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TNO ontwikkelt tal van innovatieve producten en metho
dieken die het farma en biotech organisaties mogelijk
maken om effectiever te werken. Dr. Cyrille Krul, direc
tor Predictive Health Technologies en lector Innovative
Testing in Life Sciences & Chemistry bij Hogeschool
Utrecht, vertelt over microdosing, predictive models en
eHealth .

Astellas Pharma

8

Astellas. Wat een pracht bedrijf. Een fraaie voorgeschie
denis, maar vooral ook een ijzersterk scenario voor de
toekomst. Dick Kooijman is terecht trots op de behaalde
resultaten en de ingezette koers. BiotechNews & Life
sciences interviewde de general manager van Astellas
Pharma BV vanuit het al even bijzondere, 2 jaar geleden
volgens de laatste duurzaamheidsnormen opgeleverde
Mirai House op het Leidse Biotech Park.

Syncom

27

Als specialist in de synthese van chirale moleculen is
Syncom wereldwijd bekend. Grote farmabedrijven en de
chemische industrie roemen de expertise van de Groning
se laboranten waarvan het merendeel is gepromoveerd. In
het noorden van het land vervult het bedrijf dan ook een
belangrijke voortrekkersrol in het promoten en stimule
ren van lifescience en biotechnologie. Heel recent zijn de
samenwerking met twintig bedrijven in een speciale
corporatie en het BBay-project rondom biomarkers.
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Mijlpaal Life Sciences
Science is the highest personification of the nation
because that nation will remain the first which carries
the furthest the works of thought and intelligence.

Na vele jaren bij NOTOX / WIL Research
gewerkt te hebben ben ik afgelopen januari mijn eigen bedrijf gestart, waarbij

Louis Pasteur

ik mij vooral interesseer in de samen-

Louis Pasteur wist het al ‘Science is the highest personification of the
nation’. Daarom is BiotechNews & Lifesciences als enig, twee keer
per jaar verschijnend, breed georiënteerd Nederlands vakmagazine
blij met de internationale positie die de Lage Landen inneemt. Want
de Nederlandse Life Sciences sector doet het goed. De bijna 2.300
Life Sciences bedrijven genereren een export van bijna 7.200 miljoen
euro (cijfers ABN Amro). Omgerekend per bedrijf is dit vier keer
meer dan de gemiddelde Nederlandse onderneming. Innovatie en pu
blieke steun zijn relatief groot: 13% van de R&D uitgaven wordt ge
daan in deze sector ( 671 miljoen euro). Nederland telt momenteel 45 Life Sciences campussen,
hot spots voor kruisbestuiving. Bovendien campussen die voortdurend innoverend zijn, want de
ontwikkelingen gaan snel. Sommige krijgen een nieuwe naam (Chemelot werd Brightland). Op
andere wordt nog volop gebouwd (als de Beagles in Leiden). Beurzen –als de Biomedical Life
Sciences Summit op 2 en 3 juni in Genk- floreren als nooit tevoren. En internationaal neemt de
Nederlandse biotech en Life Sciences een prominente plaats in.
Van een jonge biotech start-up als Pluriomics tot een internationaal bolwerk als Astellas. Van de
opening van de Delftse Bioprocess Pilot Facility tot de in de 19de eeuw opgerichte farmaceut
Abbvie. Van de IT toeleverancier bij uitstek Siemens tot dienstverlener en adviseur pur sang
TNO in Zeist.
U vindt de laatste ontwikkelingen van deze spraakmakende organisaties in de voorjaarseditie
2015 van BiotechNews & Life Sciences!
Drs. Ilse Kuiper		
Hoofdredacteur		

werking binnen en tussen farmaceutische bedrijven.
Al jaren zag ik te vaak hoe veel beter er tussen (startende) bedrijven zou kunnen worden samen
gewerkt, en regelmatig bemerkte ik hoe matig wetenschap met directie, directie met business
development (BD) en BD met wetenschap communiceert. Door hier onbevooroordeeld tussen te
kruipen en nieuwe mogelijkheden te zien en toe te voegen probeer ik bedrijven te helpen om zich
te ontwikkelen. Alles draait namelijk om communicatie, en meer nog om luisteren dan om praten.
Erg positief is dat ik het afgelopen kwartaal door drie bedrijven ben gecontracteerd voor BD of
andere support en onlangs heb kunnen beginnen aan een uitdagende en grote opdracht binnen
het Pivot Park Screening Centre in Oss.
Daarnaast wijs ik u graag op een andere activiteit, in samenwerking met Johan Hanstede, direc
teur van Dutch CC. Samen met Johan organiseer ik op 29 mei a.s. in het vd Valk Hotel te Houten
(Utrecht) een symposium over Preklinisch Geneesmiddelonderzoek.
Je hebt een interessante “lead” in handen en je wilt zo snel mogelijk met jouw product de kli
niek in; maar wat komt daar nog allemaal bij kijken? Onze sprekers geven wellicht niet alle,
maar wel heel veel antwoorden op vragen waar men in de vroege geneesmiddelontwikkeling
tegenaan loopt. En daarnaast is het gewoon een heerlijke gelegenheid om te netwerken. Voor het
programma en de kosten verwijs ik u naar www.dutchcc.nl.
Ronald ten Berge
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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, fo
tokopie, 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 Au
teurswet 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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De Biomedica Life Sciences Summit 2015 in Genk, België

Nieuwe focus op interacties tussen wetenschappers
en ondernemers

ongeveer 800 professionele bezoekers verwacht.

Dr. Christian Tidona, Managing Director bij Biotech Cluster
Rijn-Neckar, houdt een presentatie over “How to stimulate en
trepreneurship in life sciences & health”.
Prof. Dr. Jo De Boeck, CTO en senior vice president van Imec,
presenteert zijn expertise op het gebied van Medtech/Caretech
met het onderwerp “Silicon health care, made to measure”.
Voor meer informatie over het exacte programma en verdere
hoofdsprekers kunt u de Biomedica-website http://www.bio
medicasummit.com raadplegen.

Op deze expositie over een oppervlakte van

i-Sessions

2.000 vierkante meter ontmoeten bedrijfsleven

Voor het succes van particuliere en publieke partijen in de ge
zondheidszorg is het uiterst belangrijk de uitdagingen in deze
sector te bespreken. Door meer inzicht te krijgen in de voor
keuren van de patient en daar meer rekening mee te houden,
kunnen medische producten voor interventie en preventie als
ook de medische dienstverlening verbeterd worden. Om dit
proces te bevorderen en om nieuwe samenwerkingen tussen
verschillende belanghebbenden te stimuleren, organiseert
Biomedica 2015 iSessions met als hoofdthema de integratie
van de zorg. Hier zullen medische specialisten, deskundigen
uit het bedrijfsleven, wetenschappers, professionals uit de
thuiszorg, beleidsmakers en patiënten van gedachten wisse
len over de gewenste innovaties in de gezondheidszorg op het
gebied van hart- en vaatziekten, neurodegeneratie, vruchtbaar
heid, infecties en chronische ziekten.

Dit jaar vindt op 2 en 3 juni 2015 in de C-Mine
in Genk, België, de 9e editie van de belangrijkste biowetenschappentop in de Euregio plaats,
met speciale aandacht voor innovaties in de
gezondheidszorg. Er worden op dit moment al

en wetenschap elkaar. Biomedica 2015 legt
specifiek de nadruk op crossovers; innovatieve
vormen van discussie en uitwisseling van gedachten om de interactie tussen ondernemers,
wetenschappers en investeerders te bevorderen.

Aandachtspunten programma
De integratie van zorg, onderzoek, bedrijfsleven en beleids
vorming is het hoofdthema van Biomedica 2015. Geïntegreer
de gezondheidszorg is een belangrijk en actueel onderwerp
dat boven aan de nationale en regionale agenda’s staat om
medisch ingrijpen en dienstverlening te verbeteren. Internati
onale opinieleiders zijn uitgenodigd om als hoofdsprekers hun
expertise in hun respectieve gebieden te presenteren en de hui
dige trends en innovaties te evalueren en te bespreken. In de
daaran aansluitende debatten zullen nieuwe actieplannen ont
worpen en interacties gestimuleerd worden om een antwoord
te bieden op de rijzende uitdagingen en kansen in de Euregio
en daarbuiten.
Onder de sprekers is Dr. Paul Stoffels, Chief Scientific Of
ficer and Worldwide Chairman van Janssen Pharmaceutical
Companies van Johnson & Johnson. Dr. Stoffels geeft een
presentatie over “Life Sciences - Solutions for big societal
problems”.
Dr. Steven A. Wartman, de voorzitter van de Association of
Academic Health Centers, presenteert “Challenges and Oppor
tunities for Academic Health Centers: The U.S. Experience”.

Sponsors en exposanten
De top van dit jaar heeft al vele gerenommeerde bedrijven
als sponsor van het evenement of als deelnemende exposant
aangetrokken. De platinum sponsors zijn Brightlands, Janssen
Pharmaceuticals Inc. en de Provincie Noord-Brabant en de
Provincie Limburg, Nederland. De gouden en zilveren spon
sors en exposanten zijn Akron BioMedical Corridor, De Cler
cq & Partners, Grünenthal, IME Technologies, IHK Aachen,
iMinds, Kasa Consult, KU Leuven, Maastricht University,
Microsoft Innovation Center, Pall Life Sciences, Provincie
Limburg, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit
Hasselt en de Université de Liège. De universiteiten worden
ondersteund door het Forschungszentrum Jülich, RWTH
Aachen en de Medische Faculteit van de RWTH Aachen.

Uitreiking van de Biomedica Award
Samenwerkende bedrijven en academische instellingen zullen
worden onderscheiden voor innovatief toepassingsgericht on
derzoek, of voor wetenschappelijke projecten op het gebied
van biowetenschappen, medische technologie en biotechno
logie. De Biomedica Award heeft tot doel synergieën tussen
bedrijven en academische instellingen te creëren opdat weten
schappelijke ideeën vlugger in de markt kunnen doordringen.
Het beste project dat ondernemerschap, innovatie en weten
schap met elkaar verbindt, wordt onderscheiden met de Bio
medica Award en ontvangt een prijs van €5.000.

Pitch- & posterpresentaties
Tijdens de breakout-sessies pitchen wetenschappers hun inno
vaties op medisch gebied in aanwezigheid van ondernemers
uit het MKB en de grote bedrijven en bieden gelegenheid tot
toekomstige samenwerking. Er is nog ruimte voor presenta
ties met innovatieve ideeën, producten of projecten; met name
aanmeldingen van regionale bedrijven zijn van harte welkom.
Jonge en getalenteerde wetenschappers kunnen hun innova
ties met posters illustreren. Een deskundige jury selecteert de
auteurs van de beste posterpresentaties uit drie verschillende
categorieën en beloont die met een prijs van €500.
Het specifieke studententraject laat zowel de junior als ook de
senior studenten biowetenschappen en medische wetenschap
pen kennis maken met de dynamische activiteiten rondom
biowetenschappen in de Euregio. Masterstudenten en promo
vendi wordt gewezen op carrièremogelijkheden in de Euregio.
Gediplomeerden van medische studies en biowetenschappen
vertellen over hun ervaringen in hun huidige functie. Op de
banenbeurs presenteren bedrijven hun actuele vacatures en de
profielen van werknemers naar wie ze op zoek zijn.
Registreer u nu op www.biomedicasummit.com. We kijken
ernaar uit u te ontmoeten tijdens Biomedica Summit 2015 in
Genk.

CheckMark Lebrecruitment
CheckMark Labrecruitment is ruim 18 jaar gespecialiseerd in werving & selectie en detachering van laboratorium professionals in chemie en life sciences. CheckMark zet haar expertise gericht in wat ervoor zorgt dat
functies als technician, analist, scientist of labmanager
op de laboratoria van haar opdrachtgevers, nauwgezet
én snel ingevuld worden met gekwalificeerd personeel.

en is er tijd voor een drankje en om met elkaar te spreken.
Het KennisPlatform Labmanagers is geïnitieerd in 1998 en
sinds 2005 officieel gelinkt aan de KNCV.

Aankomende bijeenkomst
Op donderdag 18 juni a.s. vindt de eerstvolgende bijeen
komst plaats in Amsterdam. Het thema van deze bijeenkomst
is ‘veiligheid op het lab’. Er zijn deze middag verschillende
sprekers die in dit thema gespecialiseerd zijn en u bijpraten
over de laatste inzichten met betrekking tot veiligheid. Het
thema wordt breed ingestoken; van milieueisen tot kwali
teitsnormen die veiligheid in de organisatie kunnen borgen.

Maar CheckMark Labrecruitment doet méér dan Werving &
Selectie en detachering. CheckMark is ook organisator van
het KennisPlatform Labmanagers.

Kennis delen met labmanagers
Het KennisPlatform Labmanagers stelt labmanagers in de
gelegenheid onderling te netwerken en kennis te delen. Het
uitgangspunt is simpel: Ervaringen uit de praktijk worden
met elkaar gedeeld in de vorm van presentaties en/of panel
discussies. De sprekers komen uit de eigen gelederen van het

netwerk, vaak aangevuld met een spreker die wordt uitgeno
digd om te vertellen over zijn/haar specialisatie in het thema.
De bijeenkomsten worden twee maal per jaar gehouden bij
een gastorganisatie. Ter afsluiting van de middag organiseert
de gastheer/gastvrouw een rondleiding over het laboratorium

Voor nadere informatie over het KennisPlatform Labmana
gers of een vrijblijvende deelname aan deze editie, kan con
tact opgenomen worden met Cora Bos, tel. 0182 590210 / 06
523 11 434 of via kennisplatform@checkmark.nl.
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AbbVie

Biedt meerwaarde rond geneesmiddelen
Behandeling voor HS-patiënten
Dit jaar verwacht het bedrijf ook een nieuwe behandeling te
introduceren voor Hidradenitis suppurativa, een chronische
huidaandoening die gepaard gaat met steeds terugkeren
de pijnlijke ontstekingen in huidplooien, zoals in oksels en
schaamstreek. De ziekte komt voor bij circa 1 procent van de
bevolking.

De roots van AbbVie, gesetteld in de top
drie van innovatieve farmaceuten in Nederland, liggen in Abbott. Dit eind 19de

Introductie hepatitis C

eeuw in Chicago door dr. Wallace Abbott

Eind 2014 introduceerde AbbVie in de VS Viekira Pak (in Eu
ropa Viekirax + Exviera) voor de behandeling van chronische
Hepatitis C. ‘Sinds begin dit jaar heeft de behandeling ook
EMA goedkeuring. We zijn in gesprek met het ministerie van
VWS en Zorginstituut Nederland over de vergoeding en ho
pen dit op zo kort mogelijke termijn rond te hebben. ’

ontwikkelde bedrijf werd toonaangevend
in de gezondheidszorg. In 2013 is AbbVie
van Abbott afgesplitst en daarmee ontstond een jong wereldwijd biofarmaceu-

Medewerkers ook centraal:
AbbVie Great Place to Work

tisch bedrijf (> 26.000 medewerkers, > 170
landen).

AbbVie, recent nog in het internationale nieuws vanwege de
spraakmakende overname van Pharmacyclics (leukemie), be
schikt over de focus en capaciteiten, om baanbrekende we
tenschappelijke oplossingen voor complexe aandoeningen te
ontdekken, te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dat
het de passie is van AbbVie om mensen en de kwaliteit van
zorg beter te maken, blijkt duidelijk uit het gesprek met de
enthousiaste General Manager, de Italiaan Michele Manto die
sinds 10 jaar internationaal bij Abbott/AbbVie werkzaam is.
‘In Nederland heeft AbbVie 300 medewerkers waarvan 200
zich vanuit Hoofddorp inzetten voor beschikbaarheid van Ab
bVie’s innovatieve geneesmiddelen in ons land en de zorg er
om heen. In de vestiging Zwolle werken 100 AbbVie-ers die
de internationale logistiek, oftewel supply chain coördineren.
Het is onze dagelijkse uitdaging om de kwaliteit van leven van
mensen te verbeteren.’

Patient Journey: mensen op de eerste plaats
‘Ziekte en zorg zijn heel persoonlijk,’ vervolgt Manto. ‘Want
zowel gezondheid als het verloop en de ervaring van een ziek
te zijn heel individueel bepaald. Dat betekent per definitie je
richten op wat voor de patiënt het meeste telt. We verdiepen
ons in de Patient Journey. Van de eerste symptomen, tot diag
nose, genezing en alles ertussenin; het behandeltraject en de
emotionele en sociale ervaringen. In alle ziektegebieden bren
gen we deze patient journey in kaart aan de hand van patiën
tenverhalen. De bevindingen van deze patient journeys sturen
ons in wat wij doen en hóe wij dat doen, voor iedereen die
vertrouwt op onze geneesmiddelen.’
De patient journeys laten volgens de General Manager ook
zien dat een behandeling alléén vaak niet genoeg is. ‘Als erva
ren marktleider creëren we meerwaarde rondom onze genees
middelen. Dat betekent onder meer dat we ons actief inzetten
voor het verbeteren van kwaliteit van zorg. Dit doen wij sa
men met partners in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan patiën
tenverenigingen met wie wij krachten bundelen, onder andere
ten behoeve van patiëntenvoorlichting. Onze inzet wordt ook
daadwerkelijk hooggewaardeerd blijkt uit reputatieonderzoek
van ‘PatientView’ onder patiëntenverenigingen wereldwijd.
Dankzij de bewezen patiëntgerichtheid, is AbbVie nummer
twee in de ranglijst van 37 farmaceutische bedrijven. Een an
der voorbeeld van meerwaarde rond geneesmiddelen is ons
streven om chronisch zieke mensen gezonder te maken, en
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Michele Manto is sinds 2013 de General Manager van AbbVie
Nederland
fit voor werk- en gezinsleven. Onze geneesmiddelen leveren
hieraan een bijdrage, maar we zijn ook de drijvende kracht
achter het Fit for Work initiatief dat zich inzet voor arbeidspar
ticipatie voor chronisch zieken.’

Opvallend in 2015 & pipeline
Nieuwe patiëntengroepen helpen binnen immunologie
AbbVie is marktleider in biologische geneesmiddelen met
Humira (adalimumab). Adalimumab onderdrukt afweerre
acties van het lichaam en behoort tot de groep van TNF-alfa
remmers. Het medicijn is geïndiceerd bij 11 immunologische
aandoeningen, variërend van reumatoïde artritis tot de ziekte
van Crohn. ‘Binnen AbbVie blijven we investeren in onder
zoek naar nieuwe indicaties.’

Abbvie heeft zojuist, in maart, de zesde plek veroverd in
de prestigieuze top 10 lijst van Best Workplaces van 2015
in Nederland. De lijst van Best Workplaces wordt ieder
jaar opnieuw bekend gemaakt. Deze is samengesteld op
basis van empirisch onderzoek van Great Place to Work.
AbbVie debuteerde vorig jaar nog op de 19e plek op de
lijst in de categorie Large & Multinational Companies.
De enorme sprong naar de zesde plaats in 2015, laat vol
gens Michele Manto zien dat het bedrijf mensen, inclu
sief alle medewerkers, altijd op de eerste plaats zet.
Great Place to Work onderzoekt de mate van vertrouwen,
trots en plezier onder werknemers binnen organisaties.
Op basis van de antwoorden op een vragenlijst van 58
stellingen en de evaluatie van het werkgeversbeleid wordt
de lijst van Best Workplaces bepaald.

De belangrijkste aandachtsgebieden van AbbVie omvatten
virologie, neurowetenschap, immunologie, oncologie, nier
aandoeningen en women’s health. In het kader staat vermeld
welke koers het bedrijf op deze gebieden is ingeslagen. Bin
nen AbbVie staat innovatie hoog aangeschreven. Daartoe
wordt ook samengewerkt met Nederlandse bedrijven waaron
der Galapagos, in het onderzoek naar het reumamedicijn 634
en naar een medicijn voor patiënten met CF (taaislijmziekte).
Voor meer informatie: www.abbvie.nl

Abbvie’s pipeline
Late-stage highlights

Mid-stage highlights

10 Phase III programs underway
10 Phase III programs underway

10+ programs underway

Hepatitis C

Chronic lymphocytic Leukemia

affects 170 million people worldwide

affects 100 thousand people worldwide

Hidradenitis Suppurativa

Schizophrenia
affect 60 million people worldwide

Rheumatoid Arthritis

Uterine Fibroids
affects 19 million women worldwide

Endometriosis
affects 17 million women worldwide
Chronic Kidney Disease
affects 50 millions people worldwide
Oncology

Waters zorgt voor revolutie in glycanenanalyse

Sneller en beter resultaat dankzij een nieuw label
voor fluorescentie en MS
De afgelopen decennia is biotechnologie
uitgegroeid tot de belangrijkste basis voor
het ontwikkelen van geneesmiddelen.
Nieuwe technieken volgen elkaar op de
voet. Waters, wereldwijd actief op het gebied van innovatieve analytische oplossingen, ondersteunt biotechnologiebedrijven
met apparatuur en bijbehorende chemicals die passen bij de huidige behoefte
aan snelle en betrouwbare analyses. Na
de succesvolle ACQUITY QDa Detector,
een instrument dat massaspectrometrie
breed toegankelijk maakt, introduceerde
het bedrijf onlangs een revolutionaire oplossing voor Glycanenanalyse.

Veel van de menselijke eiwitten bevat glycanen, ofwel sui
kerstructuren. Die glycanen spelen een belangrijke rol in de
functie van glycoproteïnen, zoals de regulatie van eiwitex
pressie, het waarborgen van eiwitstructuur en -stabiliteit, het
moduleren van enzymactiviteit en celmigratie. Ook veel van
de biotech-geneesmiddelen zijn glycoproteïnen die bestaan
uit een mengsel van ingewikkelde suikerstructuren die op het
eiwit vastgehecht worden. Marleen van Wingerden, Business
Development Manager bij Waters, legt uit: “Deze suikers zijn
belangrijk voor de werking van geneesmiddelen en de interes
se in glycanenanalyse is de afgelopen jaren dan ook sterk toe
genomen. Het nadeel is dat de ingewikkelde structuur van de
suikers en de eiwitten voor problemen zorgt. Voor een goede
analyse moeten de suikers gescheiden worden van het eiwit,
wat een tijdrovend proces is. Wij ontwikkelden een oplossing
die niet alleen zorgt voor meer nauwkeurigheid, maar die het
proces ook nog eens aanzienlijk versnelt.”

Intensieve voorbereiding
Het analyseren van suikerstructuren kan gebeuren op het ge
hele eiwit of op delen van het eiwit, maar voor een nauwkeu
rige analyse zijn meer stappen nodig. Van Wingerden: “De

meeste bedrijven kiezen ervoor om de glycanen te separeren,
omdat op die manier veel meer informatie verkregen wordt.
Wanneer je gedetailleerde informatie wenst over de glycanen
die aanwezig zijn in het biomolecule, moet je de glycanen
van het eiwit wegnemen en ze labelen. Dit labelen is nodig
om ze beter van elkaar te kunnen scheiden door middel van
chromatografie en om ze met de nodige gevoeligheid te kun
nen detecteren. Dit vraagt om een intensieve voorbereiding
van gemiddeld twee tot zelfs drie dagen voordat het monster
geanalyseerd kan worden. Wij hebben dit proces zo weten te
vereenvoudigen dat zowel de digestie als het labelen in slechts
een half uur uitgevoerd kan worden.”

Sterk signaal
Het voorbereidingsproces bestaat uit twee belangrijke stap
pen: deglycosilering, ofwel het separeren van de suikers, en
labelling, het merken van de suikers. Van Wingerden: “Bij
onze aminozuuranalyse labellen we ook met een fluoresceren
de tag. We wisten dat dit ook kon werken bij glycanen. Na
uitvoerig onderzoek zijn we erin geslaagd om het label aan te
passen, zodat het naast een goed signaal in fluorescentie ook
een beduidend krachtiger MS signaal geeft. Tot nu toe zien we
vaak dat klanten zeer geavanceerde MS-apparatuur inzetten
om hun glycoproteïnen volledig te karakteriseren en dat zij
vervolgens vaak nog veel moeite hebben om ook de kleinste
componenten nauwkeurig te identificeren. Met onze labels
zorgen we voor een sterker signaal, waardoor de MS-respons
veel groter is.”

slag. “Dit is een groot voordeel”, zegt Van Wingerden. “Highend MS apparatuur heeft zeker zijn plaats in de karakterisering
van glycoproteïnes, maar vergt toch wel de nodige ervaring.
De ACQUITY QDa detector kan met minimale training ge
bruikt worden door een grote groep laboratoriummedewerkers
die meer routineanalyses uitvoeren en die voortaan niet enkel
op basis van het fluorescentiesignaal hun componenten moe
ten identificeren. Dit betekent sneller en efficiënter werken,
terwijl er meer bruikbare data wordt verkregen.”

Keen understanding

Unieke combinatie
Inmiddels zijn de eerste bevindingen van klanten binnen.
Naast de toegenomen snelheid zijn zij vooral zeer positief
over de MS-respons die veel beter is dan bij vroegere analy
ses. Van Wingerden: “De nauwkeurigheid op de data is veel
groter en er is veel meer bruikbare informatie beschikbaar. Al
met één analyse is het mogelijk om een correcte identificatie
te krijgen. Dit bracht ons tot een nieuw concept, namelijk een
combinatie met de ACQUITY QDa Detector. Dit apparaat was
oorspronkelijk ontwikkeld voor analyse van kleine farmaceu
tische moleculen, maar dankzij het signaal met de nieuwe tag
heeft de ACQUITY QDa Detector ook genoeg capaciteit om
deze grotere moleculen te analyseren. Laboranten die nu met
routineanalyse bezig zijn, kunnen inzicht krijgen in de struc
tuur en de verschillende onderdelen dankzij een eenvoudige
MS-analyse met de QDA. Dit scheelt veel stappen en daarmee
dus ook tijd en kosten.”

Gebruiksvriendelijk
De QDA werkt met minder precisie dan grotere MS-appara
tuur, maar het is wel een zeer geschikt apparaat om informatie
te vergaren tijdens de routine. Het bevestigt de identiteit van
de verschillende onderdelen. Bovendien is het apparaat zeer
prettig in gebruik, ook voor medewerkers die minder ervaren
zijn op het gebied van massa-spectometrie. Met een druk op
de knop kalibreert het apparaat zich en gaat het vanzelf aan de

Het nieuwe concept van Waters maakt het mogelijk om com
plexe analyses van suikerstructuren ook in routinelabs uit te
voeren. Klanten kunnen rekenen op een compleet concept in
de vorm van een kit met alle benodigdheden voor vier keer 24
monsters. Van Wingerden “Dit is precies waar onze klanten
behoefte aan hebben. Wij hebben ons bij de ontwikkeling dan
ook laten leiden door vragen vanuit de markt. Dat noemen we
‘keen understanding’. We willen onze klanten begrijpen en
spelen in op hun behoeften. Bovendien willen we onze kennis
en ervaring inzetten om met hen mee te denken. Het resultaat
is dat we niet productgericht denken, maar klantgericht. We
verdiepen ons en komen met oplossingen op maat. Onze nieu
we oplossing voor glycanenanalyse is in dit opzicht een goed
voorbeeld. Eerder ontwikkelden we op basis van vragen uit
de markt al de volledige UPLC-familie en ook de ACQUITY
QDa Detector is op deze manier ontstaan.”

Waters Corp. is een beursgenoteerde onderneming
met het hoofdkantoor in Milford, Massachusetts. Het
bedrijf heeft wereldwijd een belangrijke positie in de
markt van analytische instrumentatie. Inmiddels telt
Waters ruim 5.000 medewerkers en is het bedrijf ac
tief in 27 landen. Naast laboratoriumapparatuur richt
Waters zich op het ontwikkelen van software en ver
bruiksartikelen, zoals kolommen die in combinatie
met de apparatuur ingezet kunnen worden. De pro
ducten worden wereldwijd veelvuldig toegepast door
gebruikers binnen de farmacie, life science en biotech
nologie, maar ook binnen ziekenhuizen, milieulabs en
chemische bedrijven.
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Astellas Pharma BV

Succesvolle superlatieven rond een menselijke maatstaf

Astellas. Wat een pracht bedrijf. Een fraaie
voorgeschiedenis, maar vooral ook een
ijzersterk scenario voor de toekomst. Dick
Kooijman is terecht trots op de behaalde
resultaten en de ingezette koers. BiotechNews & Lifesciences interviewde de general manager van Astellas Pharma BV vanuit het al even bijzondere, 2 jaar geleden
volgens de laatste duurzaamheidsnormen opgeleverde Mirai House op het Leidse Biotech Park.

18.000 medewerkers wereldwijd. 5.000 in Europa. In 2014
een omzet in Europa van
2 miljard euro. Waarvan maar liefst honderd miljoen in Neder
land. Astellas is een bedrijf van superlatieven. Superlatieven
die de gepassioneerde Dick Kooijman als general manager
losjes weet te hanteren, ondertussen de menselijke maatstaf
niet vergetend. Welke koers vaart dit spraakmakende bedrijf?
‘Astellas Europe (hoofdkantoor bij Londen) concentreert zich
op zes behandelgebieden, ‘ legt de sinds 15 jaar bij Astellas
werkzame Kooijman uit.

Ongeveer 20% van de verkoop
herinvesteert Astellas in onderzoek.

‘Transplantatie, Urologie, Oncologie, Antiinfectiva, Pijnbe
strijding en Dermatologie (aandeelpercentage zie beeld). In
Nederland is ook Cardiologie nog een belangrijk aandachts
gebied voor Astellas. In onze businessfilosofie VISION 2015
is geformuleerd dat we een Global Category Leader (GCL)
willen worden in een aantal van deze behandel-gebieden. In
al deze gebieden is een grote, onbeantwoorde medische be
hoefte. Bovendien is hier bijzondere expertise vereist. Astellas
wil over de hele wereld gezondheidszorg-producten met toe
gevoegde waarde leveren. Mensen helpen, de quality of life

verbeteren en ondertussen de ondernemingswaarde op duur
zame wijze verhogen.’ Daartoe ontwikkelde het bedrijf Vision
2015. In deze visie ontwikkeld, wordt een Europese omzet van
2 miljard euro nagestreefd in 2015. Dat doel werd echter al ge
haald in het financiële boekjaar 2014. Wederom een duidelijk
fact waaruit het succes van Astellas blijkt.
Daarnaast wil Astellas ’employer of choice’ zijn voor nieuwe,
ambitieuze medewerkers en het marktaandeel in Oncologie en
Urologie versterken en nieuwe producten succesvol lanceren.
Ook dat werd een succes.

Behandelgebieden

Focus op Oncologie, Urologie en
Transplantatie
Astellas is een jong, vooruitstrevend bedrijf dat zich inzet voor het verbeteren van het leven van mensen overal
ter wereld. Om dit te bereiken zijn de onderzoek- en ontwikkelingsprogramma’s een speerpunt van Astellas.
We richten ons op de volgende behandelgebieden:
ASTELLAS EUROPA OMZET 2013/14
TRANSPLANTATIE
29%

UROLOGIE
DERMATOLOGIE
ANTI-INFECTIVES

4%
10%

11%

2013/14
29%

ONCOLOGIE
OVERIG

25%

1
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‘Na ca. 30% in Transplantatie en 25% in Urologie moet On
cologie de belangrijkste 3e poot worden, ‘vervolgt Kooijman.
‘Dat gaat ook zeker gebeuren, die groei gaat zo snel dat we dit
jaar al rond de 25% uitkomen.’ Dit successcenario kan volgens
Dick Kooijman met name op het conto van Xtandi™ (enzalu
tamide) worden geschreven ‘een belangrijk nieuw medicijn
bij gemetastaseerde prostaatkanker’. Xtandi is verwelkomd
door artsen en vormt momenteel een belangrijke optie bij pati
ënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom. ,
De afgelopen jaren zijn er, naast Xtandi, 3 nieuwe introducties
geweest: Dificlir® (werkzame stof fidaxomicine) is een anti
bacterieël middel voor de behandeling van Clostridium diffici
le-infecties (CDI), ook wel Clostridium difficile-geassocieer
de diarree (CDAD) genoemd. Dificlir® is een smalspectrum
antibioticum dat zich specifiek richt op C. difficile-bacteriën.
Het is goedgekeurd in Europa voor de behandeling van vol
wassenen met C. difficile-infectie (CDI).
Daarnaast in de urologie: Betmiga™ dat de werkzame stof
mirabegron bevat. Het middel is een blaasspierontspanner
(de eerste bèta-3-adrenoceptor-agonist voor deze indicatie),
die de activiteit van een overactieve blaas vermindert en de
bijbehorende symptomen behandelt en bovendien een milder
bijwerkingenprofiel heeft ten opzichte van reeds langer be

staande middelen.. ‘Een overactieve blaas lijkt wellicht een
minder ernstige aandoening, maar het belemmert in ernstige
mate het dagelijks leven van minimaal een miljoen mensen
in Nederland.’
En Vesomni™, een combinatie van twee verschillende ge
neesmiddelen genaamd solifenacine en tamsulosine in één
tablet. Solifenacine blokkeert de muscarine-receptoren in de
wand van de blaas. Hierdoor verminderen de spierspanning
van de wand van de overactieve urineblaas en het (te hevige)
aandranggevoel. Tamsulosine vermindert de samentrekking
van de gladde spieren in de prostaat en de plasbuis, waardoor
de urine gemakkelijker door de plasbuis kan stromen en het
plassen gemakkelijker gaat. ‘Een doordachte combinatie van 2
verschillende aangrijpingspunten die elkaar aanvullen.

Pipeline
‘Momenteel zijn er verschillende therapieën in klinische fa
sen van ontwikkeling, ‘besluit de general manager. ‘Met
deze programma’s hopen we niet alleen de grenzen van onze
mogelijkheden te verleggen, maar ook onze belofte in te los
sen: een betere toekomst te bieden voor patiënten die lijden
aan aandoeningen zoals prostaatkanker, alvleesklierkanker,
borstkanker, gevorderd niercelcarcinoom en hematologische
maligniteiten. Omdat we ongeveer 20% van onze verkoop
herinvesteren in onderzoek, kunnen we onze ambitie volledig
richten op dit uitdagende behandelgebied waarin nog zo veel
onvervulde medische behoeften bestaan.’
Voor meer informatie: www.astellas.com

Het verleden
De geschiedenis van Astellas begint eind 19e eeuw in het Japanse Osaka waar Tomokichi Fujisawa een farmaceutisch be
drijf opricht. In 1924 nam Kenji Yamanouchi dezelfde stap. Na vele Japanse successen breidden beide ondernemingen in de
jaren zeventig van de vorige eeuw hun activiteiten uit naar Europa en de Verenigde Staten. In 2005 fuseerden de firma’s tot
het huidige Astellas Pharma Inc. De fusie was, mede door het complementaire karakter van beide bedrijven, een geweldig
succes. Zowel de naam, het sterren logo (Latijns ‘ster’ Astrella; Grieks ster ‘Astrix’) als de pay off van ‘Astellas Leading
light for life’ doen het wereldwijd goed. Astellas Pharma Europe Ltd. is de Europese dochteronderneming van Astellas. As
tellas Europe heeft ongeveer 5.000 medewerkers in Europa en Zuid-Afrika, verdeeld over Sales en Marketing, Research &
Development (R&D) en Productie. Astellas Europe heeft 21 dochterondernemingen op het gebied van Sales en Marketing,
drie Productiefaciliteiten en een R&D-centrum.
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BiosanaPharma
uit de startblokken!
Het gaat goed met BiosanaPharma, de Nederlands/Australi
sche voorloper op het gebied van de productie van monoclo
nale antilichamen. BiosanaPharma ontwikkelde een continu,
volledig disposable, ‘Triple C’, proces voor de productie van
deze mAbs. Voor dit proces is inmiddels de Proof of Concept
fase voorbij en wordt momenteel gewerkt aan de verdere op
schaling en industrialisering. De resultaten tot nu toe zijn zeer
hoopgevend; het Triple C proces zal bedrijven in staat stellen
om mAbs te produceren tegen een kostprijs van onder de US$
10/g bij een schaal van 2000 liter.
BiosanaPharma heeft van de Nederlandse overheid een Inno
vatie Krediet toegekend gekregen voor de verdere opschaling
van het proces. Inmiddels is de cellijn ontwikkeld voor het

eerste product (biosimilar mAb) dat door BiosanaPharma met
M&S partners op de markt zal worden gebracht en wordt het
proces geïmplementeerd bij de Taiwanese CMO, Mycenax,
die de opschaling en productie zal uitvoeren.
Onderhandelingen met toekomstige business partners en klan
ten zijn volop gaande.
Uiteindelijk zal BiosanaPharma haar inkomen uit drie stromen
halen: 1) licentiëring van het proces aan geselecteerde partij
en, 2) verkoop van eigen mAb biosimilars en 3) ontwikkeling
en productie van mAbs (nieuw of biosimilar) voor derden.
Kortom, 2015 is een belangrijk jaar voor de verdere ontwikke
ling en uitrol van BiosanaPharma!
BiosanaPharma wordt geleid door een drietal met ieder tien
tallen jaren ervaring in de biotech industrie; Ard Tijsterman
CEO (ex Xendo, Chiron, CLB), Jaap den Engelsman CFO (ex
DSM en DSM Biologics), en Nettie Buitelaar CBO (Leiden
Bio Science Park, ex Xendo, BioPartner, Gilde).

METTLER TOLEDO Course

YOUR
CAREER

IS OUR
BIGGEST
ASSET

lensandpartners.com

Contact us for your career:
info@lensandpartners.com
twitter: lensandpartners
+31 (0) 20 462 30 60

LENS & PARTNERS
Executive Search & Coaching

Differential scanning calorimetry (DSC) meet de
enthalpiewijzigingen van monsters als gevolg van
veranderingen van hun fysieke en chemische ei
genschappen, als functie van temperatuur of tijd.
Kent u de basis? Graag nodigen wij u uit voor de
cursus van het jaar over DSC en software. Tijdens
de cursus komen onder andere de volgende on
derwerpen aan bod:
- Wat is Thermische analyse?
- De principes van DSC
- Kalibratie
- Tips voor juiste metingen
- Curve interpretatie
Om uw tijdsinvestering optimaal te laten rende
ren, presenteren wij u de theorie in de ochtend
gecombineerd met praktische uitwerkingen in de
middag.
De cursussen vinden plaats op:
2 juni 2015, 09:00 - 17:30 bij ons op kantoor in
Tiel, Nederland (Nederlandstalig)
9 juni 2015, 09:00 - 17:30 bij ons op kantoor in
Zaventem, België (Nederlandstalig)
10 juni 2015, 09:00 - 17:30 bij ons op kantoor in
Zaventem, België (Franstalig)
De kosten bedragen EUR 300,- (ex. BTW) per
persoon. Uw lunch is inbegrepen.
Bezoek onze website www.mt.com/seminars
voor meer informatie over deze cursus en om u
in te schrijven.
METTLER TOLEDO is wereldwijd een toonaan
gevende producent van precisie-instrumenten en ’s
werelds grootste fabrikant en verkoper van weegin
strumenten die gebruikt wordt bij toepassingen in
laboratoria, in de industriesector en in de levens
middelenindustrie. Het bedrijf heeft ook top drie
marktposities in diverse aanverwante markten van
analytische instrumenten en is een toonaange
vend leverancier van geautomatiseerde systemen.
Bovendien is METTLER TOLEDO ’s werelds
grootste fabrikant en verkoper van metaaldetec
tie-systemen die gebruikt worden bij productie- en
verpakkingsprocessen.
Meer informatie over METTLER TOLEDO is te
vinden op www.mt.com. Voor meer informatie
over onze producten kunt u contact opnemen met
uw vertegenwoordiger of het kantoor van METT
LER TOLEDO.

METTLER TOLEDO
PR Contact: Priscilla van den Heuvel
Tel.: 0344-638241
E-mail: Priscilla.van.den.heuvel@mt.com
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Innovatie in laboratoriumapparatuur

Internationaal maatwerk bij Hettich Benelux
‘Engineered for you’. Het is de nieuwe pay off van het Nederlandse bedrijf dat langzamerhand
de hele wereld verovert met op maat gemaakte laboratoriumapparatuur en klimaatkasten.
Veel oplossingen zijn en worden direct voor klanten en hun toepassingen ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn de visuele alarmering met gekleurde LED verlichting, webbased controllers met touch screen interface en de zelf ontworpen LED verlichting voor plantengroeikasten.
tich Benelux alleen geselecteerde A-merken distribueert in de
Benelux. ‘Daarnaast ontwerpen en produceren we zelf kli
maatgecontroleerde apparatuur voor klanten wereldwijd. Een
tak die zich vooral blijft doorontwikkelen door in te spelen op
klantspecifieke vragen.’ Een mooi voorbeeld is de uniforme
lichtverdeling met LED in plantengroeikasten. Een uitvinding
die zonlicht het best benadert. Baanbrekend was ook hun idee
om klimaatkasten uit te rusten met visuele alarmering in plaats
van geluid. Bovendien werkt het bedrijf veel met webbased
controllers, waardoor de kasten op afstand in te regelen zijn.
‘Dat is extra efficiënt voor onze klanten. Onze afdeling Ser
vice & Installatie kan bij een eventueel probleem zo over de
schouder meekijken.’

Na de geboorte van Hettich Benelux in 2011 was er even tijd
nodig de samensmelting van de handelsmaatschappij Dépex
en de producent van laboratoriumapparatuur Elbanton goed
vorm te geven. Nu is het bedrijf de Nederlandse specialist in
laboratoriumoplossingen voor de sectoren food, agro, me
dical, farma en life sciences. Hettich Benelux is niet alleen
verantwoordelijk voor design tot en met productie. Ook het
eindresultaat wordt altijd uitgebreid getest. Onderhoud van de
apparatuur is ondergebracht bij de afdeling Service & Instal
latie.

Dat Hettich Benelux zich vooral onderscheidt door maatwerk
te leveren, blijkt ook uit de mogelijkheid die het bedrijf geeft
incubatoren, koelkasten en vriezers compleet naar wens vanaf
de vloer op te bouwen en in de wand te integreren. ‘Belangrij
ke voorbeelden zijn lades die zijn aangepast aan de hoogte van
de te gebruiken materialen en de speciale baden die we maken
voor houdbaarheidstesten van bijvoorbeeld bier. Veel produc
ten, die we ontwikkelen voor de agro- en foodsector, zijn ook
in andere sectoren toepasbaar.’ Daarbij houdt het bedrijf vooraf
al rekening met het gebruik van de apparatuur in andere landen.
Dat blijkt wel uit de aanwezige testklimaatkamer. Deze kan
worden aangepast aan externe omstandigheden, waardoor de
luchtvochtigheid en de temperatuur bijvoorbeeld ingesteld kun
nen worden volgens andere klimatologische omstandigheden.

Andere grote veranderingen dit jaar zijn de bouw van een
tweede productiehal en de overname van een aantal productieen verkoopactiviteiten van het Duitse Ditabis. Salesmanager
Maurice Bijl: ‘De thermomixers, blokthermostaten, schudders
en afzuigsystemen vormen een goede aanvulling op de appa
ratuur die wij al produceren. Zo kunnen we nog beter op wen
sen van klanten inspelen.’ Een gedeelte van de tweede hal is
meteen al ingevuld met productie van de nieuwe apparatuur.
Een hal waarin, net zoals in de eerste hal, de hele productie
van begin tot eind is gestroomlijnd. Hettich Benelux is ISO
9001 en 14001 gecertificeerd. ‘En dit jaar behalen we ook de
ISO 13485 certificering voor medical devices, een kwaliteits
kenmerk voor al onze apparatuur.’ Dan is het niet meer zo’n
grote stap uit te groeien tot de grootste producent en leve
rancier van klimaatkasten wereldwijd. ‘Nee,’ erkent Maurice
Bijl, ‘ik verwacht zelfs een enorme toename in onze omzet.
We groeiden immers al terwijl we weinig aan promotie deden
en we blijven investeren in innovaties die passen bij de trends
in de markt.’

Hettich Benelux

Innovatie
Om duidelijk te maken waarom Hettich Benelux zo succes
vol is, is het belangrijk een onderscheid te maken in de ap
paratuur die ze zelf produceert en de apparatuur waarvan ze
distributeur is. Salesmanager Maurice Bijl geeft aan dat Het

Tweede productiehal
Dat steeds meer landen zich tot Hettich Benelux richten voor
laboratoriumapparatuur en klimaatkasten is voor de Neder
landse producent een grote eer. De aanvragen vanuit Austra
lië, China en Amerika zijn voor hen wel een belangrijke reden
een goed internationaal distributienetwerk op te bouwen. ‘Zo
stellen we ons actiever op door internationale beurzen te be
zoeken en ons gezicht en onze producten meer over de hele
wereld te laten zien. Ook hebben we dit jaar een exportmana
ger aangetrokken. Mark Baker zal zich in 2015 vooral gaan
richten op export in Europa. Met name op de landen Engeland,
Frankrijk en Duitsland. België benaderen we via een Belgi
sche landenmanager. Daarmee is ons verkoopapparaat op vol
le sterkte.’ En dat is wel nodig, want Hettich Benelux is één
van de weinige producenten van maatwerk laboratoriumap
paratuur ‘De markt is steeds veeleisender en daar springen wij
heel flexibel op in.’

De naam Hettich Benelux is in 2011 ontstaan na de sa
mensmelting van het in 1946 opgerichte Dépex en het
Elbanton uit 1984. In het begin was Dépex vooral ge
richt op het traject waarin patenten werden ontwikkeld
tot verkoopbaar product in de medische wereld en later
als handelsmaatschappij voor de inrichting van labora
toria. Elbanton verwierf bekendheid als fabrikant van
maatwerk laboratoriumproducten. Het grote voordeel
van het koppelen van de expertises van deze twee be
drijven is dat Hettich Benelux niet alleen levert maar
ook produceert en daardoor in staat is zeer klantgericht
te werken. Kijk voor meer informatie op www.hettich
benelux.com. Of maak kennis met Hettich Benelux op
één van de beurzen:
IDF/ISO Analytical Week, 13 tot en met 17 april in
Namen;
KNVM/NVMM, 14 en 15 april in Papendal;
NVKC, 15 tot en met 17 april in Veldhoven;
PlantSci, 14 en 15 april inNewport (UK);
LabSafety, 2 juni in Ede;
FIMM (Stichting Food Industry Micro Methods)
11 juni in Wageningen;
ICAR (International Conference on Arabidopsis
Research), 5 tot en met 9 juli in Parijs;
LLG Sales Convention, 12 en 13 september in Berlijn
Labtechnology, 7 en 8 oktober in Utrecht.
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Koninklijke Utermöhlen NV groeit nationaal en internationaal door innovatie
het bedrijf zowel nationaal als internationaal professionele en zelfstandige wratverwijdermethodes met behulp van
cryotherapie.

Koninklijke Utermöhlen is dé specialist als het gaat om
wondzorg, kraamzorg en zelfzorgproducten voor kleine
ongemakken op of aan de huid. Met ruim 25 jaar ervaring op gebied van cryotherapeutische producten levert

Cryotherapie is een methode waarbij goedaardige huidafwij
kingen worden bevroren met als doel deze te verwijderen.
Door de bevriezing wordt het afwijkende huidweefsel be
schadigd waardoor het behandelde huiddeel afsterft en nieu
we gezonde huid voor in de plaats komt. Cryotherapie is een
betrouwbare bevriezingsmethode die bewezen heeft effec

tief te zijn voor het behandelen van onder andere hand- en
voetwratten, steelwratten en waterwratjes. Met de zelfstan
dige methode die Utermöhlen ontwikkelde behandelt de
consument wratten, waterwratjes en steelwratten zelfstandig
in zijn eigen thuissituatie zonder tussenkomst van een huisarts.
Het zelfstandig behandelen van kleine aandoeningen is een
trend die door de bezuinigingen in de zorg, hogere eigen
bijdrages en de vooruitzichten naar steeds meer vergrijzing
alleen maar toeneemt.

Pall Corporation Acquires BioSMB®
Technology from Tarpon to
Expand Downstream Continuous
Processing Capabilities

BioSMB® Technology

PORT WASHINGTON, N.Y. – March 31, 2015 –

This latest addition expands Pall’s portfolio in continuous

Pall Corporation (NYSE:PLL), a global leader in

processing technology at both the process development

filtration, separation and purification, announces

and GMP scales of operation, while complementing

the acquisition of the BioSMB technology platform

existing Allegro™ single-use products and systems.

fromTarpon Biosystems. These chromatographic
systems enable single-use, multicolumn
chromatography for process development and are
well placed for multiproduct and single-use facilities.
BioSMB technology is fully scalable from process
development to large scale GMP production. The
disposable flow path features a proprietary integrated
valve cassette and services up to 16 columns or devices.

Pall Corporation
Pall Corporation (NYSE: PLL) is a leader in the field
of filtration, separation and purification providing
solutions that allow customers from all sectors of the
life science sector and industry to exercise control
over critical fluids. Pall works with customers to
promote health, safety and environment-friendly

“We are pleased to add this cutting-edge technology

technologies. Pall designs and develops innovative

to our growing portfolio of products and services. It

processes and products whilst minimizing emissions

extends our process intensification and continuous

and waste. Pall Corporation is an S&P 500 company

processing capabilities to support customers as they

serving customers worldwide.

adopt continuous downstream processing,” said Ken
Frank, senior vice president at Pall Life Sciences. “The
BioSMB technology incorporates disposable components
to enable flexible, multiproduct biomanufacturing while
reducing costs.”
Nelson K. Stacks, president of Tarpon Biosystems
further stated, “With this acquisition the strength and
reputation of Pall will enable an even wider adoption
of the BioSMB platform.”

Marketing Contact
Tessa Johnson
Marketing Manager
Pall Life Sciences
Telephone: +32 474 498990
Email: Tessa_Johnson@europe.pall.com
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To learn more, please visit:
www.pall.com/biopharm.

Inspelen op vragen
vanuit de markt
Door de opzet van een eigen testruim
te en een deskundig innovatieteam
innoveert Utermöhlen naast de cryo
therapeutische producten voor wratbe
handeling jaarlijks in de ontwikkeling
van gels, crèmes of fysieke hulpmidde
len op andere vlakken van kleine onge
makken op of aan de huid. Hierbij heeft
de ontwikkeling van 100% natuurlijke
medische hulpmiddelen volop de aan
dacht. Tevens speelt het bedrijf in op
vragen en ontwikkelingen vanuit export,
wat ertoe heeft geleid dat de Utermöhlen
producten inmiddels wereldwijd worden
geëxporteerd.

Koninklijke Utermöhlen NV
Het in het Friesland gevestigde Konink
lijke Utermöhlen NV opereert al sinds
1880 waar het startte in de fabricage van
verbandstoffen. In de loop der jaren ont
wikkelde het bedrijf een rijke historie.
Zo verwierf het bedrijf al na enkele jaren
nationale en internationale bekendheid
door het uitvinden van het snelverband
in 1901. Dankzij deze uitvinding kon
den vele soldatenlevens worden gered,
doordat hevig bloedende (schot)wonden
snel konden worden verbonden in de
destijds gevoerde oorlogen. Dit leverde
het bedrijf het predicaat ‘Koninklijk’ op
waarmee Koningin Wilhelmina het be
drijf een onderscheiding verleende. Te
genwoordig is Koninklijke Utermöhlen
breder georiënteerd en levert het bedrijf
naast de wondverzorgingsproducten on
der het Utermöhlen professional merk
tevens wondzorg-, kraamzorg-, insec
ten- en zelfzorgoplossingen voor kleine
ongemakken op of aan de huid onder de
consumentenmerken HeltiQ en ByeBi
tes.

BOUW BEAGLE ZERNIKE VOLGENS PLANNING

bezetten ( 4200 m2 vvo), met ongeveer 50% laboratoria met
o.a. MLIII labs en 50% kantoor. De oplevering is 1 september
2015 !
Inmiddels gaan de ontwikkelingen met het Beagle concept
door in Leiden met Beagle Sylvius op de zojuist verworven
grond van de Universitet Leiden op het Sylvius terrein. De
verwachte oplevering is medio 2018, wij hopen dan Base
Clear als huurder te mogen verwelkomen. Binnenkort starten
wij met de verdere ontwikkeling op het Medical Business Park
bij het AMC in Amsterdam. Een ontwikkeling van Laboratoria,
kantoren en productieruimten, met daarnaast een Beagle AMC.
De verwachte oplevering is eind 2018.
VOF the Beagle is trots op de ontwikkelingen en de realisaties.

De bouw van ons tweede Beagle gebouw,
Beagle Zernike,in het Bio Science Park te
Leiden verloopt zeer voorspoedig. Begin
oktober 2014 werd de eerste paal geslagen en in maart j.l. werd het Hoogste Punt
bereikt.

Beagle Zernike is een ontwikkeling van VOF The Beagle , een
joint venture van JP van Eesteren en PCS Design & Construc
tion BV. De bouw is een TBI project met JP van Eesteren voor
bouw en Wolter en Dros met Croon voor installaties en elek
tra. Het Beagle concept is een ontwikkeling voor Biotechnolo
gische bedrijven die Laboratoria en kantoorruimte nodig heb
ben, Beagle Darwin, de eerste Beagle is gerealiseerd in 2007.
Het ontwerp is van WK Wilmink Architecten uit Den Haag.
Vof The Beagle is trots op de beide huurders , Galapagos BV
en Batavia Bioservices BV, die gezamenlijk de gehele Beagle

Technoforce bouwt op Brightlands Chemelot Campus

Open, internationale setting
De proeffabriek van Technoforce wordt gebouwd op de geheel
nieuwe, ultramoderne proeffabriek-zone op de Brightlands
Chemelot Campus. “Voor ons vormt dit nieuwe gebied een
geweldig kans om ons bedrijf een duwtje in de rug te geven,”
aldus Bovendeerd.
De bouw van de proeffabriek begint binnenkort en de opleve
ring zal tegen het eind van het jaar plaatsvinden, met twaalf
verschillende scheidingsopstellingen voor opschalingsonder
zoek en een speciaal ondersteunend analyse-lab.

Brightlands Chemelot Campus
Technoforce Solutions heeft besloten een nieuwe proeffabriek te bouwen op Brightlands Chemelot Campus in
Sittard-Geleen. Technoforce Solutions is een Indiase producent van scheidingsapparatuur.

Op de foto v.l.n.r. Luc Lanclus, Bert Kip, Patil en Ben Bovendeerd;
Lanclus en Kip vertegenwoordigen Brightlands Chemelot Campus;
Technoforce wordt vertegenwoordigd door Patil en Bovendeerd.

De nieuwe proeffabriek vervangt de installatie die Techno
force sinds 2013 op de campus heeft. “De nieuwe installatie
wordt groter, zodat we nieuwe apparatuur aan ons assortiment
kunnen toevoegen. Met een volledige reeks technologieën
kunnen we onze industriële klanten in Europa beter van dienst
zijn,” zegt Ben Bovendeerd, Technology & Business Director
bij Technoforce.

landbouwchemicaliën, petrochemie en biochemie. Technofor
ce heeft al verschillende onderzoeken met succes uitgevoerd.
Bovendeerd licht toe: “Stoffen kunnen worden gescheiden op
basis van hun fysische eigenschappen. Hiervoor zijn verschil
lende scheidingstechnieken beschikbaar die specifieke combi
naties van temperatuur en vacuüm gebruiken. Op industriële
schaal is het niet altijd duidelijk welke techniek het meest ge
schikt is voor een specifiek proces. In onze proeffabriek bepa
len we welke technologie het beste resultaat oplevert. Daarna
worden de testresultaten gebruikt om scheidingsapparatuur op
industriële schaal te ontwerpen en te produceren.”

Succesvol
Technoforce produceert apparatuur voor verschillende in
dustrieën, zoals farma, voeding, oliën en vetten, polymeren,

Op Brightlands Chemelot Campus wordt onderzoek en ont
wikkeling uitgevoerd en wordt onderwijs gegeven op het ge
bied van chemie en materialen, en aanverwante life sciences.
De thema’s zijn hoogwaardige materialen, biomedische mate
rialen en biobased materialen. De campus ontwikkelt zich tot
een creatieve broedplaats voor innovatie en nieuwe bedrijven,
met duizenden hoogopgeleide werknemers. Deze dynamiek is
het resultaat van de samenwerking tussen het bedrijfsleven,
onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid. De campus
draagt actief bij, onder meer door de bouw van proeffabrie
ken te bevorderen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijven
te versnellen.
Chemelot Campus werkt samen met Maastricht Health Cam
pus en Campus Greenport Venlo onder de naam Brightlands;
de drie campussen zijn gelegen in Limburg. Brightlands is ook
verbonden met het onderzoeksprogramma van de Universiteit
Maastricht, Hogeschool Zuyd en de provincie Limburg.
Voor meer informatie: www.brightlands.com.
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Fabrikant van medische apparatuur
Unitron is een fabrikant van hoogwaardige medische apparatuur. Als innovatieve partner van
toonaangevende, op kwaliteit gerichte marktspelers, is Unitron wereldwijd actief op diverse
medische markten. De productie van medische
apparaten vormt de kernactiviteit van Unitron,
van prototype en productietechniek tot de productie en montage van mechatronische en
elektronische onderdelen.

Snellere ontwikkeling en
kostenbesparingen
Unitron speelt een actieve rol op de
markt voor onderzoek, genezing en
zorg, en heeft een bewezen staat van
dienst in de ontwikkeling en productie
van medische apparatuur. Het succes
van het bedrijf is gebaseerd op vier be
langrijke principes.

Wij kennen al 50 jaar de

GENEESKRACHT VAN
PERFECTE VAKANTIES

Kennis delen
Bij Unitron zijn we ervan overtuigd dat
het delen van kennis en ervaringen ten
goede komt aan de kwaliteit. Kenmer
kend voor Unitron is een doorlopende
zoektocht naar optimale productie en
een perfect eindproduct. Unitron daagt
alle belanghebbenden uit om kritisch
te zijn en voorstellen tot verbetering te
doen met betrekking tot technologie,
kosten en kwaliteit.

Schaalbare productie

Paguera, ES

Unitron produceert elk jaar meer dan
40 verschillende apparaten, in series
die variëren van één stuk tot in de tien
duizenden. Unitron werkt met flexibele
werkstations in nauwe samenwerking
met klanten, met als gevolg een grote
mate van flexibiliteit, hoge kwaliteit,
lage voorraadniveaus en lagere produc
tiekosten.

Paris, FR

Het recept van Hapimag luidt, vakantie geheel
volgens uw behoeften: Actieve en outdoorvakanties vol sportieve hoogtepunten. Well-

Kwaliteit

ness-vakantie, waarbij het alleen om u en uw
verdiende rust draait. Stedenverblijven in
de spannendste metropolen van Europa.
Culinaire ontdekkingstochten vol raffinement

Pentolina, IT

en verrassingen. Zorgeloze gezinsvakantie
met uitgebreide activiteiten voor groot en

Vakanties zijn een kostbaar goed. Wij zorgen

Betrouwbaarheid

klein. In elk seizoen en precies daar, waar u

ervoor, dat u het beste uit uw mooiste weken

graag wilt zijn. Onze 60 resorts met hun

van het jaar kunt halen. Laat u door Hapimag

comfortabele vakantiewoningen op de beste

de vakantie voorschrijven, die u al lang wilt en

locaties in Europa, Turkije en Noord-Afrika,

steeds weer wilt beleven. Telefonisch spreek-

bieden daarvoor het perfecte kader.

uur via 0572 330401 of rob.aa@hapimag.com.

Unitron is een stabiel en financieel ge
zond bedrijf dat deel uitmaakt van een
uitgebreid netwerk, zowel nationaal als
internationaal. Daarnaast houden we in
tensief contact met toonaangevende on
derzoeks- en kennisinstellingen.

Het mag de Hapimag leden aan niets ontbre-

Voor meer informatie, zie www.hapimag.com

ken. Wij begeleiden u vanaf het eerste
vakantie-idee, tijdens de hele vakantie, tot uw
terugkeer naar het leven van alledag. Met
uitgebreide en individuele dienstverlening.
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Unitron bezit de volgende certificerin
gen: ISO 9001-2008, ISO 13485:2012
en Ministerial Ordinance 169. Onze
productieafdeling werkt volgens de ver
eisten van IPC-A-610D Klasse 2.

InnoSer

Biomedisch onderzoek versnellen en nieuwe ziektes bestrijden
ënt gebruik te maken van onderzoeksfaciliteiten met schaarse,
technisch hoogstaande middelen van publieke en private orga
nisaties, is het zo mogelijk preklinisch biomedisch onderzoek
te optimaliseren. Jan Bartels vertelt dat inmiddels verschil
lende onderzoeksinstituten en gerenommeerde onderzoekers
hebben gekozen voor de faciliteiten van InnoSer. ‘En het
klantenbestand stijgt snel. Wat hen vooral aanspreekt is dat
wij werken met experts, professionele service op maat bieden
en flexibel zijn. Bovendien hebben we een research database
waardoor samenwerking eenvoudiger is.’

Wereldwijd
Doordat InnoSer een nieuwe vorm van gezondheidsresearch
faciliteert op een hoog niveau is de manager op het moment
al bezig met het opzetten van een tweede faciliteit in België.
‘Omdat iedereen de onderzoekslocatie het liefst dichtbij heeft,
denken we ook in Nederland aan het inrichten van verschillen
de locaties. En ja binnen vijf tot tien jaar is het denkbaar dat
we vestigingen hebben in Azië of Amerika. Nu al vliegen er
proefdieren over de hele wereld. Is de coördinatie goed, dan
kan dit wereldwijd een aanzienlijke vermindering in proefdie
ren opleveren’. Daarmee komt Jan Bartels weer terug bij het
feit dat het zorgen voor optimale condities en welzijn een be
langrijk onderdeel zijn van de bedrijfscultuur van InnoSer. Zo
is het doel uiteindelijk het aantal ‘surplus dieren’ te reduceren.

Door de ontwikkeling van nieuwe medicijnen zijn veel levensbedreigende ziektes chronisch
geworden. Patiënten leven langer, maar er is nog wel ruimte voor de verbetering van de kwaliteit van dat leven. Ook duiken nieuwe ziektes op die vragen om onderzoek naar medicijnen.
In beide gevallen is InnoSer een relatief nieuwe speler in de markt die een professionele en
verantwoorde manier van onderzoek faciliteert. Door te werken met transgene muislijnen en
tegelijk te mikken op vervanging, vermindering en verfijning. Jan Bartels, managing director
van InnoSer legt uit hoe dit werkt.

Alhoewel hij verwacht dat het zeker nog vele jaren zal duren
voor er geen proefdieren meer nodig zijn, werkt InnoSer nu
al in samenwerkingen aan het zoeken naar een vervanging.
‘Twee keer per jaar komen we samen met de Wetenschappe
lijke Raad die is verbonden aan InnoSer. Deze bestaat uit acht
professoren die elk vanuit hun eigen vakgebied zoals oncolo
gie, pathologie, stamcel biologie en ouderdom of cardiovas
culaire ziektes advies geven. Uit die gesprekken blijkt dat de
technieken als onder andere ‘organs on a chip’ in de toekomst
het proefdiergebruik overbodig kan maken. Nu al komt het
voor dat met deze techniek medicijnen eerst worden getest,
zodat er minder proefdieren nodig zijn. Van alle compounds
waarmee wordt begonnen haalt immers een klein percentage
uiteindelijk de markt.’

Relatie met TNO
Met een locatie in Lelystad en laboratoriumruimte in Leiden is
InnoSer in Nederland een toonaangevend bedrijf dat laborato
riumdiensten aanbiedt op het terrein van genetisch gemodifi
ceerde in vivo en in vitro modellen voor biowetenschappelijk
onderzoek. Deze diensten zijn met name gericht op kolonie
management, sanering, cryopreservatie, rederivatie, generatie
en pathologische analyse van GEMM researchmodellen. ‘Het
grote voordeel van onze diensten is dat wij werken onder goed
gedefinieerde, gestandaardiseerde condities. Daardoor bieden
we professionele ondersteuning met field experts die zich
houden aan strakkere tijdschema’s en zeer flexibel zijn als het
nodig is.’ Veel academische ziekenhuizen en farmaceutische
bedrijven hebben eigen faciliteiten voor biowetenschappe
lijk onderzoek, maar volgens deskundige Jan Bartels zijn de
schaalvoordelen van het gebruik van een gezamenlijke locatie
erg groot. ‘Als spin off van TNO bieden we bovendien hoog
waardige laboratoriumruimte aan bij deze publieke kennisin
stelling. En ondertussen werken we mee aan het zoeken naar
alternatieven voor proefdiergebruik samen met verschillende
publieke en private instellingen.’

4 V’s
De activiteiten van InnoSer zijn gebaseerd op het concept van
de 4V’s, vervanging, vermindering, verfijning en verantwoor
delijkheid. Daarmee is Maatschappelijk Verantwoord Onder
nemen leidend in het bedrijfsmodel van het bedrijf. Jan Bartels

daarover: ‘‘Door bepaalde lijnen van elkaar te gebruiken is het
mogelijk ethisch verantwoord om te gaan met de kolonies. Het
is een feit dat er nog geen goed alternatief is voor onderzoek
in de preklinische fase dus werken met proefdieren blijft voor
lopig noodzakelijk. Wil je hier zo verantwoordelijk mogelijk
mee omgaan, dan is het belangrijk te kijken naar oplossingen.
Biomedische instellingen en bedrijven willen zich vooral
richten op de medicijnontwikkeling voor levensbedreigende
ziektes en investeren in faciliteiten en hoogwaardige appa
ratuur hoort daar niet bij.’ De nadelen ervan liggen voor de
betrokkenen volgens de CEO van InnoSer vooral in de kosten
en de tijd. ‘Nu moet elke instelling of bedrijf zelf een locatie
inrichten en onderhouden, terwijl het belangrijke schaalvoor
delen oplevert dit centraal te doen. Ook als het gaat om ver
schillende microbiologische statussen.’ Om dit te faciliteren
combineert InnoSer ervaring in commerciële activiteiten van
een grote state-of-the-art service faciliteit voor GA research
modellen met expertise op het gebied van biowetenschappen.

TNO bedrijven is nog steeds voor vijftig procent aandeelhou
der. Dat we sinds kort ook de onderzoeksfaciliteiten van TNO
hebben overgenomen, is alleen maar een uitbreiding van onze
diensten. We beschikken daar over een BSL-2 laboratorium
en bieden farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen zo de op
tie laboratoriumruimte flexibel te gebruiken. Voordeel van die
uitbreiding is, dat wij nu ook de kennis en ervaring in huis
hebben om onderzoek te doen, want bij de laboratoriumruimte
hoort goed getraind personeel en alle faciliteiten die nodig zijn
zoals “secured acces” en volledige ingerichte labs.’ InnoSer
biedt alle laboratoriumdiensten trouwens aan tegen concurre
rende prijzen. Dit is mogelijk door de gecreëerde schaalvoor
delen en het samenwerken met partners. Niet onbelangrijk om
te vermelden is dat het bedrijfsconcept erop is gebaseerd dat
het (intellectuele) eigendom van GA diermodellen bij de we
tenschapper blijft rusten.

In Nederland is voor de vestiging van die servicefaciliteit
Lelystad gekozen omdat daar de kosten relatief laag zijn en
uitbreiden goed mogelijk. InnoSer, dat in 2011 is opgericht,
komt hiermee tegemoet aan de stijgende vraag naar profes
sionele expertise en infrastructuur voor wetenschappelijke
onderzoeksinstituten en commerciële bedrijven in Nederland
en daarbuiten. Door samen te werken met partners en effici
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Scannexus

Unieke open scanfaciliteit in Maastricht
Een nieuw gebouw midden op een grasveld symboliseert de
openheid van het nieuwe Scannexus dat zich heeft gevestigd
naast de afdeling Neuro science van de Universiteit van Maas
tricht. Het idee van een aantal jaren geleden om een scanfa
ciliteit in te richten die open is voor iedereen heeft inmiddels
vorm gekregen en Ross McLennan vertelt dat ze klaar zijn
voor de volgende stap. ‘We hebben ons de eerste paar jaar
gericht op de directe regio en veel samengewerkt met onze
partners waaronder het Academisch Ziekenhuis Maastricht en
de Universiteit van Maastricht. Die tijd was nodig om ervaring
met de MRI-apparaten op te doen en data te verzamelen. Ook
zijn de eerste wetenschappelijke publicaties een feit.’ Doel is
nu de cirkel uit te breiden en ook bedrijven, ziekenhuizen en
onderzoekers in een straal van driehonderd kilometer uit te
nodigen gebruik te maken van deze ‘state-of-the-art-techno
logy’.

Nieuwe projecten
Wanneer de van oorsprong Schotse CEO uit moet leggen waar
door de apparatuur bij Scannexus zich onderscheidt, maakt hij
een vergelijking met een telescoop. ‘Zo kun je met een gewo
ne telescoop de sterren aan de hemel zien. Dat is vergelijkbaar
met de Tesla 3. Deze geeft inzicht in hoe de hersenen werken.
Wil je gedetailleerdere informatie, over bijvoorbeeld structu
ren en de exacte locaties van bepaalde gebieden in de hersenen
dan heb je een Tesla 7 nodig. Nog een stap verder zet je met de
Tesla 9.4 waarmee je bijvoorbeeld ook de activiteit in die ver
schillende delen van de hersenen kunt meten.’ Om zijn verhaal
te illustreren vertelt hij over een project met mensen die in
‘locked-in syndrome’ liggen. ‘Met de Tesla 3 kun je activiteit
in de hersenen meten en patiënten met behulp van multiple
choice vragen om bij een bepaald antwoord aan een boom te
denken. Bij de Tesla 7 kun je al de antwoorden op specifiekere
vragen meten terwijl je met de 9.4 geen vragen hoeft te stellen,
maar met de scanner kunt meten wat mensen denken.’
Gaat het om de toepassing van de scanners voor onderzoek
dan is Scannexus vooral gespecialiseerd in de hersenen. Zo
werkt het bedrijf inmiddels ook mee aan projecten die een re
latie hebben met ziektes als Multiple Sclerose en Parkinson.
‘Je kunt je voorstellen dat het voor neurochirurgen heel prettig
is exact het gebied te bepalen dat is beschadigd, zodat ze de
medicatie daarop aan kunnen passen. Voor Parkinson bijvoor
beeld kunnen ze op die manier op precies de juiste locatie een
‘medical device’ plaatsen om de trilling te onderdrukken. Nu
moet dit vaak op basis van ‘trial and error’.’ Door met andere
woorden gebruik te maken van de scanners zijn meer mensen
op een betere manier te helpen.

De gedachten lezen van mensen die in
coma liggen, klinische onderzoeken verkorten

en

hersenchirurgie

verbeteren.

Volgens CEO Ross McLennan van Scannexus is er veel mogelijk in de ‘dedicated
research facility’ die zij openstellen voor
ziekenhuizen, bedrijven en onderzoekers.
Ze hebben er de beschikking over drie
verschillende Tesla scanners. Daaronder
de nieuwste 9.4 waarvan er over de hele
wereld maar vier in gebruik zijn.
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KNO-artsen
De voorbeelden van de toepassingen zijn volgens Ross tal
rijk. Het grote voordeel voor onderzoekers, artsen en bedrij
ven is dat er bij Scannexus de expertise in huis is om hele
diverse projecten te begeleiden. ‘Zo werken we ook samen
met KNO-artsen in een fundamenteel onderzoekstraject om te
bepalen welk gedeelte in de hersenen beschadigd is bij tinni
tus. Een zeer vervelend probleem waar nu nog te weinig over
bekend is.’
Ook klinische trials zijn bij gebruik van de scanners effici
ënter uit te voeren volgens Ross. ‘Als je met behulp van de
scanner nauwkeuriger kunt bepalen welke doelgroep het
meest geschikt is en ook nog eens beter de veranderingen in
de hersenen kunt waarnemen, kan dit het onderzoek een stuk
efficiënter maken.’ Zo verwacht de CEO dat op deze manier
studies te verkorten zijn en er ook minder mensen nodig zijn
om dezelfde resultaten te verkrijgen. ‘Omdat wij de beschik
king hebben over de techniek willen wij deze graag delen met
anderen. Er ontstaat dan een win-win situatie. Door samen
deze apparatuur te bekostigen, is er ook in de toekomst geld
om deze ‘cutting-edge technology’ te blijven bieden. De BV
is met andere woorden opgezet om klanten binnen te halen
en het geld dat daaruit voortkomt rechtstreeks terug te laten
vloeien in het bedrijf.’

Biotech
Inmiddels hebben zich al verschillen biotechbedrijven in de
buurt van Scannexus gevestigd, omdat ze willen profiteren van
de aanwezigheid van de open scanfaciliteit. ‘ Zo hebben we
ook bedrijven als klant die software voor de scans of machi
nes voor in een MRI-omgeving ontwikkelen en deze willen
testen. Er zijn kortom drie verschillende groepen klanten die
wij bedienen. De academische, klinische groep die de faciliteit
gebruikt voor onderzoek, de bedrijven die medicijnen ontwik
kelen en deze willen testen en de bedrijven die data zoeken
in verband met de ontwikkeling van software of machines. ‘
Voor die bedrijven heeft Scannexus kantoren en een heel team
van experts beschikbaar. ‘Dat past helemaal bij de gastvrije
uitstraling die Limburg heeft. Ook ik voelde me hier direct
thuis. Door de unieke ligging van Maastricht werken we vanaf
het begin al grensoverschrijdend. Zo hebben we contacten in
België en werken we samen met het onderzoekscentrum in
Jülich waar ook een Tesla 9.4 staat. Omdat ik in mijn vorige
baan in Schotland ook de brug sloeg tussen academici en be
drijven is het voor mij een logische stap ook hier mensen bij
elkaar te brengen.’

Pluriomics

Volwassen humane hartspiercellen in een kweekschaal
In 2010 wordt in Leiden de BV Pluriomics opgericht . Activiteit: het kweken van
hartspiercellen uit menselijke stamcellen.
Een stabielere, efficiëntere en diervriendelijke methodiek dan de gangbare. De
eerste inkomsten komen al snel binnen
en een lab in het Leiden Bioscience Park
wordt opgericht. In 2014 volgt een financieringsronde waarin maar liefst 4,5 miljoen euro wordt opgehaald. Een professioneel productielab in België ontstaat en
het hedendaagse bedrijf biedt werk aan

Het falen van de huidige medicijnontwikkeling
‘Het primaire doel van Pluriomics is verbetering van de medi
cijnontwikkeling, ‘ zegt de gepassioneerde CSO. ‘Van ontdek
king naar markt in de huidige farma neemt 10 tot 14 jaar, 75%
van de uitgaven gaan naar falende projecten en nog eens 20%
van de medicijnen krijgt een waarschuwingslabel of wordt van
de markt gehaald. Kijk je naar het falen van kandidaatsgenees
middelen tijdens de klinische fase per orgaan, dan is de ‘uitval’
van cardiovasculaire kandidaatgeneesmiddelen met 33% zeer
hoog. Cardiotoxiciteit resulteert in gezondheidsrisico’s voor
de patiënt en grote economische schade. De huidige preklini
sche testmethoden zijn niet voorspelbaar genoeg om veilige en
effectieve medicijnkandidaten te selecteren. Belangrijke oor
zaken zijn dat de verschillen tussen dier en mens voorspellend
onderzoek lastig maakt en dat menselijke hartspiercellen niet
beschikbaar zijn. Pluriomics biedt met de ontwikkeling van
humane hartspiercellen en testmethoden, snellere, flexibele en
goedkopere oplossing.’

15 hoogopgeleiden. Hoe snel ontwikkelin-

Onderscheidend

gen kunnen gaan bij een kansrijk product:

Pluriomics ontwikkelde een hartspiercel in een kweekschaal
tje, een schaalbare productietechnologie die ingezet kan wor
den om grote hoeveelheden cellen te produceren met minimale
batch to batch verschillen. Cardiomyocytes worden gecryop
reserveerd. Het volledige gedefinieerde hartspiercelkweek
medium waarvoor octrooien zijn aangevraagd, matureert en
ondersteunt de cellen. Het volwassen fenotype komt overeen
met het menselijk hart en maakt het testsysteem zeer betrouw
baar. De hartspiercellen kunnen onder andere worden ingezet
om hartritmestoornissen te voorspellen.
Natuurlijk zijn er meerdere bedrijven op de markt die humane
hartspiercellen aanbieden. Echter Pluriomics is onderschei
dend door het aanbieden van pluricyte ™ volwassen hartspier
cellen in geïntegreerde testsystemen. De onderscheidendheid

dat bewijst Pluriomics.

Het gaat sowieso uitstekend met de Nederlandse biotech start
ups. De een na de ander haalt het nieuws door miljoenen
groeigeld op te halen. Organs-on-a-chip zijn daarbij gewild.
Hoewel wetenschappelijk directeur Stefan Braam van Plurio
mics deze term voor de activiteiten van Pluriomics niet geheel
toepasselijk vindt: ‘Pluriomics draait om voorspelbare men
selijke biologie in combinatie met slimme meetsystemen, ‘ al
dus de gepromoveerde biomedicus die Pluriomics samen met
de biotech veteraan Herman Spolders (CEO) heeft opgericht.

ligt met name in de volwassenheid van de cellen. ‘De accepta
tie en implementatie in de farmaceutische ontwikkeling hangt
af van maturiteit, stabiliteit en reproduceerbaarheid van de
cellen Wij zijn de enige die een maturiteit laat zien die lijkt op
een volwassen hartspiercel, ‘zegt Braam. ‘Hierin is Pluriomics
verder ontwikkeld dan haar concurrenten. En zo is Pluriomics
in staat om hoogstaande en geavanceerde, unieke technologie
en service te leveren voor cardiotox testen en cardiovasculaire
medicijnontwikkeling. ‘
Momenteel beschikt Pluriomics over 15 medewerkers en ei
gen laboratoria en kantoren zowel op het Leidse Biotech Park
(R&D, Sales en marketing) als in Gosselies in Wallonië (pro
ductie, QC, logistiek). België omdat twee van de grootste in
vesteerders (Vesalius Biocapital en SRIW) uit België afkom
stig zijn en een productielocatie aldaar als voorwaarde stelden.
Wat betreft Stefan Braam een prima keuze niet alleen omdat
België centraler is gelegen, maar ook omdat er meer farma
ceuten zijn gevestigd dan in Nederland.
De producten die momenteel worden aangeboden door Plurio
mics zijn: Pluricyte Cardiomyocytes en Pluricyte Medium. De
laatste is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Pluricyte
Cardiomyocytes. Naast de hartspiercellenkweek heeft Plurio
mics een techniek voor bloedvatcellen en gladde spiercellen
in ontwikkeling.
‘De essentie ligt nu ook bij het ontwikkelen van geïntegreer
de testsystemen, ‘ besluit de CSO. ‘We proberen zo goed
mogelijke protocollen te ontwikkelen voor de verschillende
apparaten. Daarnaast speelt de FDA een belangrijke rol. Die is
momenteel bezig met een nieuwe guideline (voor 2016) waar
in onze stamcellen geïmplementeerd zullen worden. ’
Voor meer informatie:
www.pluriomics.com
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Sinensis Life Sciences BV

Alles wat we doen, is maatwerk

Het pas drie jaar geleden opgerichte Leidse bedrijf Sinensis Life Sciences B.V. ontwikkelt zich snel. Via de M&A strategie neemt
Sinensis (bio)farmaceutische contractlaboratoria over en heeft inmiddels de indrukwekkende omvang van zeven eigen
laboratoria en meerdere samenwerkende
partners bereikt. ‘Interne risico’s worden zo
beter gespreid, we vormen een krachtige
synergie naar de internationale markt én
we zijn flexibel in het leveren van maatwerk’, aldus Jan de Vries, Director Marketing & Sales.

Zo verzorgt Sinensis voor klanten de eerste klinische, onder
GMP geproduceerde batches in allerlei speciale variaties.
‘Omdat we alles handmatig doen, kunnen we allerlei maten
inpassen: of het nu gaat om neussprays of flessen van 150 ml,
alles is op kleine schaal mogelijk binnen Sinensis. Daarnaast
kunnen we de klant helpen in het ontwikkelen van analyse
methodes. Onze laboratoria bedienen de meest uiteenlopende
klanten, ook als het gaat om kleinere batches voor zeldzame
ziekten,’ vertelt Jan de Vries die tien jaar geleden begon bij
CRO PROXY Laboratories, maar sinds de opstart van Sinen
sis in 2012 leiding geeft aan de afdeling Marketing & Sales.
Ook die laatste afdeling is ondertussen verdubbeld: van een
team van drie naar een team van zes Sales- en Account Ma
nagers. ‘Sales Managers werken voornamelijk extern en halen
nieuwe klanten binnen terwijl de Account Managers vooral
intern zijn gericht en de vaste aanspreekpersonen zijn voor
onze bestaande klanten. Dat creëert korte lijnen die op prijs
worden gesteld.’
Sinensis wordt steeds makkelijker door klanten gevonden om
hun problemen op te lossen. Bovendien groeit de markt voor
uitbesteding van productie en analyses nog steeds. Klanten
concentreren zich op hun kernactiviteiten, vaak hun R&D
werk, en besteden hun GMP activiteiten uit, enerzijds omdat
ze dure GMP-faciliteiten missen en anderzijds omdat ze inves
teringen in dergelijke faciliteiten zo lang mogelijk willen uit
stellen.’ Een voorbeeld van een case study vindt u in het kader.

Complementair
Onder de paraplu van Sinensis opereert ieder laboratorium als
een onafhankelijke business unit. Tezamen wordt een breed
service portfolio geboden, efficiënt in korte lijnen samen
gewerkt en worden zo tijd, energie en kosten gereduceerd.
Door de krachten te bundelen, kunnen (bio)farmaceutische
vragen van klanten beter en completer beantwoord worden.
De omvang van Sinensis is ook van belang voor grotere (bio)
farmaceutische bedrijven die het uitbesteden steeds meer con
centreren. De schaalgrootte maakt 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 la
ten slagen. Middels Sinensis worden klanten over een langere
periode ondersteund zonder dat zij zelf fors moeten investe
ren in apparatuur en laboratoria. ‘Belangrijk is dat onze (bio)
farmaceutische contractlabs en partners complementair aan
elkaar zijn,’ besluit de gedreven Jan de Vries. ‘Overigens is
Sinensis hiermee nog niet uitgegroeid, er zullen zeker nog
CRO’s volgen die aanvullende diensten leveren.’

Case Study

GMP Manufacturing
“Please do whatever is necessary to put my bulk solution in a vial” is a typical sentence we
hear very often. It is difficult for customers to realise what is necessary to get their product
sterile and in a vial. Which vials, stoppers and caps are needed? Which release specifica
tions are applicable? Are all the required analytical methods available and validated? The
current case study describes the manufacturing activities for one of our customers from
raw material to QP release as an example for our way of handling manufacturing projects.
Obviously, every clinical study starts with medicinal product filled in its primary container.
Most fill and finish orders start with a drug substance that needs to be filled. In many cases
we receive a bulk solution that is ready to fill but in the current case we received a master
formula for three different solutions. We ordered raw materials from qualified suppliers
according to the specifications of the customer. The master formula was given but the
exact mixing time was not known. Therefore, the first step was development of a mixing
procedure and its validation.

Mixing validation
The mixing study was done to determine the required mixing time to get a homogeneous
solution and its bandwith in time. In this study the raw materials were weighed into the
mixing vessel and mixed for five hours. At fifteen time points during these five hours sam
ples were taken at the bottom, middle and top of the mixing vessel. The minimum requi
red mixing period was determined after analysing the data from all sampling points. The
validated mixing time and method were incorporated in the batch record template for the
manufacturing of this particular solution.

Compounding
The bulk solutions were compounded according to the prescribed methods. To check
whether compounding was done correctly, in process samples were taken and tested. Since
all testing and manufacturing facilities are under one roof, in process testing is easy to ar
range. The QC lab used validated analytical methods and reported back on time so that the
manufacturing department could start fill and finish activities the next day.
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Fill and finish
Only disposable materials are used during fill and finish. This omits the need for cleaning
and cleaning validation. However, the need to study chemical compatibility of the dispo
sable materials cannot be taken away. Especially not in the current case where the raw
materials were highly acidic. We purchased special coated tubing and coated stainless steel
filling needles because we observed a slight yellowish discolouration with the uncoated
stainless steel filling needles.

Labelling and packaging
Basic labelling and packaging activities were performed by Sinensis personnel in house.
The boxes were designed according to the wishes of the customer and the labels were prin
ted with text as defined and approved by our QP as well as the customer.

Testing
Release testing is always the final part of the manufacturing campaign that is required for
QP release of the drug product. In the current case the customer had developed the ana
lytical methods for the in process testing and drug product. A technical transfer of these
methods was done and Sinensis validated all methods. All transfers and validations were
completed before the start of the campaign so that release testing could be performed with
correct methods.

QP release
The manufacturing team was in the lead throughout the entire manufacturing process. After
completion of the required release tests and documentation the Qualified Person released
all batches and shipped them to the clinical trial site.

Stability study
Sinensis performed all required stability studies on the drug product according to ICH gui
delines. All stability conditions and testing requirements could be met by Sinensis.

Sinensis Life Sciences is de moedermaatschappij van zeven
GMP-gecertificeerde contractlaboratoria.
PROXY Laboratories, gevestigd in het Bio Science Park Leiden (BSPL), werd in 2001 opgericht, heeft EU-, WHO- en FDA-GMP, alsmede
GLP en GDP vergunningen, rondde meer dan
80.000 analytische studies af voor meer dan
400 life sciences bedrijven en ging de afgelopen jaren strategische allianties aan met
diverse bedrijven.

Op 14 maart 2012 heeft PROXY Laboratories MicroSafe
overgenomen van Merck Millipore, de life science divisi
on van het Duitse Merck KGaA. MicroSafe Laboratories,
eveneens gevestigd in het BSPL, heeft EU-, WHO- en
FDA- GMP, alsmede GLP en GGO vergunningen, een
sterke microbiologische groep en is daarnaast toonaange
vend in mycoplasma testen.
Farmalyse is gevestigd in Zaandam en is in 1996 ontstaan
door afsplitsing van het Controle Laboratorium van Ne
derlandse Apotheekhoudende Geneeskundigen (CLa
NAG), een laboratorium dat op haar beurt in 1967 werd
opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging. Het
biedt fysische en chemische analyses aan de farmaceuti
sche en cosmetische industrie aan.

Bactimm is gevestigd in Nijmegen en is in 1996 opge
richt. Het is een toonaangevend microbiologisch contro
lelaboratorium voor de farmaceutische en cosmetische
industrie. Daarnaast levert het diensten aan ziekenhuizen
en aan fabrikanten van medische hulpmiddelen.

Boven: vlnr Jeroen Wijker, Account Manager Chemistry, Jan de Vries,
Director Marketing & Sales, Marcel Langoor, Chief Business Officer,
Carlien van den Brand, Sales Manager Manufacturing, Anja Kroon,
Account Manager Microbiology en Nigel Stapleton, Sales Manager
Biologics
Onder: vlnr Frederic Girard, Managing Director Spinnovation Analytical, Wanda Smit, Marketing & Sales Coordinator, Nathalie Som,
Business Development Manager Spinnovation Biologics en Marieke
van den Bosch, Sales Manager Analytical R&D and Bioanalysis

Prolepha Labs, gevestigd in Etten-Leur, is in het bezit van
een EU-GMP vergunning en is een afsplitsing van het ver
pakkingsbedrijf van Centrafarm, i.c. Prolepha Packaging
(thans 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 se
quencing technologie) en MicroSafe Laboratories. Pro
Base is gericht op snelle identificatie van microorganis
men via moleculair biologische technieken. ProBase heeft
haar EU-GMP vergunning verkregen in 2014.
Spinnovation is gevestigd in het Pivot Park in Oss en is
gespecialiseerd in NMR spectroscopie, zowel in de vloei
stof als vaste stof. Daarnaast beschikt het over XPRD,
UPLC-QToF-MS en ICP-OES en bedient het hoofdza
kelijk R&D-afdelingen van de farmaceutische industrie
actief in kleine synthetische moleculen alsmede actief in
therapeutische eiwitten, monoklonale antilichamen en an
dere biologicals.
Bezoek www.sinensislifesciences.com voor meer infor
matie.

Voor meer informatie:
Jan de Vries, Director Marketing & Sales
T: +31-(0)71-4083700
M: +31-(0)-65-1095108
E: j.devries@sinensislifesciences.com
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Intensieve samenwerking met leveranciers zorgt voor efficiency

B. Braun is partner van betekenis

zig is om goed te kunnen werken. We streven daarbij naar joint
ventures met ziekenhuizen, om op die manier meer succes te
behalen. Een andere stap is samenwerking tussen de verschil
lende klinieken onderling. Zo is het bijvoorbeeld efficiënter
om klinieken gezamenlijk te laten bestellen en te laten bele
veren. Dit gaat centraal vanuit ons kantoor in Oss. Op deze en
andere fronten levert een gezamenlijke aanpak winst op. Ge
lukkig krijgt onze samenwerkingsgedachte in de markt steeds
meer draagkracht. Ook ziekenhuizen zien dat wij veel meer
zijn dan alleen leverancier.”

Meer dan ooit speelt kostenbewaking een
belangrijke rol in de zorgbranche. Tegelijkertijd willen ziekenhuizen en andere zorgverleners geen concessies doen aan kwaliteit.
Efficiënt werken is urgenter dan ooit. Eén
van de aandachtspunten is de samenwerking met leveranciers. B. Braun Medical B.V.,

Breed pakket

aanbieder van hoogwaardige medische

Niet alleen de uitgangspunten, ook de breedte van het aanbod
maakt B. Braun een partner van betekenis. Het bedrijf werkt
met verschillende gespecialiseerde divisies die zich richten
op specifieke onderdelen binnen de zorg. Op die manier zijn
ziekenhuizen en andere zorgaanbieders verzekerd van een
partner die weet wat er speelt. “We bieden een zeer breed
pakket”, zegt Huijsman. “Hospital Care heeft een brede range
producten voor ziekenhuizen en Aesculap is specifiek gericht
op het complete chirurgische proces. De divisie OPM (Out Pa
tient Market) biedt met name hulpmiddelen en diensten voor
mensen met een chronische aandoening. Een vierde divisie is
Avitum, gericht op dialyse waar de Elyse dialyseklinieken ook
onder vallen. Dankzij deze specialistische afdelingen kunnen
we efficiënte oplossingen creëren op logistiek gebied. Met
veel ziekenhuizen sloten we al fullservicecontracten, waarbij
we bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor al het instrumen
tarium. Het ziekenhuis heeft geen zorgen op dit gebied en al
het materiaal is op tijd voorhanden. Het gaat dan om omvang
rijke samenwerkingsvormen die -gebaseerd op vertrouwenvoor vele jaren worden ingezet,. Daar zijn we natuurlijk erg
trots op.

en farmaceutische producten en diensten,
laat zien dat partnership loont. Het bedrijf
biedt onder meer fullservicecontracten
voor OK-afdelingen en participeert in dialyseklinieken en ondersteunende diensten.
Zo wordt op dit moment de bouw voorbereid van SteriNoord, een centraal sterilisatiecentrum in Groningen. Het gaat om een
joint venture tussen het UMCG, de Ommelander Ziekenhuisgroep en B. Braun.

Zorgaanbieders moeten efficiënt inkopen, maar daarbij de fac
toren kwaliteit en veiligheid wel hoog in het vaandel houden.
Als leverancier kan B. Braun op dit gebied veel betekenen.
Kest Huijsman, managing director van B. Braun Medical Be
nelux, legt uit: “We ontwikkelen producten die aansluiten op
de vraag. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat die producten de
juiste afmeting en verpakking hebben, zodat afvalstromen ver
minderd worden. Door breed en efficiënt in te kopen, ontstaan
grote kostenvoordelen. Ook richten we ons op de toepassing.
Je kunt nog zo’n goed product hebben, het moet wel op de
juiste manier gebruikt worden. Daarom verzorgen wij trainin
gen voor personeel. Maar we gaan nog verder. Hoe intensiever
de samenwerking is, hoe meer voordeel ziekenhuizen kunnen
behalen. Daarom bieden we bijvoorbeeld fullservicecon
tracten, waarbij wij zelfs de volledige verantwoordelijkheid
nemen voor de kwaliteit van het instrumentarium in het zie
kenhuis. Nog verder gaan we bij het opzetten van dialysekli
nieken, waarbij we ook het management op ons nemen.”

Dialoog
B. Braun gaat graag in dialoog met artsen, verpleegkundigen
en patiënten om nieuwe mogelijkheden te bespreken. Het be
leid werpt zijn vruchten af. In de nierzorg is het bedrijf een se
rieuze speler. Huijsman: “We hebben klinieken overgenomen
die inmiddels geïncorporeerd zijn binnen onze organisatie.
Je ziet nu het effect in de markt; inmiddels benaderen andere
klinieken ons met vragen. Belangrijk hierbij is onze insteek.
We kiezen voor samenwerking met ziekenhuizen én de nefro
logen, dat is een belangrijke voorwaarde. Een voorbeeld is het
nieuwe dialysecentrum in Gorinchem dat wordt gerealiseerd
in samenwerking met de nefrologen en de directies van de
ziekenhuizen in Gorinchem en Dordrecht. Het gaat om een
samenwerkingsverband met meerdere partners. Wij als leve
rancier zijn een van die partners. Natuurlijk vormen onze pro
ducten de basis, maar de manier waarop we in gesprek gaan, is
anders. Waar vinden we elkaar en waar vullen we elkaar aan?
Die vragen zijn voor ons leidend.”
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B. Braun is een bekende naam in de medische
wereld. De producten en diensten van dit bedrijf vinden hun weg naar ziekenhuizen, medische groothandels, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. Belangrijk is dat de producten
zijn afgestemd op de patiënt én de gebruiker.
Ze staan voor kwaliteit, veiligheid, gebruiksgemak en zoveel mogelijk comfort. Naast het
ontwikkelen en leveren van producten, heeft B.

OZG SteriNoord

Braun zich erop toegelegd om met de opge-

Met het UMCG in Groningen en de Ommelander Ziekenhuis
groep werd in 2012 een overeenkomst gesloten voor de opzet
van een extern centraal sterilisatiecentrum. Inmiddels zijn de
voorbereidingen voor de bouw van het SteriNoord sterilisa
tiecentrum getroffen. De eerste paal is op 2 april jl. geslagen
en de planning is dat SteriNoord op 1 januari 2016 opengaat.
“Het is een mooi voorbeeld van hoe wij graag willen werken”,
zegt Huijsman. “We gebruiken de term ‘Sharing Expertise’,
wat betekent dat we onze kennis willen delen om tot betere en
efficiëntere oplossingen te komen. Binnen dit samenwerkings
verband heeft ieder zijn eigen rol. Het is onze taak om het
centrum financieel, op kwaliteit en optimalisatie te managen
en te faciliteren.”

bouwde kennis en expertise zorgaanbieders te

Joint ventures
Ook de samenwerking binnen de diverse dialyseklinieken
waarin B. Braun participeert, laat zien dat deze aanpak veel
voordeel oplevert. Huijsman: “Zowel wij als de ziekenhuizen
hebben personeel. Het ziekenhuis managet de patiënten, wij
managen de kliniek. We faciliteren en zorgen dat alles aanwe

ondersteunen.
De B. Braun Groep is in 60 landen vertegenwoordigd en heeft wereldwijd bijna 54.000
werknemers in dienst. B. Braun Medical is de
dochteronderneming van de B. Braun Groep in
de Benelux en houdt zich bezig met de ontwikkeling, verkoop en distributie van hoogwaardige medische producten en diensten. B. Braun
beschikt over een eigen technische dienst en
verzorgt verder inservicetrainingen, projectbegeleiding en service- en onderhoudscontracten. Meer weten over de activiteiten van dit bedrijf? Ga dan eens naar www.bbraun.nl.

Knowledge brokers

Luris profileert zich als makelaar van wetenschappelijk talent

Directeur Ivo de Nooijer en Hoofd Public Relations Alexander Mouret deden iets wat veel werknemers graag doen. De leiding van het bedrijf overnemen omdat ze zelf het idee hadden dat
dit beter kon. Inmiddels hebben ze hun visie uitgewerkt en is Luris, tot voor kort uitgeschreven
als Leiden University Research & Innovation Services, een nieuwe weg ingeslagen. Daarbij past
een term als Tech Transfer niet meer.

De energie stroomt weer op de burelen in het Poortgebouw
in Leiden. Een instituut dat uitkijkt op het Centraal station in
deze universiteitsstad. Een strategische locatie voor een cen
trum dat zich bezig houdt met het in de markt zetten van we
tenschappelijke kennis. Een omschrijving die de lading lang
niet dekt, want het door het Leidse Universitair Medisch Cen
trum (LUMC) en de Universiteit Leiden gefinancierde Luris
is een volledig nieuwe weg ingeslagen. Dat heeft vooral te
maken met de twee mannen die in 2014 samen het roer heb
ben overgenomen. ‘We zien om ons heen dat het landschap
verandert en Luris ging er niet in mee. Het model was tot
op dat moment nog te veel gestoeld op het aloude idee van
technologie-overdracht zoals dat in de jaren 80 in Amerika is
ontstaan. Uitvindingen verkopen, enerzijds sloot niet aan op
de veranderingen in de maatschappij en anderzijds werd het
vooral een gejuridificeerd proces. Wetenschappelijke kennis
bruikbaar maken voor de markt is veel meer een iteratief pro
ces waarbij je al in een heel vroeg stadium een connectie op
basis van wederzijds vertrouwen tot stand brengt.’ Vertrouwen
is iets tussen mensen en die staan dus ook centraal in onze
aanpak. Het is dus meer kennisuitwisseling geworden.

Nuttig is niet ‘cool’
Het liefst willen de heren zo vroeg mogelijk de link leggen tus
sen een bedrijf en een onderzoeker. Daarbij denken ze aan het
stadium waarin het onderzoek nog in de opstartfase zit. ‘Als je
de moeite neemt te gaan praten met de mensen die de kennis
uiteindelijk gaan benutten, weet je beter waar de waarde zit.
Het aloude idee dat er bij fundamenteel onderzoekers heerst
dat nuttig niet ‘cool’ is willen wij graag helpen veranderen.’
Een proces dat tijd vergt, begrijpen de deskundigen bij Luris.

Door hun contacten met het bedrijfsleven en wetenschappers
weten ze dat hun belangen en denkwijze sterk van elkaar ver
schillen. ‘De kunst voor ons is dat niet te willen veranderen,
maar wel begrip te kweken voor elkaar. Het zijn twee hele
verschillende culturen.’ Om die discrepantie te illustreren legt
Ivo de Nooijer uit dat bedrijven hun winst halen uit het geheim
houden van belangrijke ontdekkingen voor de concurrent ter
wijl een wetenschapper juist wordt beloond voor publicaties.
‘Ook is de concurrentie bij beide partijen heel anders. Een we
tenschapper werkt individueel terwijl een bedrijf als collectief
de concurrentie aangaat.’
Om te onderstrepen hoe belangrijk het is het gat te dichten
tussen wetenschap en waarde voor de samenleving gebruikt
Ivo de Nooijer het voorbeeld van de ‘iSPEX’, winnaar van
de Academische jaarprijs in 2012. Daarvoor had de afdeling
sterrenkunde een speciaal opzetstukje voor de iPhone ontwik
keld om zo het publiek te betrekken in metingen van fijnstof.
Gebaseerd op technologie die is ontwikkeld voor het vinden
van planeten bij andere sterren, maar gebruikt om mensen met
longaandoeningen te helpen. ‘Een mooier voorbeeld van nut
is er haast niet. Nu moet ik wel zeggen dat het nut bij biotech
nologie en lifescience vaak wat gemakkelijker aantoonbaar is.
Onderzoekers in die sector hebben vaak al tot doel patiënten te
helpen en dan is die link ook wat gemakkelijker gelegd. In dat
opzicht is het voor bedrijven belangrijk te snappen dat een we
tenschapper geen leverancier is die ze betalen voor een dienst.
Omdat de uitganspunten zo verschillen, is het noodzakelijk
vanaf het begin de meest gunstige omstandigheden te creëren
voor een samenwerking.’

Vergelijking met huizenmarkt
De beide juristen vertellen dat ze nog te vaak in een te laat sta
dium worden ingeschakeld. ‘Dan heeft een wetenschapper al
verschillende gesprekken met een bedrijf gehad en spreekt hij
over een mooie samenwerking, terwijl er nog niets concreet
is afgesproken. Door vanaf het begin duidelijk te zijn over de
voorwaarden is de kans op een gunstige samenwerking het
grootst. Daarbij is een contract een middel waarin je de afspra
ken vastlegt.’ Alexander Mouret maakt de vergelijking met
een makelaar die kennis heeft van de huizenmarkt. ‘Het grote
verschil is dat wij geen courtage vragen als er een match is
gemaakt. Ons belangrijkste doel is dat kennis wordt gebruikt.
Dat is wel zo fair ethisch en sluit aan bij het maatschappelijk
belang dat de kennisinstellingen dienen. We worden immers
uit publieke middelen gefinancierd.’ Dat de nieuwe werkwijze
van Luris een experiment is, beaamt het hoofd PR meteen.
‘Wel zien we nu al resultaat en dat terwijl we pas een half jaar
hiermee bezig zijn.’

Praktische voorbeelden
Afgelopen half jaar was Luris betrokken bij verschillen
de matches tussen wetenschap en bedrijfsleven. Zo
stonden ze de wetenschapper bij die huidmodellen had
ontwikkeld die in gebruik werden genomen door een
Taiwanees bedrijf. Ook zochten ze een commerciële
partij om de kosten voor de ingrediënten te drukken
voor de onderzoeker van het Leiden Academic Centre
voor Drug Research die een synthetische biofilm had
ontwikkeld gebaseerd op de eigenschappen van Vernix
Caseosa (VC) ofwel babyvet. Ze vonden een Zwitsers
bedrijf waardoor de ontwikkelingen en het onderzoek
verder konden worden gebracht.
Kijk voor meer informatie over de werkwijze of voor
beelden op www.luris.nl.
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Studenten met IJ5LAB naar Novio Tech Campus
Op de innovatieve hotspot Novio Tech Campus in Nijmegen
gaan studentlaboranten nauwer samenwerken met het bedrijfs
leven. Dat doen zij via IJ5LAB, een initiatief om leerlingen
meer praktijkgericht onderzoek te laten doen in een bedrijfs
matige omgeving. Op 2 april jl. was de kick-off van IJ5LAB
tijdens een InnovatieBootcamp op Novio Tech Campus.
IJ5LAB is een bijzondere samenwerking waarbij studenten
opdrachten uitvoeren voor de chemische, life sciences en
biotechnologische industrie. Eveline van Hoppe, directeur van
IJ5LAB: “De regionale opleidingscentra’s ROC Rijn IJssel
en De Leijgraaf vormen samen IJ5Lab, een centrum voor
innovatief vakmanschap. IJ5LAB, waarbij ook het HAN
FOTO (Broer van den Boom) – De kick-off van IJ5LAB op Novio
Tech Campus.
Vlnr John Schalken (SMB Life Sciences), Pedro Hermkens (HAN),
Jan-Willem Dijk (Radboud Universiteit), Karin Visser (ROC de
Leijgraaf), Jan van Boekel (ROC Rijn IJssel), Eveline van Hoppe (IJ5LAB), Chiel van Dijen (Kadans Science Partner), Janneke Hoekstra
(HAN) en Rikus Wolbers (Novio Tech Campus).

BioCentre en de Radboud Universiteit zijn aangehaakt, dient
zo twee doelen: we helpen ondernemers en tegelijkertijd leren
onze studenten”.

Topsector Chemie
IJ5Lab zit op Novio Tech Campus. Hier zijn sinds de oprich
ting anderhalf jaar geleden meer dan twintig bedrijven geves
tigd. Directeur Rikus Wolbers, “Dat zijn start-ups en grotere
bedrijven die werken aan allerlei innovaties. IJ5LAB is een
mooie aanvulling; de mix van praktische en theoretische ken
nis is aantrekkelijk voor deze bedrijven”. IJ5LAB gaat op
Novio Tech Campus gebruik maken van labfaciliteiten met
de meest hoogwaardige voorzieningen die Kadans Scien
ce Partner heeft gerealiseerd. Wolbers: “Gebouw M ontving
vorig jaar de iLAB-status (InnovationLab) van de Topsector
Chemie, mede door SMB Life Sciences die starters faciliteert
en ondersteunt.”

Bijdrage aan innovatie- en ondernemersklimaat
IJ5LAB levert direct een bijdrage aan het innovatie- en onder
nemersklimaat van de regio Nijmegen. Van Hoppe: “Door de
open-innovatie-omgeving is Novio Tech Campus een ideale
plek voor studenten én bedrijven om te profiteren van elkaars
actuele kennis en expertise”. Informatie: www.ij5lab.nl

Primatch start in regio
Helmond / de Peel
Per april heeft Marja Dirks voor Primatch een partner vesti
ging in regio Helmond / de Peel geopend.
Het Tilburgse recruitmentbureau Primatch gaat haar dienst
verlening ook in deze regio aanbieden. In tegenstelling tot
andere werving- & selectiebureaus werkt Primatch niet met
een ‘no-cure-no-pay’-principe, maar op uurbasis. Het bureau
signaleert een sterk stijgende behoefte naar deze werkwijze.
Door middel van een franchiseformule ziet Primatch kansen
om Nederland met dit principe kennis te laten maken. Eind
2015 moeten twintig landelijke vestigingen geopend zijn.
Primatch ondersteunt en adviseert bedrijven bij werving &
selectie trajecten van A t/m Z, waarbij organisaties zelf de
vrije hand hebben om te bepalen welke producten en diensten
zij willen inzetten. Wat je zelf kan doen, doe je gewoon zelf.
Daardoor behoud je volledige controle over het proces en de
te maken kosten. Hierdoor genereert Primatch tot 70% kosten
reductie op recruitment trajecten. Met ruim 90% succesvol
ingevulde procedures is Primatch een goede keuze als het
gaat om het outsourcen van je recruitment proces.
Primatch Helmond / de Peel is telefonisch bereikbaar op 088 5 325 144 of via email: marja.dirks@primatch.nl
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Verpakken, Opslag en Distributie van Temperatuur Gevoelige Producten.
Opslag, verpakking, logistiek en distributie. Kreten die op Google miljoenen hits
weergeven. Bij Cryo Store uit Joure gaat het over het versturen van temperatuur
gevoelige producten en is hiermee uniek in Nederland. Dit doet men niet in ac
tief gekoelde auto’s of containers maar met passieve verpakkingen die een Cold
Chain garanderen naar bijna elke locatie op onze planeet. Of dit nu gaat om food
samples, biotech producten, clinical trails, ijs, vlees of vis, Cryo Store bewaart,
verpakt en verstuurt alles op de juiste temperatuur. Zij Is al meer dan 15 jaar
bewezen succesvol in de levering van droogijs, verpakkingsoplossingen, opslag
en logistiek en staat bekend om persoonlijk maatwerk in producten en service.
Daarnaast bewaren verschillende (inter)nationale Biotech bedrijven hun voor
raad bij Cryo Store, van waaruit klanten in binnen- en buitenland (EU, VS en
Azië) worden bediend. Voor niet-Europese
bedrijven een uitkomst: snelle, efficiënte le
vering 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, verpak
kingen en koelmiddelen op peil te houden. Investeringen in vriezers, back-up
systemen, monitoring en ook personeel daarbij nog niet eens meegenomen. Ge
durende het logistieke traject is het meten van de temperatuur erg belangrijk.
Cryo Store levert sinds kort als Nederlands distributeur van het Amerikaanse
bedrijf Marathon Products, een breed scala aan data loggers om temperatuur,
luchtvochtigheid, CO2 of zelfs bewegingen te meten in ruimtes en verpakkin
gen. Er zijn dataloggers voor verschillende temperaturen (-200 tot +72°C) en
omstandigheden (vloeibare stikstof, droogijs, etc.): voor eenmalig gebruik, her
gebruik of vaste meetopstellingen.

Voor meer informatie:
Cryo Store B.V.
Handelswei 1-A
8501 XJ Joure
T +31 513 415965
I www.cryostore.com
E info@cryostore.com

As a specialised agency, we recruit professionals in chemistry & life
sciences. With a broad range of suitable positions in widely differing
organisations, we are continuously searching for talent.

Ontwikkel uw eigen
multiplex assays
voor de Luminex
xMAP familie!

Knowing what you are worth, what position will best suit you, we are
looking for the job that is made for you. You can benefit from our career
coach, who specialises in supporting those working in chemistry and
life sciences, offering professional and career coaching.

services

Like to know what CLS Services can do for you? For current vacancies
visit our website www.cls-services.nl or send an open application.

Want to meet us?
Visit us at the BCF Career Event
May 21st - Amsterdam RAI

Met een installed base van meer dan 11000
instrumenten en 22000+ wetenschappelijke
publicaties is Luminex xMAP technologie
marktleider in multiplex assays voor de Life
Science Research en Diagnostische markt.
xMAP technologie geeft u de mogelijkheid
om zelf Immunoassays en/of DNA-RNA
multiplex assays te ontwikkelen naast de
vele kits die beschikbaar zijn via Luminex
en haar partners.
Kleur gecodeerde magnetische beads en het
xMAP technologie kookboek maken het
koppelen en multiplexen van antilichamen,
eiwitten, antigenen & DNA/RNA targets
eenvoudig voor een ieder met enige ELISA,
Array, Blot of PCR ervaring. Met deze para
magnetische micro-beads in oplossing is er
sprake van een verbeterde kinetiek wat een
grotere dynamische range en hogere gevoe
ligheid tot gevolg heeft.
In vergelijking met de traditionele methodes
is de minimaal benodigde hoeveelheid sam
ple, reagentia en flexibele throughput voor
veel onderzoekers een reden om te investeren
in xMAP technologie met vaak ook de FDA/
CE-IVD status van instrumenten en assays
als drijvende kracht.
Of het nu gaat om de validatie van enkele
biomarkers in combinatie met interne con
troles of om een high-plex screenings assay,
met de xMAP familie is er voor ieder budget
en throughput een geschikt platform. U bent
van harte welkom op ons hoofdkantoor en
trainings laboratorium in s’Hertogenbosch
waar onze experts u kunnen informeren over
de vele mogelijkheden!

Dedicated to Excellence for 10 years!

With our free app you have new jobs,
training and workshops at your fingertips.

matching the best in chemistry & life sciences

www.cls-services.nl

recruitment, selection and career coaching in chemistry | pharma | biotech | food
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TCI Global Conference 2016 in Eindhoven
Brainport Development en Wageningen UR hebben samen de prestigieuze TCI Global Conference
2016 binnengehaald. Op deze jaarlijkse bijeenkomst staat één thema centraal: het bereiken van
economische groei door clustervorming van bedrijven. In november 2016 komen 600 tot 700
professionals en bestuurders uit de hele wereld naar Eindhoven om vier dagen lang hun kennis en

ROB8326/3

ervaring op dit gebied uit te wisselen.

TCI staat voor ‘The Competitiveness Institute’, een initiatief
dat achttien jaar geleden in Barcelona is gestart. Het is een
netwerk waarin zo´ n 9.000 cluster professionals uit meer
dan 110 landen kennis uitwisselen over de voordelen die
clustervorming biedt voor het bedrijfsleven, de innovatie en
economie. De achttiende editie van deze conferentie vindt dit
jaar van 3-6 november plaats in Daegu,
Zuid-Korea. Daarna is Eindhoven de
volgende locatie voor de conferentie, zo
heeft het bestuur van TCI maandag 20
april officieel bekendgemaakt. TCI ho
noreert hiermee het bidbook dat het sa
menwerkingsverband Wageningen UR
(Alterra) en Brainport Development op
30 maart hebben ingeleverd.

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

Meer weten? Bel 076 - 548 13 20

Boundless in laboratory staffing
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www.scientiq.eu

Beide partijen, sinds enige jaren lid van
TCI, zullen de kar gaan trekken. Dat ge
beurt in samenwerking met een groep
van ruim twaalf Nederlandse kennisin
stellingen, clusterorganisaties en regio
nale ontwikkelingsmaatschappijen uit
Midden- en Zuid-Nederland. Ook het
ministerie van Economische Zaken, de
provincie Noord-Brabant en enkele lo
kale overheden hebben hun medewer
king toegezegd. De sterke netwerken
van de organiserende partners hebben
bij de keuze voor Eindhoven door het
TCI-bestuur een doorslaggevende rol
gespeeld, aldus Joep Brouwers. Volgens
de adjunct-directeur van Brainport De
velopment moet de conferentie in 2016
clusterbeleid op de kaart zetten. ¨In ver
gelijking met de rest van de wereld is in
Nederland de aandacht voor clustervor
ming als instrument voor economische
ontwikkeling nog beperkt. We willen de
TCI Global Conference 2016 benutten
om het belang en de potentie van het
werken in en met clusters nog sterker
voor het voetlicht te brengen. En ook la
ten zien welke succesvolle clusters er in
Nederland nu al aanwezig zijn¨
Tijdens de conferentie zullen honder
den clustermanagers, onderzoekers en
beleidsmakers vier dagen hun kennis
en ervaringen delen. Als vast onderdeel
gaan ze op de eerste dag op pad. Tijdens
de zogenoemde ‘clustertours’ bezoeken
de deelnemers per bus een partnerregio
met een sterk cluster van bedrijven. Wa
geningen UR en Brainport Development
gaan komende maanden aan de slag om
met hun partners het programma verder
uit te werken.

MDxHealth boekt vooruitgang met methylatietests
Medio 2012 bracht MDxHealth ConfirmMDx™ op de markt, een revolutionaire methode voor
opsporing en behandeling van prostaatkanker. De test is gebaseerd op methylatietechniek en
biedt een handvat bij het lokaliseren van epigenetische veranderingen op DNA-niveau als
indicatie voor kwaadaardige cellen in de prostaat. ConfirmMDx™ zorgt niet alleen voor
betere diagnose, maar maakt ook gepersonaliseerde en daarmee succesvollere behan
deling mogelijk. Inmiddels wordt de test veelvuldig ingezet door Amerikaanse urologen. Een
nieuwe vooruitgang is de conditionele ziektekostenvergoeding door Medicare, een verzekeringsorganisatie in de VS.

Nauwkeurige techniek
ConfirmMDx™ is in staat om prostaatspecifieke methylatie op
te sporen, een natuurlijk controlemechanisme dat de werking
van genen in het DNA regelt. Abnormale methylatie van bij
voorbeeld tumoronderdrukkende genen, kan de werking van
deze genen beïnvloeden en houdt vaak verband met de ont
wikkeling van kanker en met de reactie op een therapeutische
behandeling. De techniek biedt grote voordelen ten opzichte
van andere tests. Groen: “Met een DNA methylatietechniek
kijk je als het ware in het geheugen van de cellen, terwijl bij
microscopisch onderzoek overwegend naar de buitenkant van
de cellen (morfologie) wordt gekeken.. Door op DNA-niveau
te testen, krijgen we meer inzicht in locatie, omvang en agres
siviteit van de kankercellen. Bovendien zijn we in staat om
uit 10.000 cellen een kwaadaardige cel te identificeren, terwijl
een prostaatbiopsie in feite een steekproef is. Dankzij onze
test kan nieuw biopt nauwkeuriger genomen en onderzocht
worden. Dat is belangrijk, want er is pas sprake van kanker als
het ook echt is waargenomen door de patholoog.”

Persoonlijke behandeling

Met ConfirmMDx™ speelde MDxHealth in op een groeiende
behoefte aan een gevoelige en specifieke test voor prostaat
kanker. Vroegtijdige screening van deze bij mannen meest
voorkomende kanker is belangrijk, maar tegelijkertijd kan die
screening leiden tot overdiagnose en overbehandeling. Dr. Jan
Groen, president directeur van MDxHealth, legt uit: “Bij een
standaard PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) bloedtest van
mannen boven de 50 jaar nemen we bij een substantieel aantal
mannen een verhoogde PSA-waarde waar. Is die waarde bo
ven een bepaald niveau, dan kan een prostaatbiopsie worden
overwogen. Wanneer microscopisch onderzoek uitwijst dat er
kankercellen aanwezig zijn, kan afhankelijk van de agressi
viteit van de kanker een behandeling worden gestart. Als er
echter geen kankercellen worden gevonden, en er is sprake
van een verhoogde PSA waarde en andere klinische sympto
men, ontstaat er een dilemma voor de uroloog. We weten dat
er veel ‘missed cancers’ tussen de negatieve biopsies zitten.
Normaalgesproken volgt in zo’n geval binnen een bepaalde
periode nog een tweede of soms een derde biopsie. Dit be
tekent veel onzekerheid voor de patiënt en kans op onnodige
ingrepen. Nu kan bij een negatieve pathologische uitslag onze
test ingezet worden. ConfirmMDx™ heeft een hoge gevoelig
heid, waardoor we al in een zeer vroeg stadium kankercellen
kunnen aantonen. Wanneer onze test negatief is, heeft de pati
ënt de zekerheid om niet opnieuw te worden gebiopteerd. Is
de test positief, dan kan dat resulteren in een tweede biopt,
waarbij gericht kan worden gezocht.”

Belangrijke stap
In Amerika werpt de test duidelijk zijn vruchten af. Hier wor
den mannen van 50 jaar en ouder standaard periodiek onder
zocht op prostaatkanker. Het gaat dan om ruim 19 miljoen
mannen. Van die groep wordt bij grofweg 4,5 miljoen een
verhoogde PSA-waarde waargenomen. Groen: “Met onze test
voorkomen we onnodige biopsies, terwijl mensen die drin
gend een biopsie en eventuele verdere behandeling nodig heb
ben, juist eerder naar voren komen. Dat betekent niet alleen
zekerheid voor artsen en patiënten, het zorgt ook voor kos
tenbesparing en snellere behandeling.” De reacties zijn zeer
positief. Al 2000 urologen, verspreid over de hele Verenigde
Staten, zetten de test regelmatig in. Sinds de lancering zijn
meer dan 20.000 patiënten getest. Op basis van de positieve
resultaten besloot Medicare tot een conditionele vergoeding
voor een periode van twee jaar, met goede vooruitzichten dat
de vergoeding blijvend wordt. “Dit is een belangrijke stap”,
zegt Groen. “Met Medicare als voorloper zal ons volume ver
der toenemen en zullen ook andere private verzakeraars vol
gen. Eerder al toonden we in een Health Economic Study aan
dat ook zij voordeel hebben bij ons product. Wanneer een pati
ënt de test ondergaat, bespaart de verzekeraar voor die persoon
600 dollar.”

Methylatietechniek biedt niet alleen voordelen bij de opspo
ring van prostaatkanker, de oncoloog kan het ook gebruiken
voor een gerichte behandeling. Groen: “We zien vaak dat
oncologen die een met kanker gediagnosticeerde patiënt een
behandeling voorschrijven, een standaardprotocol volgen. De
keuze valt op de therapie die bij het grootste aantal patiën
ten een positieve respons oplevert. De arts zal meestal pas op
een andere therapie overstappen wanneer hij of zij vaststelt
dat de patiënt niet op de standaardbehandeling reageert. Pa
tiënten zijn in een traject beland dat het lichaam veel energie
kost. Bovendien zijn er veel kosten mee gemoeid. Met onze
techniek kunnen we de aard van de kanker verder onderzoe
ken. We ontwikkelden samen met partners een test waarmee
de moleculaire samenstelling van de tumor van de patiënt
wordt geanalyseerd. Deze test biedt waardevolle informatie.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om de kans op uitzaaiing te be
palen. Ook de reactie van een patiënt op een therapie en de
waarschijnlijkheid dat de kanker terugkeert na behandeling,
kunnen voorspeld worden. Deze informatie biedt de oncoloog
gerichte handvatten om de juiste behandeling te bepalen.”

Nieuwe toepassingen
De methylatietesten worden vooralsnog alleen in de Verenig
de Staten toegepast. MDxHealth heeft een vestiging in Irvine,
California die de afgelopen jaren hard is gegroeid. De stalen
die de urologen opsturen, worden allemaal in het MDxHealth
laboratorium in Irvine onderzocht. Groen verwacht de ko
mende jaren een aanzienlijke omzetstijging. Ondertussen
zet MDxHealth de techniek ook in bij andere producten om
kanker op te sporen. Dit jaar nog worden de klinische studies
voor een blaaskankertest afgerond. Groen: “Deze test werkt
volgens hetzelfde principe, alleen is hij bedoeld voor zowel
mannen als vrouwen en werken we met urinemonsters. Wan
neer een patiënt bloed in de urine heeft, kan de uroloog de test
inzetten. Op basis van de resultaten kan een gerichte behan
deling worden gestart.” Afgaand op de resultaten en de reac
ties van de artsen verwacht Groen dat methylatie wereldwijd
steeds belangrijker zal worden bij het ontdekken en behande
len van kanker. “Het komt voor bij alle vormen van kanker”,
licht hij toe. “Zelf blijven we ons richten op de urologie. Op
dit terrein kunnen we nog veel belangrijk werk verrichten in
de strijd tegen deze dodelijke ziekte.”
Meer informatie over MDxHealth en de test voor prostaatkanker? Kijk dan op www.mdxhealth.com.
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Bioprocess Pilot Factory

Upscalen vanaf lab veel gemakkelijker

Om de toegevoegde waarde van BPF nog eens extra te onder
strepen, mochten drie startups tijdens de opening pitchen voor
een innovatievoucher van €10.000 Euro. Van deze drie wilde
Michiel Leusink van Photanol het geld gebruiken om de pro
ductie van een bacterie te testen die als vervanging kan dienen
van chemische toevoegingen in producten. Kirsten Steinbusch
van DAB was op zoek naar kapitaal voor het ontwikkelen van
een businessplan en Rudi Dielemans van Pectcof tenslotte had
containers vol koffiepulp klaar liggen om daar pectine uit te
winnen. Alle drie konden ze de faciliteit van BPF goed gebrui
ken en werd tijdens de opening een goede koppeling gemaakt
naar het nut van deze fabriek in de praktijk.

CO2 productie terugdringen

Met veel rook en opzwellende muziek opende

Expertise bestond al

het team van de nieuwe Bioprocess Pilot Factory

Ook al werd BPF pas op 19 maart officieel ingewijd. Er heb
ben al verschillende bedrijven gebruikt gemaakt van de faci
liteiten van de nieuwe fabriek. Tijdens de opening geeft Hans
van Leeuwen al heel snel het woord aan één van de eerste
klanten, Ben Adelstein van het Amerikaanse bedrijf Verdezy
ne. Hij testte voor de bouw van een productie bedrijf in Malei
sië eerst zijn product bij BPF. Wat hem vooral was bijgebleven
was de toegang die hij had tot de expertise van het team. Dit
bestaat uit dertig mensen die veel ervaring hebben met bio
processing. ‘Zij stuurden het productieproces en hadden veel
goede adviezen voor aanpassingen. Ook de relaties die het
bedrijf heeft met bedrijven als DSM en de TU Delft zijn een
groot voordeel.’ Dat het zeer deskundige team dat werkzaam
is bij BPF een erg belangrijk asset is, kan Hans van Leeuwen
onderstrepen. ‘Vooral voor startups is het prettig te werken
met mensen die werken naar een investeringswaardig resul
taat. Om toegang te krijgen tot kapitaal is een ‘proof of con
cept’ niet genoeg. BPF haalt een groot deel van het risico weg
door aan te tonen dat productie op grotere schaal mogelijk is.’

op 19 maart de uitbreiding van deze speciale
fabriek. De locatie waar universiteiten, bedrijven
en kennisinstituten op grotere schaal dan in het
lab het productieproces van hun specifieke product voor de biobased economy kunnen uittesten. Een heel bijzonder en in Nederland toch wel
uniek initiatief.
Meer dan 250 genodigden, partners en natuurlijk directeur
Hans van Leeuwen en zijn team waren getuige van de officië
le handeling waarmee de uitbreiding van BPF werd ingewijd.
Onder luid gekraak werd een lading houtsnippers als biomas
sa ingevoerd in de pilot pretreatment unit die in twee stappen
opereert en een capaciteit heeft van maar liefst veertig kilo
droge biomassa per uur. De ideale hoeveelheid om te testen
of een product op grotere schaal te produceren is. Het is één
van de nieuwe pilots die is ontwikkeld voor het gebruik van
biomassa als hout, gras, stro, graan en andere feedstock voor
de productie van biobased ingredienten. De andere nieuwe pi
lotlijn is speciaal ontwikkeld voor voedselingrediënten. Een
behoorlijke aanwinst naast de al bestaande fermentatie en
downstream processing faciliteiten die BPF al had.

Oprichters en partners BPF
De nieuwe Bioprocess Pilot Factory is gedeeltelijk
gefinancierd door de Europese Unie en het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en innovatie. An
dere oprichters zijn de provincie Zuid-Holland, de ge
meenten Rotterdam, Den Haag en Delft, de bedrijven
DSM en Corbion, de stichting Be-Basic, TU Delft en
Kansen voor West. Samen brachten ze 37 miljoen bij
elkaar voor de uitbreiding. Kijk voor meer informatie
op www.bpf.eu.
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Dat BPF een belangrijke rol speelt bij het overbruggen van
het gat tussen labschaal en commerciële schaal onderstreepten
ook Ruud van Raak, afgevaardigde van het EFRO programma
‘Kansen voor West’, Roel Bol van het ministerie van Econo
mische Zaken en Luuk van der Wielen, directeur Be-Basic en
professor Biobased economie in Delft.
Zij wisselden van mening over het nut van de uitbreiding.
Ruud Van Raak noemde BPF zelfs een gouden parel, omdat
er de komende jaren steeds minder geld beschikbaar is voor
economische ontwikkeling in West Nederland en het accent
meer op Research & Development moet liggen en minder op
infrastructuur. De waarde van BPF ligt volgens hen vooral in
de kennis die er aanwezig is. Hans: ‘Iedereen kan een uitrus
ting kopen, maar om daar met succes mee te werken is een
ander verhaal. De mensen zijn onze sleutel tot succes.’ Dat
de CO2 reductie in 2050 gehalveerd moet zijn, betekent dat
er in de toekomst veel meer biochemicals nodig zijn en dan is
vooraf testen bij BPF eigenlijk de enige optie.
Alleen al door de strategische ligging op de Biotech Campus
in Delft is BPF een goed startpunt voor het overbruggen van
het gat tussen kennis en markt. Hans: Vooral omdat het bij ons
mogelijk is complexe operaties uit te voeren door verschillen
de procesmodules met elkaar te verbinden. ‘Zo kunnen alle
productstromen als pretreatment, hydrolyse, fermentatie en
downstream processing worden gekoppeld om zo goed mo
gelijk een echte fabriek na te bootsen. Op die manier is de
uitkomst van het proces op commerciële schaal heel goed te
voorspellen.’

Syncom

Spin in ‘lifescience’ web in noorden
Biomarkers

Als specialist in de synthese van chirale moleculen is
Syncom wereldwijd bekend. Grote farmabedrijven
en de chemische industrie roemen de expertise
van de Groningse laboranten waarvan het merendeel is gepromoveerd. In het noorden van het
land vervult het bedrijf dan ook een belangrijke
voortrekkersrol in het promoten en stimuleren van
lifescience en biotechnologie. Heel recent zijn de
samenwerking met twintig bedrijven in een speciale
corporatie en het BBay-project rondom biomarkers.
Het is voor de twee Groningers Ton Vries, CEO Syncom en
André Heeres, projectmanager bij Syncom haast vanzelfspre
kend om contact te zoeken met collega’s. Daarom is het niet
zo verwonderlijk dat zij graag samenwerken met bedrijven
in de buurt. Dat uit dit netwerken hele bijzondere initiatieven
ontstaan die zorgen voor innovatieve ontwikkelingen is een
tweede opvallend gegeven. Ton Vries:‘In het noorden hebben
we nu een corporatie met twintig bedrijven en met vijf daar
uit werken we daadwerkelijk aan een project om biomarkers
op te sporen. Het past allemaal perfect bij onze visie om te
blijven innoveren, want ook op Europees niveau steken we als
noorderlingen onze nek uit door deel te nemen aan European
Lead Factory.’

Corporatie Groningse bedrijven
Het gegeven dat Healthy aging in Groningen al in 2006 een
speerpunt was, is een belangrijke kapstok voor dit netwerk om
MKB bedrijven met kennisinstellingen samen te brengen. Zo
speelden het Universitair Medisch Centrum Groningen en de
Rijksuniversiteit Groningen een belangrijke rol bij het samen
brengen van zo’n twintig MKB bedrijven om zo de krachten te
bundelen. Volgens Ton is Syncom van deze bedrijven met 100
FTE niet eens de grootste speler. ‘Aan deze netwerkorganisatie
nemen ook namen als QPS en Spark deel. Het idee is om beter
zichtbaar te zijn en samen een sterke partner te vormen rich
ting contacten in biotechnologie en lifescience wereldwijd.’
Ook werken de bedrijven samen om subsidietrajecten vlot te
trekken, treden ze samen naar buiten op belangrijke beurzen
en zoeken ze elkaar ook op binnen hun eigen specialisme.

Een direct zichtbaar en zeer innovatief resultaat van de cor
poratie is de clustering van vijf bedrijven die allemaal ge
specialiseerd zijn in de bio-analytiek. Syncom is één van de
partners in dit nieuwe initiatief Biomarker Bay ofwel BBay.
Andere partners zijn ABL (Assen), IQ products, Brains-onLine, QPS, RUG en UMCG. In BBay werken deze partijen
samen om bioanalytische methoden en kennis naar de markt
te brengen. Farmaceutische en biotech bedrijven kunnen voor
hun bioanalyses, methode ontwikkeling, biomarker validatie,
consultancy etcetera terecht bij BBay dat daarbij een veel
heid aan kennis en kunde binnen het consortium kan inzetten.
Noord-Nederland behoort tot de top van de wereld als het gaat
om bioanalyse. Qua omvang van het arsenaal aan bioananaly
tische apparatuur en ook als het gaat om de kennis en kunde
met betrekking tot de uitvoering van bioanalyses. Daarvoor is
er de beschikking over de laboratoria van RUG en UMCG en
in bedrijven die de laboratoria gebruiken voor hun eigen on
derzoek, maar vooral ook in contractonderzoek voor derden,
met name de farmaceutische industrie.
Martin Smit, contactpersoon voor BBay bij het Universitair
Medisch Centrum in Groningen vertelt dat Biomarkers mo
leculen of sets van moleculen zijn, waarvan de aanwezig
heid en de concentratie een predictieve waarde hebben voor
bijvoorbeeld ziekte, het risico op ziekte of de effectiviteit of
bijwerking van een nieuw geneesmiddel. ‘Daarnaast heeft het
UMCG een focus op biobanken van kleine tot heel grote co
hortstudies. Monsters van patiënten en vrijwilligers uit de po
pulatie worden onder een hoog kwaliteitsregime opgeslagen.’

Andre Heeres vertelt dat er ooit al een groot project in Gronin
gen is opgestart om 160.000 mensen om de vijf jaar te volgen
om zo biomarkers te leren herkennen. ‘In zo’n studie speelt
Syncom een rol omdat er altijd standaarden nodig zijn om ana
lysemethodes goed gevalideerd te krijgen. In dergelijke mul
tidisciplinaire trajecten brengen wij met andere woorden het
stukje chemie in. Een ander is beter in bio-analytiek, gespecia
liseerd in het in de markt zetten van een product of ontwikkelt
het.’ Dat zo’n initiatief juist in het noorden van het land van de
grond komt, is volgens de heren vooral te danken aan de goede
publiek private samenwerking. ‘Maar ook op menselijk niveau
klikt het heel goed. We spreken elkaar eigenlijk dagelijks. En
dat terwijl tachtig procent van onze omzet uit het buitenland
komt. Nederland is voor Syncom een hele kleine markt.’

European Lead Factory
Intern richt Syncom zich ook op het ontwikkelen van maar
liefst 40.000 stoffen die als startpunt kunnen dienen voor nieu
we medicijnen. Dit als onderdeel van European Lead Factory
waaraan ze samen met andere farmaceutische bedrijven en
MKB-kennisinstellingen deelnemen. Ton Vries: ‘ Het is een
initiatief dat voor zeventig procent wordt gefinancierd door
Europa en in 2013 is opgestart. Inmiddels hebben we 10.000
stoffen gemaakt en het doel is over een paar jaar dit project af
te ronden. Voor ons een ideale manier om veel kennis en een
unieke compoundcollectie op te bouwen.’
Parallel daaraan is Syncom bezig met een uitbreiding waarbij
het doel is in vier jaar tijd 35 extra arbeidsplaatsen te creëren.
‘We willen ons met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen
meer gaan richten op de vroege keten en meedenken over de
sign. Iets dat we aandurven door alle kennis die we inmiddels
hebben opgebouwd op dat vlak. Nederland is veel farmare
search kwijtgeraakt door de sluiting van Organon en Solvay,
maar de kennis bestaat nog wel. Enkele van die werknemers,
waaronder een farmacoloog, werken nu bij ons en ik denk zelf
dat het goed is dat die vorm van research nu bij kleinere be
drijven een plek vindt. Die grote bedrijven waren duur en vaak
inefficiënt. Wij streven naar innovatie en zoeken de schaalver
groting in samenwerking.’
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Vorm geven aan laboratoria in kennisnetwerken
Innovatie en onderzoek wordt gezien als één
van de drijvende krachten waarop Nederland
haar economie kan en moet versterken. De rijksoverheid was zich daar begin van deze eeuw
goed van bewust en richtte onder meer het Innovatieplatform op. Het is meer dan terecht dat
voor dit beleid miljarden euro’s vrijgemaakt worden ondanks de huidige economische omstandigheden. Uit de recente Innovatie Scoreboard

Deze netwerkcomplexiteit lijkt als organisatiestructuur niet te
evenaren maar één brein op zich is echter beperkt. Een van de
zegeningen van ons brein is dat we gedachten kunnen delen.
Ons begrip is zowel gebouwd op het denken van onze voor
gangers als op dat van onze tijdgenoten en gaat het vermogen
van één enkel brein te boven. Deze effecten van cultuur en
samenwerking realiseren we ons te weinig (Anil Seth, 2014).
Het doet ook de vraag rijzen wat mensen als groep wel niet
kunnen bereiken. Stel een eenheid voor die de vermogens
bevat van meervoudige menselijke breinen in interactie. Het
beste voorbeeld van de kracht van zo’n systeem is de weten
schappelijke praktijk. Laboratoria vervullen een sleutelrol in
het onderzoek,de ontwikkeling en de validatie binnen deze
praktijk.

‘familie’) vormt het meest private deel. Dit was de plek voor
de ouders met eventueel hun kinderen en grootouders. De plek
waar men zich terug kon trekken. ‘Agora’ (‘marktplaats’, ‘ver
zamelplaats’) was daarentegen de plek waar het sociale leven
zich afspeelde op politiek, sociaal en commercieel vlak. Dit
was het meest publieke deel. De agora was in eerste instantie
een ontmoetings- en vergaderplaats. Daarnaast werd de agora
gebruikt als marktplaats en als plek waar men zich kon ont
spannen.

publicaties komt ook naar voren dat Nederland
bezig is aan de gewenste inhaalslag. Een succesvol innovatiebeleid is daarbij van tal van factoren afhankelijk, zoals het aanbod van de juiste
faciliteiten. Laboratoria vormen daarin een belangrijke schakel. Deze specifieke voorzieningen
vormen een cruciale, voorwaarden scheppende factor voor bedrijven en onderzoeksinstellin-

Beeld: de agora als hart van de stad (G.Henn)

gen.
Zowel in de laboratoria als in de context er om heen vinden
ontwikkelingen plaats die zowel vragen als toelaten deze labo
ratoria op andere wijze vorm te geven. Dit artikel maakt door
het illustreren van vier trends de route vanaf de individuele
laboratoriumtafel naar een wereldwijd netwerk. We behande
len hier met name reguliere laboratoria als onderdeel van on
derzoeksfaciliteiten zoals universiteiten, campussen of private
ondernemingen. Voor specifieke laboratoria (bijv. hoge mate
van radioactiviteit of uiterst hoge bio-safety-levels) is onder
staande benadering wellicht in minder mate van toepassing op
het niveau van de ruimte.

Onderzoekers zijn wellicht gebaat bij een omgeving waarbij
een zorgvuldige ordening toegepast wordt van concentratie
en discretie (oikos) enerzijds en ontmoeting en uitwisseling
(agora) anderzijds. Dit principe is te hanteren op verschillende
(steden)bouwkundig niveaus.
Het fysiek aanleggen en stimuleren van ‘verbindingen’ in la
boratoria en onderzoeksomgevingen draagt in grote mate bij
aan innovatie. Samen met het creëren van de juiste ‘chemische
mix’ vormt dit een organisatorische en architectonische ont
werpopgave. Kennis zoekt immers kennis: het besef dringt
steeds meer door bij zeer veel kennisontwikkelinggeoriënteer
de ondernemingen, dat de situering van de onderneming in de
directe nabijheid van kennisinstituten én bij gelijk gestemde
ondernemingen de eigen innovaties aanmerkelijk kan versnel
len. (Keeris, 2013)

Uitwisselen van kennis: oikos en agora
Een netwerken van breinen
Het samenbrengen van mensen is alleen al in biologische zin
een bron van nieuwe elementen maar niet per definitie van
vernieuwing. Innovatie of vernieuwing komt tot stand op
plaatsen of momenten waar nieuwe of onverwachte verbindin
gen worden gelegd. Ons brein is hiervan het meest complexe
voorbeeld. Miljarden neuronen communiceren met elkaar via
een netwerken van synapsen met een snelheid van 480 kilo
meter per uur. Deze neuronen werken alleen goed als ze in de
juiste chemische mix baden.

Bij het vorm geven van dit netwerk aan verbindingen kan het
ordeningsprincipe van de klassieke Griekse nederzetting een
aanknopingspunt vormen (G. Henn, 2014). Het ‘oikos’ (‘huis’,

Het eerste niveau is de laboratoriumruimte zelf. In labora
toria vindt een ontwikkeling plaats waarbij het zwaartepunt
van de werkzaamheden in steeds sterker toenemende mate
bij data-verwerking ligt. Het toewijzen van een specifieke
data-uitwerkplek (met een kantoorachtig karakter) binnen de
laboratoriumzone vormt de eerste scheiding tussen concentra
tie (oikos; data-uitwerkplek) en ontmoeting (agora; labwerk
plek).
Aandachtspunten hierbij zijn de visuele (veiligheid) en fysieke
relaties tussen deze verschillende werkomgevingen. Welover
wogen toepassen van transparantie, afscherming, openheid en
geslotenheid vormt de basis voor de balans tussen concentratie
en direct collegiaal contact.

Beeld: Max Planck Instituut Nijmegen: ‘oikos’ aan de linkerzijde als
transparante data-uitwerkplek en ‘agora’ aan de rechterzijde als het
laboratorium waar men samen aan onderzoek werkt.

Beeld: eerste vormen van handelsplaatsen als zones buiten de stad
waar ’s nachts enkel anoniem geruild werd (G. Henn)
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Het volgende niveau is dat van de (onderzoeks)afdeling. In
onderzoeksinstituten werken vaak diverse afdelingen of vak
groepen in hetzelfde gebouw. Het organiseren van ontmoe
ting en contact kan op zowel op formele als informele wijze
ingericht worden. De functionele inpassing van natuurlijke
‘knooppunten’ biedt (on)gedwongen aanleidingen tot con
tact. Op afdelingsniveau vormen de posities van onder meer

vergaderruimtes, pantry’s, repro en sanitair aanleidingen tot
(in)formeel overleg. Door functionele en ruimtelijke cluste
ring van (gedeelde) voorzieningen ontstaan vanzelfsprekende
nieuwe verbindingen. Deze zijn eenvoudig binnen één bevei
ligingsschil te organiseren waardoor de toegang en de privacy
gecontroleerd kan worden.
In het nieuwe onderzoeksgebouw Helix van de leerstoel Agro
technology & Food Sciences Group in Wageningen (opleve
ring juli 2015) komen acht onderzoeksgroepen in één nieuw
gebouw. Deze groepen delen met elkaar in totaal vier atria.
Deze drie verdiepingen tellende ruimtes bieden onderdak aan
lunch-, vergader- en koffie-faciliteiten. De atria vormen in dit
ontwerp de agora terwijl de eigen afdeling als oikos functio
neert.

Van volledig gebouw naar één smartphone
Een laboratorium betekent letterlijk vertaald ‘werkruimte of
werkplaats’. Oorspronkelijk waren deze ruimtes opgezet zon
der veel aandacht voor hygiëne, bescherming en veiligheid.
Dit gaf ongemerkt voordelen op gebied van overzicht en con
tact tussen laboranten. De analogie met een huidige typolo
gie van landschapswerkplekken of kantoortuin is herkenbaar.
Deze was echter nog slecht beheersbaar op gebied van veilig
heid en hygiëne.
Beeld: agora als ‘voeg’ tussen de verschillende gebruikers van Brains
Unlimited.

Tot slot vormen onderzoeksgebouwen veelal een onderdeel
van een groter geheel zoals een bedrijventerrein of campus.
Het bewust organiseren en structureren van voorzieningen
waarvoor een gebruiker zijn eigen bouwdeel dient te verla
ten, stimuleert de interactie tussen de verschillende bewoners
van het gebied. Congresfaciliteiten, (bedrijfs)restaurants, par
keergebouwen en sportvoorzieningen worden om die reden
bewust in geclusterde voorzieningen opgenomen.
Beelden: acht onderzoeksgroepen worden in één kantoor- en laboratoriumgebouw samengevoegd waarbij vier atria de verbindende schakel tussen de diverse groepen vormen.

Het ontwerp,de inrichting en de conditionering van de ruimtes
waarin het onderzoek plaatsvindt heeft zich er vervolgens op
gericht de veiligheid van de onderzoeker en/of de zuiverheid
van het product zo zeker mogelijk te stellen. Een eerste stap in
het vereenvoudigen en meer beheersbaar maken van die grote
omgeving was het realiseren van specifieke zones waarin de
meest risicovolle handelingen plaatsvinden. In beginsel in de
vorm van afgesloten gedeeltes binnen het laboratorium. Dit
heeft zich in volgende stappen blijven doorontwikkelen van
het niveau van deze ruimtes naar bijvoorbeeld dat van een vei
ligheidskabinet.
Vervolgens vindt een evolutie plaats waarbij analyseproces
sen verschuiven van een arbeidsintensieve en uitgebreide
aaneenschakeling van handelingen van (diverse) laboranten
over meerdere laboratoriumtafels naar het niveau waarin dit
in één apparaat geautomatiseerd plaatsvindt. Hiermee ver
schuiven de veiligheidsgrenzen steeds verder van het niveau
van de ruimte naar die van een apparaat. De meest recente

Nog een niveau hoger kan dit principe toegepast worden voor
het volledige gebouw. Binnen Brains Unlimited in Maastricht
werken onderwijs, ziekenhuis en bedrijfsleven (in de vorm
van een incubator voor startende bedrijven) samen aan her
senonderzoek met een aantal hoogwaardige fMRI-scanners
als gemeenschappelijke onderzoeksfaciliteit. Op het knoop
punt tussen deze functies is een ‘agora’ ontworpen waar stu
denten, onderzoekers en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en
faciliteiten delen. De eigen afdeling of ruimte is vaak slechts
gecontroleerd te bereiken waardoor elementen als privacy en
bescherming van de individuele onderzoeksresultaten gega
randeerd zijn.

In het nieuwe incubator- en bedrijfsverzamelgebouw ‘Plus
Ultra’ voor de agro- en food-industrie op de campus van Wa
geningen University vormt de agora het kloppend hart van het
gebouw. In het atrium liggen alle gemeenschappelijke ruimtes
over het gebouw verspreid en worden via één centrale trap
met elkaar verbonden. Rondom deze agora ligt een ‘ring’ van
afsluitbare ruimtes waar de diverse huurders hun eigen ‘oikos’
vinden. In dit ontwerp staat het oplossen van het paradigma
tussen bescherming van eigen onderzoeksresultaten enerzijds
maar het delen van kennis en inzichten anderzijds centraal. De
gemeenschappelijke ruimtes in Plus Ultra worden niet alleen
voor de huurders maar ook voor de andere bewoners van de
campus toegankelijk gesteld om nog meer dwarsverbanden tot
stand te laten komen.

Beeld: centrale trap in Plus ultra verbindt dubbelhoge ontmoetingsruimtes die het hart vormen met daaromheen een ring aan afsluitbare
kantoor- en laboratoriumruimte.

ontwikkelingen laten zelfs zien dat een smartphone in staat is
urine-analyses te maken op een willekeurige locatie. De stap
naar draagbare of implanteerbare analyse-apparaten wordt nu
volop genomen. Van gebouwgebonden veiligheidsgrenzen is
steeds minder sprake. De toekomst van onder diverse labo
ratoria staat hierdoor sterk onder druk. Oorspronkelijk dure
analyses zijn tot gemeengoed verworden.
Beeld: links: urine-analyzer op apparaat-niveau; rechts: Scanaflo-urinetest die door middel van smartphone uitgevoerd kan worden.

Beeld: studie voor oncologiecampus in Brabant waarbij bedrijfsleven, ziekenhuizen, onderwijs en overheid rondom een ziektebeeld
samenwerken. Centrale voorzieningen in afwisseling met eigen onderzoeksomgevingen.

Samen met het opschuiven van de veiligheidsgrenzen ver
schuift tot slot het karakter van de werkzaamheden op een la
boratorium. De hoeveelheid data en de verwerking en analyse
van die gegevens maakt van computers wellicht één van de
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Vorm geven aan laboratoria in kennisnetwerken (vervolg)
aan kracht. ‘University Colleges’ waarbij topstudenten, ge
sponsord, geen specifieke maar een brede bacheloropleiding
krijgen, stijgen in populariteit. Doel is dat deze studenten ken
nismaken met uiteenlopende vakgebieden en deze met elkaar
verbinden. We gaan terug naar de homo universalis om de
complexiteit van onze maatschappij te overzien en dwarsver
banden te kunnen leggen tussen collega’s met superspeciali
saties.

Geen bezit, maximaal gebruik

belangrijkste huidige laboratoriumapparatuur. Het werk van
de laborant verschuift zowel inhoudelijk als in arbeidstijd in
toenemende mate van de laboratoriumtafel naar een kantoor
werkplek. Deze ligt deels in een afzonderlijke zone van het
laboratorium maar in sterkere mate buiten deze gecontroleer
de omgeving.
Beeld: studie diagnostisch centrum VUmc Amsterdam naar zone
ringen van werkplekken in het laboratorium.

Het verschuiven van de veiligheidsniveaus enerzijds en de aard
van de werkzaamheden anderzijds biedt nieuwe ontwerpmo
gelijkheden voor laboratoria. Onderzoeksomgeving kunnen
steeds verder ingericht worden op openheid en ontmoeting.

Beeld: ontwerp voor pathologisch laboratorium waarbij de laboratoria onderdeel vormen van een volledige leer-, onderwijs-, werk- en
ontmoetingswereld.

Wedergeboorte van de homo universalis
In de onderzoekswereld vindt een verschuiving plaats van mo
nodisciplinair naar multidisciplinair en wellicht steeds meer
ongedisciplineerd. Daar waar traditioneel gezocht werd naar
‘verticale’ innovatie in het eigen vakgebied, vinden succes
volle ontwikkelingen steeds meer plaats door het aanleggen
van horizontale verbindingen. Dit gebeurt in termen van
‘bloedgroepen’ zoals het samenbrengen van artsen en wis
kundigen in de koppeling van medische beeldvorming en
big-data. Maar dit vindt ook plaats in termen van ‘belangen
groepen’. Bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg en over
heid vinden elkaar steeds vaker op campussen en in samen
werkingsverbanden om thematisch onderzoek te verrichten.
Zie bijvoorbeeld de Oncologiecampus.
De ontwikkeling in het onderwijs zoekt de aansluiting met
deze trends. In verticale richting leidt bijvoorbeeld de techno
logische ontwikkeling van het samenvoegen van radiologische
en nucleaire beeldvormende technieken er toe dat een nieuw
type ‘imager’ opgeleid moet worden. Binnen Brains Unlimi
ted werken psychologen, klinische medici, data-engineers en
bedrijfsleven samen aan het doorgronden van het brein met
oog op o.a. Alzheimer, dementie en Parkinson. Bij het ontwer
pen van deze gebouwen moet vorm gegeven worden aan deze
samenwerkingen.

Huidige studenten en kenniswerkers behoren tot een generatie
met een hoge mate van mobiliteit. Onze maatschappij hecht
steeds minder aan eigendom en locatie. Het succes van dien
sten als AirBnB, Uber en FabLab verklaren en versterken deze
evolutie. We hechten aan de goede faciliteiten op het goede
tijdstip tegen de goede voorwaarden. Willem Keeris (2013)
stelt dat de succesvolle onderzoeksomgevingen, universiteiten
en kennisparken van de toekomst zich als een hedendaagse
luchthaven zullen moeten inrichten. Als kenniswerker (lucht
vaartmaatschappij) ‘land’ je in een goed geoutilleerde onder
zoeksomgeving (luchthaven) voor de tijd dat het nodig is en
waar je alle voorzieningen (een mix van onderzoek, productie
met gewenste klimaat en laagdrempelige faciliteiten voor net
werken) vindt. Na afronding van het onderzoek vertrek je een
voudig naar de volgende ‘luchthaven’. Dit vereist aan andere
visie op eigendom, huur, flexibiliteit en dienstverlening dan
we op dit moment gewoon zijn te doen. Het ontwerp van deze
‘kennisluchthavens’ dient deze fysieke en organisatorische
flexibiliteit te ondersteunen. In het ontwerp van de incubator
Plus Ultra in Wageningen zijn bijvoorbeeld alle kantoor- en
laboratoriumruimtes uitwisselbaar. Nieuwe laboratoria die
nen wellicht zo universeel mogelijk ontwikkeld te worden om
ruimte te kunnen bieden aan zowel nieuwe onderzoeken als
nieuwe gebruikers.

On-gedisciplineerdheid
Het ontwerpen van laboratoria, onderzoeksinstellingen, in
cubators en campussen wordt steeds meer het vorm gegeven
van on-gedisciplineerdheid. Dit start bij het inrichten van pri
vacy en ontmoeting op diverse schaalniveaus. Door de ver
schuiving van laagtechnologie in een hoogtechnologische
fysieke omgeving naar hoogtechnologie in een laagtechnolo
gische context, vergroot de ontwerpvrijheid om dit te doen.
Elementen als transparantie, openheid en de implementatie
van het Nieuwe Werken spelen volop bij het ontwerpen van
onderzoeksomgevingen. In deze omgevingen zoeken univer
seel breed opgeleide kenniswerkers elkaar in onverwachte
horizontale combinaties op. Het netwerk waarin zij zich vrij
bewegen verschuift van het statische bezit naar flexibel ge
bruik van een (inter)nationaal netwerk aan onderzoeksvoor
zieningen.

Beeld: Imaging Center VUmc, Amsterdam

Beeldcredits projecten
Brains Unlimited: Leon Abraas, Kim Zwarts
Oncologiecampus: Wiegerinck i.s.m. EGM Architecten
Overig: Wiegerinck

Op synergie en samenwerking. Op oikos en agora. Aspecten
van het Nieuwe Werken worden nu ook in het ontwerp van
laboratoria geïmplementeerd.

Beeld: Brains Unlimited, Maastricht

In horizontale richting wint het pleidooi om bij studenten het
vermogen tot moreel oordelen en kritisch denken eerder te
ontwikkelen dan het verwerven van kennis en vaardigheden
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Roy Pype is als associate partner werkzaam bij
Wiegerinck architectuur stedenbouw. Vanuit die rol is
hij verantwoordelijk voor diverse projecten bij labo
ratoria, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. Roy
heeft zijn architectuuropleiding in Leuven genoten
en heeft daarna de opleiding Architectural Design
Management Systems aan de TU/e afgerond. Hij is
inmiddels 8 jaar bij Wiegerinck werkzaam.

Dit artikel is een overdruk van het Artikel in het decembernummmer
2014 van De Architect.

OmniComm

Gebruiksvriendelijkheid en innovatie voorop bij
datamanagement klinisch onderzoek
Een ander groot voordeel, volgens Ondracek, is dat het systeem,
net als de twee andere systemen van OmniComm, is gebouwd
op moderne technologie, waardoor het eenvoudiger is nieuwe
modules toe te voegen. ‘Wat dat betreft is onze aanwezigheid
in het prachtige research-gebouw van het CHDR hier in Leiden
perfect. Nieuwe functionaliteit kunnen we hier intern testen bij
het CHDR en op dit moment werken we samen aan een mo
dule waarmee patiënten thuis gegevens kunnen invoeren. Dat
is een belangrijke stap verder in het vereenvoudigen van data
verzameling en het efficiënter maken van klinische trials.’ Die
flexibiliteit van Promasys blijft ook bestaan nadat dit product is
ondergebracht bij het Amerikaanse OmniComm. ‘Sterker nog we
hebben nu drie verschillende producten waardoor we een veel
bredere markt kunnen bedienen. Het is geen ‘one size fits all.’’

Eerst slagen dan inloggen
Van de andere twee producten van OmniComm is TrialOne
vooral ontwikkeld voor het automatiseren van vroege fase
klinische studies. ‘Een heel data-intensief traject omdat in
deze fase proefpersonen heel close moeten worden gemoni
tord. ‘TrialOne maakt het mogelijk om data rechtstreeks uit
bijvoorbeeld ECG apparaten en bloeddrukmeters in de data
base te halen. Daarnaast is sample tracking’ een belangrijk
onderdeel bij dit systeem, waarbij de hele flow van bloedmon
sters en andere klinisiche monsters vanuit de software wordt
gemanaged.’ Er zijn met andere woorden bij TrialOne veel van
de handelingen gestandaardiseerd, waardoor het onderzoek
efficiënter is en eenvoudiger te monitoren en waarbij de
kwaliteit van de data is gewaarborgd.

Het in Nederland ontwikkelde klinisch datamanagement systeem Promasys is nu onderdeel
van het Amerikaanse OmniComm Systems Inc.
Een bedrijf dat zelf TrialMaster en TrialOne op de
markt brengt. De drie systemen samen veroveren
een steeds grotere plek in de markt als het gaat
om het softwarematig verzamelen en managen
van klinische onderzoeksdata. Niet zo verwonderlijk, want artsen en farmaceutische bedrijven
die ervoor kiezen, roemen de hoge gebruiksvriendelijkheid.
In Nederland is Wolf Ondracek de directeur van de vestiging
van OmniComm in Leiden. Ook is hij verantwoordelijk voor
de Aziatische markt van dit snel groeiende Amerikaanse be
drijf. Een contact dat nog niet eens zo lang bestaat, want an
derhalf jaar geleden was de Nederlander alleen nog maar ver
antwoordelijk voor Promasys, het datamanagement systeem
dat speciaal was ontwikkeld voor het in Leiden gevestigde
Centre for Human Drug Research. Niet geheel toevallig aan
wezig in hetzelfde gebouw waar ook Omnicomm gezeteld is.
‘Om dit systeem te kunnen blijven innoveren, is de software
op den duur verzelfstandigd en ook aan andere partijen die
klinisch onderzoek doen gelicenseerd. Daar zijn we in 2006
al mee begonnen. Met een handjevol mensen hadden we bin
nen enkele jaren 35 klanten. Veel daarvan in Azië. Het werd
echter een steeds groter probleem om de sales en de softwareontwikkeling te financieren. Daarom is in 2013 een samen
werking met OmniComm gezocht.’

Geen softwarekennis nodig
Sinds die samenwerking is er in korte tijd al veel veranderd.
Dat Promasys bijvoorbeeld ook voor de Amerikaanse markt
een belangrijke aanwinst is, blijkt uit het feit dat er in Ame
rika een speciale business developer is aangesteld om het
Neder
landse datamanagementsysteem daar te promoten.
Wolf Ondracek is daar enthousiast over. ‘Ze hebben in Tria
lOne en TrialMaster natuurlijk al twee uitstekende systemen,
maar willen zich met Promasys vooral richten op de academi
sche centra en ziekenhuizen. Doordat dit systeem gunstiger
geprijsd is en de meeste artsen, die klinisch onderzoek doen,
niet al de extra functionaliteiten van systemen als TrialMas
ter niet nodig hebben.’ En dan komt de softwarespecialist
meteen bij een belangrijk onderscheid tussen TrialMaster en
Promasys. ‘Promasys is van begin af aan zo ontwikkeld dat de
eindgebruiker, ook iemand zonder software kennis, zelf een
studie kan opzetten. Dat maakt het voor academische gebrui
kers erg aantrekkelijk’

Software managen
klinische studies
Het Amerikaanse OmniComm biedt met Trial Master,
Trial One en het in Nederland ontwikkelde Promasys
drie verschillende datamanagement systemen voor
klinische studies. Spin in het web voor contacten in
Nederland is Wolf Ondracek. De man die jarenlang
verantwoordelijk was voor de verkoop van Promasys
wereldwijd en daarnaast nu voor OmniComm de Azi
atische markt overziet. De flexibiliteit en gebruikers
vriendelijkheid maken dat de systemen van dit bedrijf
steeds vaker worden gekozen. Dat zorgde in 2014 voor
een groei van 141% waarbij een derde voor verant
woording kwam van de 10 grootste global contract
research organisations. Kijk voor meer informatie op
www.omnicomm.com.

Eenzelfde gebruikersvriendelijkheid is terug te vinden in Trial
Master. Volgens Ondracek een datamanagement systeem dat
te vergelijken is met Promasys. ‘Belangrijk verschil is dat het
beter geschikt is voor grote studies in soms wel honderden cen
tra en tientallen landen. Ook denk ik dat het voor degenen die
de data moeten invoeren in de ziekenhuizen uiteindelijk erg
gebruiksvriendelijk is.’ Doordat voor de opzet van een studie
in TrialMaster wel kennis van software nodig is, is het een sys
teem dat vooral wordt gekocht grotere farmaceutische bedrij
ven en CROs. ‘Loopt de studie eenmaal, dan volstaat het voor
de arts een e-learning module te doorlopen. Dat hij pas kan
inloggen als deze met succes is afgerond, is voor de opdracht
gever meteen een verzekering dat ze het systeem op de juiste
manier gebruiken en dit wordt meteen ook gedocumenteerd.’

Geen onnodige waarschuwingen
Reacties uit de praktijk zijn dat gebruikers het vooral prettig
vinden dat ze geen onnodige waarschuwingen krijgen. ‘Het
systeem is met andere woorden zo intelligent opgebouwd dat
het wel feedback geeft over een totaalplaatje, maar niet bij
elk ingevoerd veld vraagt of dit wel kan kloppen.’ Een andere
goed voorbeeld van de gebruiksvriendelijkheid is de ‘Risk Ba
sed Monitoring ‘die Trial Master als extra functionaliteit heeft.
Een methodologie waarbij de software het meteen signaleert
als de gegevens van één ziekenhuis afwijken. ‘Een belangrijke
vooruitgang, want het reduceert het aantal monitor bezoeken
aan deelnemende ziekenhuizen, een van de grootste kosten
posten in dit soort klinische trials.’
De nieuwste functionaliteit van Trial Master is de mogelijkheid
om bij privacygevoelige informatie formulieren automatisch
op strategische plekken zwart te maken. Op die manier kunnen
bijvoorbeeld schriftelijke instemmingsformulieren (informed
consent) om deel te nemen aan een onderzoek digitaal worden
opgeslagen en terwijl de privacy beschermd blijft. Een hele
belangrijke vooruitgang volgens Wolf Ondracek, omdat dit nu
eenvoudiger vanaf een centraal punt te checken is.
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Quality by Design

Partner in kwaliteitsmanagement
Partner
Het inzetten van detacheringsbureaus is in de lifesciencebran
che zeer gangbaar. Ook QbD biedt de juiste mensen voor de
juiste vraag. Het onderscheidt zich van detacheerders onder
meer doordat het de problematiek van de klant als een project
aanpakt. Verschoor: “Iedere QbD-medewerker wordt gerug
gensteund door de andere specialisten in het QbD-team. In
dien nodig, zetten wij meerdere experts in. Dat is voor klanten
een grote meerwaarde. De betrokkenheid van de medewerkers
bij ons bedrijf is bijgevolg heel belangrijk. Wanneer mensen
lange tijd bij dezelfde klant werken, is vervreemding een reëel
gevaar. Daarom organiseren wij voortdurend opleidingen, trai
ningen en andere events. Bovendien is er veel kennisuitwisse
ling tussen collega’s onderling. Als manager bezoek ik klanten
regelmatig om na te gaan hoe we onze rol als partner nog beter
kunnen invullen.”

Gericht specialisme

Organisaties ontzorgen op het gebied
van kwaliteitsmanagement; dat is waar
Quality by Design zich dagelijks mee bezighoudt. Farmaceuten, biotechnologiebedrijven en ziekenhuizen kunnen bij de
ontwikkeling, productie en distributie van
hun producten rekenen op een partner
die risico’s onder controle houdt en steun
biedt bij het naleven van huidige en toekomstige richtlijnen. Klanten van Quality
bij Design hebben de mogelijkheid om
zich volledig te focussen op hun corebusiness, terwijl zij verzekerd zijn van de inzet
van ervaren specialisten.

Quality by Design, kortweg QbD, is een relatief jonge organi
satie die ontstond vanuit een behoefte van bedrijven aan in
houdsgerichte ondersteuning bij het organiseren van hun kwa
liteitsbeleid. Albert Verschoor, managing partner bij QbD, legt
uit: “Kwaliteit speelt een steeds grotere rol in de lifescien
cesector. De huidige businessmodellen staan onder druk, met
als gevolg dat organisaties regelmatig veranderen. Bij iedere
ontwikkeling is kwaliteit een belangrijk issue. Voor bedrijven
is het lastig om continu te beschikken over alle kennis en
capaciteit om de kwaliteit van middelen en processen te waar
borgen. Het inzetten van een externe partner is dan een goede
oplossing. Als specialist bieden wij de juiste kennis voor
ieder kwaliteitsvraagstuk. Of het nu gaat om quality assuran
ce, overdracht van technologie tussen R&D en productie, of
validatie.”

32

QbD wil als partner in kwaliteit meerwaarde bieden voor klan
ten. “Met deze visie in het achterhoofd werd ons bedrijf vier
jaar geleden opgericht”, zegt Verschoor. “Ik en mijn compag
non Bart van Acker merkten dat de sector behoefte heeft aan
gericht specialisme als het gaat om kwaliteitsmanagement.”
Het bedrijf vestigde zich in het Belgische Kontich en kon di
rect medewerkers inzetten bij verschillende farmaceuten. Een
jaar na oprichting telde het medewerkersbestand al 19 perso
nen en inmiddels zijn dat er 55. QbD opende een kantoor vlak
bij het BioScience Park in Leiden en besloot zich recent ook te
vestigen op het Pivot Park in Oss, een plek waar verschillende
ambitieuze bedrijven op het gebied van lifescience actief zijn.
“Juist vanwege ons partnership vinden we het belangrijk om
dicht bij onze klanten te zitten”, legt Verschoor uit. We kiezen
voor korte lijnen en willen graag feeling houden met de
markt.” Om verder te groeien nam QbD vorig jaar zestig pro
cent van de aandelen in Neomatics over. Dit bedrijf ontwikkel
de op basis van Microsoft SharePoint een kosteneffectief plat
form voor het beheer van documenten, werkstromen en
kwaliteit. De focus van Neomatics ligt op ziekenhuizen. De
bedrijven werken eraan om het dienstenaanbod complemen
tair te maken om op die manier de mogelijkheden voor klanten
te vergroten.

schriften en zijn ze verzekerd van optimale controle. Ver
schoor: “Wij zetten nieuwe kwaliteitssystemen op of verbete
ren bestaande systemen. De voorschriften en controles worden
steeds scherper en het is belangrijk om op dit gebied een stap
voor te zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van con
trolesystemen voor operationele processen, maar ook in het
ontwerpen van systemen voor preventie van incidenten of fou
ten. Daarnaast adviseren we over verbetering van het kwali
teitsmanagement. Ook kunnen we binnen bedrijven een van
onze Qualified Persons inzetten, specialisten die de bevoegd
heid hebben om batches of productieloten goed te keuren.
Deze Qualified Persons worden ingehuurd bij langere projec
ten, maar ook voor kortere tijd, bijvoorbeeld ter vervanging
van een eigen medewerker.”

Technology transfer
Wanneer producten verplaatst worden naar een andere locatie,
moet ook de nieuwe omgeving voldoen aan de gestelde kwali
teitseisen. QbD is gespecialiseerd in dergelijke operaties en
kan bedrijven volledig ontzorgen. Verschoor: “Vaak zetten
klanten ons in bij het upscalen van klinische naar commerciële
productie of wanneer de productielocatie verhuist. We verdie
pen ons in de klant, doen een risicoanalyse en begeleiden de
klant bij de verschillende stappen in het overdrachtproces.
Deze risicogedreven aanpak is snel en zeer efficiënt. De erva
ring die we inmiddels hebben opgedaan bij organisaties van
verschillende omvang, gebruiken we om processen bij klanten
nog beter voor te bereiden.”

Validatie
Bedrijven moeten hun processen, toepassingen en materiaal
valideren om te garanderen dat producten voldoen aan de ei
sen en regelgeving. QbD kan alle mogelijke diensten bieden
op het gebied van validatie. “Daarbij kiezen we net als bij onze
andere activiteiten voor een ‘risk-based approach’”, zegt Ver
schoor. Op basis van onze kennis en een intensieve samenwer
king met onze klanten, definiëren we parameters die cruciaal
zijn voor een optimale controle van het proces. Door de juiste
prioriteiten te kiezen, voorkomen we onnodige activiteiten en
documentatie. Dat scheelt tijd, is efficiënter en vermindert de
kosten.”

Complete dienstverlening

Kennis

QbD implementeert en verbetert kwaliteitscontrolesystemen.
Daarnaast valideert het bedrijf procedures, processen en syste
men. QbD biedt ook ondersteuning voor technology transfer
tussen R&D en productie en helpt bedrijven bij het versnellen
van de introductie van hun producten, met inachtneming van
strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Een belangrijke rol is
weggelegd voor dochterbedrijf Neomatics, dat kwaliteitspro
cessen automatiseert met betrekking tot de publicatie van do
cumenten, de afhandeling van non-conformiteiten en klach
ten, bevoegdheidsverklaringen en toestelopvolging. “Het
betekent dat we een compleet kwaliteitsbeleid kunnen verzor
gen”, zegt Verschoor. “Met name kleinere klanten kiezen er
voor om het kwaliteitsmanagement volledig aan ons uit te be
steden. Zij beschikken niet over de kennis en capaciteit om dit
zelf te verzorgen. Grotere klanten kiezen er soms voor om
gedeeltes uit te besteden. Wat dat betreft bieden we altijd
maatwerk.”

Kennis is de grote kracht van QbD. Dankzij de omvang is het
bedrijf in staat om continu te anticiperen op veranderende wet
geving of andere wijzigingen. Regelmatige training zorgt er
voor dat QbD vraagstukken van klanten kan blijven oplossen.
Met een klantenbestand van 50 grotere en kleinere organisa
ties wordt bovendien volop kennis en ervaring opgebouwd.
Intern traint QbD nieuwe medewerkers door hen met seniors
in een team te plaatsen. Samen met klanten leidt QbD ook
jonge academici op volgens het ‘Academy model’. Verschoor:
“De nieuwe medewerker komt dan bij ons in dienst en krijgt
diverse trainingen. Bij de klant vindt on-the-jobtraining plaats.
Wanneer de samenwerking bevalt, kan de klant ervoor kiezen
om de werknemer zelf aan te nemen.”
Quality

by

Design

heeft

verschillende

interessante modellen die een win-win
situatie betekenen voor alle partijen.

Quality management

Naast het outsourcen van specialisten biedt

Om een duidelijk beeld te schetsen van de brede dienstverle
ning van QbD, onderscheidt Verschoor drie hoofdactiviteiten.
Allereerst helpt het bedrijf klanten om de kwaliteit van opera
tionele processen te garanderen en een kwaliteitsmanage
mentsysteem op te zetten. Op die manier hebben klanten de
garantie dat zij voldoen aan huidige en toekomstige voor

de organisatie ook in-company training
en open trainingen. Meer weten over de
mogelijkheden
www.qbd.eu.

en

activiteiten?

Kijk

op

Biotechindustrie: gerichter onderzoek
en meer effectieve targets op het oog
In de biotechnologie is de kennis van het menselijk immuun
systeem sterk toegenomen. Hierdoor heeft zich in het onder
zoek naar nieuwe medicijnen een concentratie voorgedaan op
dit gebied. Het immuunsysteem vormt hierbij de basis waar
bijna alle ziekten ontstaan door afwijkingen in de genetische
structuur, DNA. Hierbij behoren ook de auto-immuunziekten,
veroorzaakt door het immuunsysteem zelf, zoals bijvoorbeeld
reuma,diabetes I, MS en psoriasis. De ontwikkeling van de op
lossing van specifieke oorzaken in de genetische structuur vergt
veel R&D tijd. Echter de gebruikte technologie wordt bewezen
door belangrijke doorbraken, zoals bijvoorbeeld Sovaldi tegen
hepatitis C en Humira tegen reuma, beiden effectiever dan hun
voorgangers en met jaarlijkse omzetten van meer dan USD 10
miljard de top twee verkochte geneesmiddelen in 2014.

De in dit kader gevolgde ontwikkeling van de markt voor the
rapeutische antibodies heeft geleid tot momenteel 50 goedge
keurde producten en zal naar verwachting toenemen tot een
grootte van meer dan USD 150 miljard in 2020. Naast reeds
genoemde topproducten kunnen veelbelovende ontwikkelin
gen van nieuwe medicijnen van belang worden in het huidige
positieve beleggingsklimaat.
Bij de beursgenoteerde Nederlandse biotech bedrijven is
er duidelijke voortgang in de productontwikkeling bij au
toimmuun gerelateerde R&D. Onderstaand worden enkele
hoofdproducten vermeld die in een gevorderde fase van de
ontwikkeling zijn en waar in de komende jaren opvallende
productsuccessen verwacht kunnen worden.
Galapagos heeft bijvoorbeeld in het huidige hoofd product,

Filgotinib, een oraal in te nemen medicijn tegen reuma. De
specifieke werking berust op de JAK I molecuul als remmer
in autoimmuun ontstekingen en is als zodanig een verbeterd
medicijn tegen reuma. Na het behalen van de gestelde eisen
voor effectiviteit, bijwerkingen en dosering in de Darwin I test
(gecombineerd) is nu het wachten op de resultaten van da Dar
win II en II testen.
Het Nederlandse ProQR, in de Verenigde Staten beurs geno
teerd, heeft als hoofdproduct de ontwikkeling van medicijnen
gericht op taaislijmziekte (Cystic Fibrosis). De genetische
mutatie die de werking van het CFTR eiwit beïnvloedt is de
basis van de productontwikkeling. Het bedrijf is de pre-klini
sche fase aan het afronden en bereidt de start van de klinische
fase voor.
Pharming heeft met Ruconest, medicijn tegen erfelijke angi
oedema (zwellingen), een goedgekeurd medicijn in de markt.
De basis voor het medicijn betreft een defect aan het C1 eiwit,
dat remmend kan optreden tegen zwellingen. Ruconest bestaat
uit niet-menselijk plasma en wordt geïnjecteerd.
Door Tom Muller.

Hoe recruiter SIRE Life Sciences
vakspecialisten verleidt
A NEW ELEMENT IN CHEMISTRY

Een snelgroeiende topsector vraagt om
een speciale vorm van recruitment
17 MAART 2015, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Samenvatting
ChemConnection acquires manufacturing license for bulk drug products
Expansion of nanomedicine development services

News Release

Nanomedicine

ChemConnection has established significant expertise in the cGMP
manufacturing and analytical control of APIs and drug loaded liposomes,
polymersomes, and polymeric nanoparticles.
To support our customers with the manufacture of clinical batches,
ChemConnection has amended its quality system in accordance with
EudraLex: The Rules Governing Medicinal Products in the European
Union Volume 4; GMP; Medicinal Products for Human and Veterinary
Use, Part I: Basic Requirements for Drug Products. Based on this quality
system ChemConnection requested the manufacturing license for bulk
Drug Products (F-license).
On November 13, ChemConnection had a successful audit by the Dutch
Ministry of Health (IGZ) and they granted ChemConnection the
manufacturing license for bulk Drug Products.
Hence I am pleased to inform you that we can now support your projects
with the cGMP manufacture and release of clinical batches of bulk drug
product including drug loaded liposomes, polymersomes, and polymeric
nanoparticles.










Drug loaded nanoparticles
High Potency API manufacturing
Liposomes
Polymersomes
SPIONs
Theranostics
Functionalized polymers
Targeted drug delivery

Analytics





Release of bulk drug product
ICH compliant stability studies
Development and validation
Particle size analysis

I am looking forward to a fruitful continuation of our collaboration.

Het vinden van de juiste mensen op het juiste moment voor de
juiste functie is een vaardigheid die veel recruitmentorganisa
ties zich eigen hebben gemaakt. Echter, wat rekruteren suc
cesvol maakt, verschilt per sector. De snelgroeiende topsector
Life Sciences werd tijdig gesignaleerd door de in 2012 opge
richte recruitmentorganisatie SIRE Life Sciences.
Oprichters Jan-Willem Broekhoven en Jordy Stravers hebben
zich in de korte tijd van het bestaan van SIRE Life Sciences
bewezen door een verrassende en ongebruikelijke aanpak. Zo
ontvangen de twee recruiters geen opdrachten van bedrijven
om vervolgens passende vakspecialisten te rekruteren, maar
juist andersom. Met deze nieuwe vorm van werving, ‘rever
sed’ recruitment, wordt vanuit de vakspecialisten en hun ca
paciteiten gedacht. Met het gedetailleerd in kaart brengen van
vakspecialisten en hun posities in de Life Sciences sector, zien
Jan-Willem en Jordy dat er altijd behoefte is aan beweging van
de juist opgeleide en ondernemende vakspecialisten.

Wetenschap van het leven
Life Sciences is een innovatieve en technologie-intensieve
sector gericht op de gezondheid van mens en dier. De sector
bestaat uit bedrijven, kennisinstellingen in onder meer medi
sche technologie, (bio)farmacie en regeneratieve geneeskun
de. Deze snel groeiende topsector kent in Nederland een grote
bedrijvigheid en is daarmee onmisbaar voor een gezond en
welvarend Nederland. Het aantal innovatieve bedrijven groeit
met 8% per jaar, de kennisbasis is uitmuntend en de infra
structuur voor samenwerking en open innovatie is uniek. De
ontwikkelingen in Life Sciences zijn dan ook van grote maat
schappelijke en economische betekenis.

With kind regards,
Gerjan Kemperman, PhD | CEO, ChemConnection BV

ChemConnection BV

Molenstraat 110, 5342 CC Oss, The Netherlands
Tel +31 (0) 627035643 | www.chemconnection.eu
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Nieuwe Sanquin unit Tissues & Cells

Centralisatie leidt tot efficiency, verhoogde veiligheid en kwaliteit
Versnippering werkt in iedere branche efficiency tegen.
Maar vooral in de zorg kunnen de gevolgen ernstig zijn.
Versnippering kan leiden tot kwaliteitsverlies, vermindering van de patiëntveiligheid en vermeerdering van de
kosten. Sanquin vond het hoog tijd om hier verandering
in te brengen en richtte per 1 januari 2015 de unit Tissues
& Cells op. Daphne Thijssen, managing director : ‘Door
activiteiten te centreren, wordt (inter)nationaal efficiënter
gewerkt, de kwaliteit gewaarborgd en ontstaan meer kansen om nieuwe producten te ontwikkelen.’

De achtergrond. In Nederland vinden diverse geneeskundige
behandelingen met menselijk weefsel plaats, waaronder trans
plantatie van hoornvlies (cornea), huid, hartkleppen, cardiaal
weefsel, en bot- en peesweefsel. Meestal is dit lichaams
materiaal afkomstig van overleden donoren. Soms kan ook
botmateriaal (her)gebruikt worden van een levende donor,
bijvoorbeeld na een heupvervangingsoperatie. Waar organen
zo spoedig mogelijk na donatie bij een patiënt worden
getransplanteerd, worden weefsels gewoonlijk na uitname
eerst bewerkt en bewaard, om vervolgens op een later tijdstip
bij een ontvanger te worden geïmplanteerd. Om dat mogelijk
te maken, zijn in ons land sinds het midden van de jaren ‘70
diverse weefselbanken opgericht. Later kwamen hier ook de
stamcellaboratoria en navelstrengbloedbank bij. Daar worden
(stam) cellen bewerkt en bewaard voor patiënten die een
stamceltransplantatie moeten ondergaan.

Grensoverschrijdend
Momenteel heeft Nederland twee hoornvliesbanken, een huid
bank, een hartkleppenbank en diverse botbanken, die alle een
volledige erkenning hebben als weefselbank. Tevens zijn er
diverse laboratoria waar stamcellen worden bewerkt en
bewaard en celtherapie producten worden ontwikkeld en
geproduceerd. Daarnaast zijn er tal van instellingen die een
erkenning/vergunning hebben voor beperkte omgang met
humaan lichaamsmateriaal.
In de afgelopen jaren is er veelvuldig discussie geweest over
de vraag hoe de coördinatie van de nationale weefselvoor
ziening gestalte moest krijgen, aangezien de huidige weef
selketen wordt gevormd door een verzameling van kleine
organisaties, waartussen beperkte samenhang en samenwer
king bestaat. Daarnaast wordt volgens het in 2014 verschenen

Welke organisaties worden
gebundeld in de nieuwe,
zelfstandige unit Tissues & Cells?
De botbank met locaties in Groningen en Nijmegen. De
navelstrengbloedbank in Leiden. Het stamcellaborato
rium in Groningen. Op termijn het laboratorium voor
Celtherapie in Amsterdam. en BISLIFE in Leiden.
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rapport ‘Naar een duurzame weefselketen’ van de Gezond
heidsraad de internationale weefselmarkt steeds belangrijker.
Daphne Thijssen: ‘Nederlandse weefselbanken spelen nu
reeds een substantiële rol in de internationale bemiddeling en
export/uitwisseling van weefsels. Verdergaande samenwer
king kan leiden tot versterking van en grotere doelmatigheid
in de nationale weefselvoorziening. De huidige weefselban
ken zullen ook steeds meer moeten opereren en concurreren
op een internationale weefselmarkt. Daarbij hoort dat zij ook
commerciële activiteiten kunnen ontplooien wat een prikkel
tot doelmatig handelen kan betekenen maar ook kwaliteitsver
betering, onderzoek en innovatie mogelijk maakt doordat alle
opbrengsten van een not-for-profit organisatie terugvloeien
naar de weefselketen.’ Een van de belangrijkste conclusies uit
dit rapport van de Gezondheidsraad betrof een voorstel voor
een nieuw te vormen ‘donorcentrum’ dat de regie krijgt op
de markt. Een centrum dat de belangen van orgaan/weefsel
donoren behartigt, en vertaalt naar taken voor de orgaanrespectievelijk de weefselketen. Het donorcentrum fungeert
als schakelpunt tussen de donor en de samenleving enerzijds,
en de partijen in de orgaan- en weefselketen anderzijds De uit
voerende taken voor de weefselketen zullen worden belegd bij
een nieuw te vormen “weefselcentrum’ die de zorg krijgt voor
de screening en aanname van niet allocatie- plichtig weefsel
en de uitname, bewaring, bewerking en uitgifte daarvan. Het
weefselcentrum vormt volgens dit model de overkoepelen
de organisatiestructuur waarin de bestaande weefselbanken
kunnen worden ondergebracht.

Sanquin Unit Tissues & Cells
‘Vanuit Sanquin hebben we meteen op dat rapport van de
Gezondheidsraad gereageerd. En aangegeven dat Sanquin de
middelen in huis heeft om een rol te spelen bij de beoogde
centralisatie, ‘ vertelt de enthousiaste Daphne Thijssen. ‘ De
meerwaarde van Sanquin om deze rol op zich te nemen ligt
in het gegeven dat Sanquin uitgebreide ervaring heeft met het

Over Sanquin
Sanquin is een not-for-profit organisatie die zorgt voor
de bloedvoorziening in Nederland. De donors zijn het
hart van de organisatie. Kernactiviteit is een veilige en
efficiënte productie, opslag en levering van bloed- en
weefsel producten voor de behandeling van patiënten.
Door onderzoek onderhoudt en vergroot Sanquin haar
kennis over bloed, transplantatie en transfusiegenees
kunde. Deze kennis stelt Sanquin in staat ziekenhui
zen, behandelaren, te adviseren. In het werk van San
quin staan de beginselen van het internationale Rode
Kruis: kwaliteit en servicegerichtheid, centraal.
Bij Sanquin werken ruim 2500 mensen in uiteenlopen
de disciplines. Zo zijn er dagelijks donorassistenten,
artsen, apothekers, onderzoekers, analisten en produc
tiemedewerkers aan het werk.

“banken” (opslaan van bloed, cellen en weefsels). Zo hebben
we voor bloeddonors al een landelijke donoradministratie en
transportsysteem. Die zijn ook bruikbaar bij het opzetten van
processen rond weefseldonors. Bovendien is de algehele vei
ligheid al zeer hoog en beschikken we over een indrukwekken
de afdeling Research waarmee de ontwikkeling van nieuwe
producten op gang kankomen.’ Daphne doelt hier met name
op nieuwe combinatie (weefsel & cellen) producten, zoals
botproducten die met cellen kunnen worden bekleed om de
regeneratie van botweefsel in het lichaam te vergemakkelijken.
‘Kortom: Sanquin is van alle weefselbanken in Nederland het
beste uitgerust om centralisatie te realiseren. Dat is dan ook
per 1 januari 2015 gebeurd.’
‘Naast hard weefsel zoals bot, geven we ook stamcellen en
celtherapie producten uit, ‘besluit de managing director. ‘Zo
werken we hard aan ons einddoel: dé centrale bank te worden
op het gebied van weefsels, stamcellen en celtherapie.’

Actelion blijft innoveren

Orale combinatietherapie voor PAH patiënten

Met in ons land ‘slechts’ enkele honderden diagnoses per jaar is Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) een weesziekte. Toch is er een bedrijf
dat zich inzet om effectieve behandelingen te
ontwikkelen voor deze aandoening: Actelion
Pharmaceuticals Ltd. Na het eerste PAH-middel
Tracleer® kwam Opsumit® op de markt, een revolutionair product dat perspectieven biedt voor
patiënten. Op dit moment werkt Actelion aan de
registratie van selexipag, een oraal middel dat
goede resultaten laat zien, met name als onderdeel van combinatiebehandeling.
Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) is een ernstige en
levensbedreigende aandoening, waarbij de bloeddruk in de
longslagaders abnormaal hoog is. Patiënten met PAH maken
deel uit van de grotere groep patiënten met pulmonale hyper
tensie. Bij geringe lichamelijke activiteit krijgt de patiënt last
van kortademigheid, vermoeidheid, pijn op de borst of flauw
vallen. Door de voortdurend verhoogde druk in de bloedva
ten naar de longen is de pompfunctie van het hart niet meer
optimaal. Hierdoor vermindert de levensverwachting van
patiënten aanmerkelijk. Zonder behandeling zal tussen de 50
en 90 procent van de PAH-patiënten binnen twee jaar na di
agnose overlijden. “Het is een zeer progressieve aandoening
die ervoor zorgt dat de kwaliteit van leven in korte tijd ern
stig afneemt”, zegt Karin Driessen, business unit director bij
Actelion. “Het is onze drijfveer om die kwaliteit van leven
te vergroten en de levensverwachting te verlengen. Daarvoor
ontwikkelen we middelen, maar als ambassadeur zetten we
ons ook in voor vroege diagnostiek, educatie voor artsen en
samenwerking tussen de verschillende ‘lagen’ in de medische
wereld om op die manier het succes van behandeling te ver
groten. Hoe eerder de diagnose gesteld wordt en een behan
deling kan starten, hoe langer de levensverwachting is van de
patiënt.”

Nieuw product
Actelion ontwikkelde het middel Tracleer®, dat het succes
van behandeling van PAH aanzienlijk vergrootte. Sinds mei
2014 is ook Opsumit® op de markt, een duale endothelinere
ceptor antagonist die in de eerste lange-termijnstudie bij PAH
als eerste risicoreductie op het samengestelde eindpunt mor
biditeit/mortaliteit laat zien. “We zijn ontzettend blij dat het
middel zulke goede resultaten laat zien en patiënten terugge
ven dat de kwaliteit van leven is toegenomen. Intussen zijn we
doorgegaan met onderzoek en ontwikkeling. Dit leidde er toe
dat we een nieuw product ter registratie hebben aangeboden
dat effectiviteit heeft aangetoond en patiëntvriendelijker is dan
de huidige prostacycline behandeling. Het gaat om selexipag,
een orale selectieve IP prostacycline receptor agonist. Het is
het eerste orale middel dat ingrijpt op de prostacycline-path
way en daarbij een significante risicoreductie geeft van een
zeer klinisch relevant eindpunt.”

Grootscheepse studie

Over Actelion

Om de effectiviteit van selexipag te meten, werd de grootste
PAH-studie opgezet die ooit is verricht. In totaal zijn 1156 pa
tiënten in de studie opgenomen die tweemaal daags selexipag
of een placebo toegediend kregen. Ze mochten een eventuele
bestaande behandeling met een endothelinereceptor antago
nist of phosphodiësterase (PDE-5) remmer of de combinatie
daarvan voortzetten, mits de dosering in de drie maanden
voorafgaand aan de start van het onderzoek stabiel was. Dit
was het geval bij 80 procent van de deelnemende patiënten.
Driessen: “Dit is belangrijk, omdat we op die manier het effect
van combinatiebehandeling konden meten. De risicoreductie
op het samengestelde eindpunt van morbiditeit/mortaliteit die
bereikt werd met selexipag was maar liefst 40%. Deze verla
ging van het risico bleek niet afhankelijk van leeftijd, geslacht,
functionele klasse van de patiënt, etiologie van de ziekte of de
bestaande PAH behandeling die de patiënt had voorafgaand
aan de studie. Bovendien is de toedieningsmethode vooruit
strevend. Dit middel wordt oraal toegediend, terwijl de huidige
prostacyclines per infuus of via inhalatie worden toegediend.”

Actelion Pharmaceuticals Ltd. is een biofarmaceutisch
bedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en
op de markt brengen van innovatieve medicijnen voor
niet-opgeloste medische problemen. Het hoofdkantoor
is gevestigd in het Zwitserse Allschwil (nabij Basel).
Actelion werd op 17 december 1997 opgericht en is nu
een openbare vennootschap met een notering aan de
Zwitserse effectenbeurs (SIX). Het primaire aandachts
punt van het bedrijf is Pulmonale Arteriële Hypertensie
(PAH). De belangrijkste middelen van Actelion gericht
op PAH zijn Tracleer® (bosentan), Opsumit® (maci
tentan) en het in ontwikkeling zijnde selexipag.

artsen een grote stap voorwaarts gemaakt richting combina
tietherapie. Ondertussen gaan wij verder met ons onderzoek.
We zijn toegewijd en blijven samen met de experts in het veld
doorgaan met onze strijd tegen PAH.”

Meerwaarde
De studie liet goede resultaten zien, die niet alleen de effecti
viteit van het middel, maar ook de meerwaarde van combina
tiebehandeling bij PAH aantonen. Driessen: “De middelen die
ter beschikking staan, zijn endothelinereceptor antagonisten,
PDE-5 remmers, SGC-remmer en prostacycline analogen.
Combinatiebehandelingen werden tot nu toe vooral gedaan
wanneer enkelvoudige behandeling onvoldoende effect gaf, of
wanneer de conditie van de patiënt ernstig achteruitging. Deze
studie geeft een duidelijk bewijs voor het effect van combi
natiebehandeling en laat zien dat je hier het liefst zo vroeg
mogelijk mee moet beginnen. Het betekent wel dat bij de be
handeling nog meer maatwerk moet worden geboden om de
juiste combinatie te kiezen. Dit vraagt veel kennis en ervaring
van artsen. Wij willen hen op dat gebied graag ondersteunen.”

Toegewijd
Driessen verwacht dat selexipag in 2016 op de markt zal ko
men. Recent zijn op congressen de eerste resultaten gepresen
teerd. “Met de komst van dit middel wordt voor patiënten en
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Alliance Healthcare Nederland en Nyenrode Business Universiteit lanceren

Alliance Healthcare Nederland en Nyenrode Business Uni
versiteit hebben in nauwe samenwerking een uniek program
ma ontwikkeld speciaal voor apothekers met als uitgangspunt
de veranderende rol van de ondernemende apotheker.
Dit leiderschapsprogramma is een ambitieus leer- en ontwik
kelprogramma, en bevat diverse modules gericht op persoon
lijke ontwikkeling en bedrijfskundige kennis. Begin dit jaar is
de eerste groep van start gegaan.

Inspelen op veranderende markt
De Nederlandse zorgmarkt is op vele fronten in beweging. De
eisen die aan de farmaceutische zorg worden gesteld zijn hoog
en veranderen in snel tempo. Apothekers worden uitgedaagd
in deze veranderende omgeving zich van hun meest onderne
mende kant te laten zien. En de consument pakt een steeds ac
tievere rol in de zorg voor zijn of haar gezondheid. Dit vraagt

om een andere aanpak en nieuwe business modellen. Het gaat
meer dan ooit om het realiseren van toegevoegde waarde voor
de consument, apotheken, zorgverzekeraars en leveranciers.
Deze ontwikkelingen staan in het programma centraal; wend
baar zijn voor de toekomst.

Pharmacy Management Development Program
Dit programma maakt een belangrijk onderdeel uit van het
ontwikkelingsaanbod van Alliance Healthcare. De opleiding
is ontstaan vanuit een behoefte van veel afgestudeerde apo
thekers aan management- en organisatievaardigheden, na af
ronding van een reguliere universitaire opleiding Farmacie.
Het programma versnelt en versterkt de transitie in de gezond
heidszorg.

Your
contamination
control
specialist.
Wij zijn trots op hetgeen waar
we het beste in zijn, het leveren
van onovertroffen service, zodat
onze klanten kunnen doen, waar
zij het beste in zijn.

Arvid Manneke, Managing Director Alliance Healthcare Ne
derland: “Door het combineren van vakinhoudelijk mentor
schap en ondernemend leiderschap, kan de apotheker beter in
spelen op het spanningsveld tussen maatschappelijke functie
en bedrijfseconomische werkelijkheid. De apotheker is vanuit
zijn of haar kennis, organisatievermogen, locatie in de wijk
en beschikbaarheid van middelen, producten en diensten fan
tastisch is gepositioneerd om een actievere rol in de gezond
heidszorg in te vullen. We staan voor de uitdaging om deze
transitie met elkaar te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat
deze opleiding daaraan een waardevolle bijdrage levert.”
Selma Spaas, Program Manager Executive Programs op
Nyenrode Business Universiteit: “De ambitie van Alliance
Healthcare sluit goed aan bij onze uitgangspunten. In onze
Nyenrode-programma’s bieden we theoretische kaders gekop
peld aan relevante thema’s, waarin we zoeken naar de toepas
sing in de praktijk. Deelnemende apothekers werken met een
persoonlijk bedrijfsplan, waarin ze de aangereikte handvatten
direct toepassen en vanuit een ondernemende blik naar hun
apotheek kijken.

Hello @AmsterdamHealth,
goodbye @AmsterdamBioMed
At the Amsterdam Economic Board we are rebranding our Life Sciences & Health cluster to
bring the full life sciences & health community
on board. Building on the region’s scientific excellence, the Amsterdam BioMed Cluster was set
up in 2004 as a network for organisations in bioand medical technology. Today, societal challenges have shifted our focus to opportunities
for innovation in individual and public health. To

Waarom Berendsen?
• Brede selectie van gecertificeerd
cleanroom textiel en accessoires;
voldoen aan elke behoefte.
• Elf gevalideerde cleanroom
wasserijen in Europa; zekerheid
van levering.
• Naleven van GMP en ISO normen,
inclusief testmethoden; zekerheid
van consistente kwaliteit.
• Een sterk team van cleanroom
experts; voor training en
uitstekende service.

Micronclean, Cleanroom service van Berendsen
Koopman Heeresweg 10, 8701 PR Bolsward (NL)
0515-570820, info@micronclean.nl, www.micronclean.nl
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reflect this broader scope, we have dropped the
Amsterdam BioMed Cluster brand and adopted
Amsterdam Health.
Today half of the world’s population lives in cities and this
number continues to increase. This trend also holds for the
Amsterdam Metropolitan Area. Greater Amsterdam is expec
ted to grow 2.5 times as fast as the Dutch average in the co
ming five years. To achieve sustainable economic growth and
improve the quality of life of its people, the Amsterdam Me
tropolitan Area engages citizens, researchers, entrepreneurs,
and public parties to experiment with new concepts that lead
to breakthrough innovations. Talent is a key success factor to
make this happen.
Wether you are a job seeker, a student or professional in in
dustry or academia, you are a valued cluster partner! You will
find profiles of over 500 employers active in life sciences &
health in the Amsterdam Metropolitan Area on our website
and database via amsterdameconomicboard.com/clusters/li
fe-sciences-health. Regular events connect you to the latest
developments in the industry and opportunities out there. Fol
low us via twitter @AmsterdamHealth and the Amsterdam
Health LinkedIn Group.

Diana Monissen en Hans Clevers
versterken Prinses Máxima Centrum

Living Lab eHealth en SkinVision app
genomineerd voor Computable Award

Diana Monissen, bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar, treedt

Het Living Lab
eHealth project in
de Brainport regio
in Brabant is een
van de vijf genomineerden voor de
Computable Award
2015 in de categorie ‘ICT-project van
het jaar in de zorg’. In het Living Lab project wordt de moedervlekken app van
SkinVision in de regio Eindhoven in de praktijk getest.

medio juni aan als voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima
Centrum voor Kinderoncologie. Hans Clevers, tot 1 juni president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gaat als wetenschappelijk directeur de onderzoeksfunctie van het Prinses Máxima Centrum opzetten. Clevers
blijft als hoogleraar moleculaire genetica verbonden aan het Universitair Medisch
Centrum Utrecht.
Het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie wordt het grootste kin
deroncologisch centrum van Europa. Doel is de beste zorg voor kinderen met
kanker en onderzoek naar kinderkanker onder één dak te brengen.
Diana Monissen leerde als zorgbestuurder het volledige werkterrein van het
Prinses Máxima Centrum kennen. Zelf zegt zij
hierover: “De bundeling van de allerbeste zorg
met het allerbeste onderzoek is essentieel voor
de behandeling van kinderkanker, vaak heel com
plex. Die krachtenbundeling betekent dan ook een
beter perspectief voor kinderen met kanker en hun
ouders.“
Hans Clevers, wereldwijd een van de meest gelauwerde kankeronderzoekers:
“Er is nog ontzettend veel te doen en te bereiken. De concentratie van onder
zoek in het Prinses Máxima Centrum maakt het mogelijk om daar heel gericht
en met de beste mensen uit de hele wereld aan te werken.”

www.bcfjobs.nl
For jobs and candidates in:

Met de app van SkinVision kunnen deelnemers aan het project foto’s van hun moeder
vlekken nemen en deze opslaan en vergelijken in de tijd. Veranderende en jeukende
moedervlekken kunnen namelijk een indicatie zijn voor huidschade of huidkanker
(melanomen). Daarnaast maakt de app gebruik van een wiskundige formule die ab
normale groei herkent. Na het maken van een foto van een moedervlek wordt een code
rood, oranje of groen gegeven en stuurt de app de gebruiker al dan niet door DoH,
Prozop en SGE, VGZ, het Catharina Zkh. en Maxima Medisch Centrum doen mee.
‘De nominatie is een belangrijke bevestiging dat de regio Eindhoven zich op de kaart
zet als innovatieve proeftuin voor nieuwe eHealth-technologie. Deze regio gaat ge
lukkig gewoon met de inwoners van de regio en alle relevante spelers die met huid
kanker te maken hebben aan de slag. Uit Europees onderzoek werd duidelijk dat
54% van de door huidkanker veroorzaakte sterfgevallen te voorkomen is. Nederland
is koploper in Europa als je naar het aantal mensen kijkt dat overlijdt aan een me
lanoom. SkinVision biedt de technologie om mensen bewust te maken van mogelijk
verdachte moedervlekken en om op tijd en voorbereid bij een arts langs te gaan’, zegt
Dick Uyttewaal, CEO van SkinVision.

THÉ SPECIALISED JOB BOARD
FOR THE BIO/LIFE SCIENCES,
CHEMISTRY & FOOD INDUSTRY!
» LIFE SCIENCES
» BIO PHARMACEUTICAL
» BIOTECH
» CHEMISTRY

» FOOD
» PLANT SCIENCES
» MEDICAL TECHNOLOGIES
» HEALTHCARE

» CLINICAL RESEARCH
» LAB TECHNOLOGY
» PROCESS TECHNOLOGY
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10 jaar CLS Services - meer ervaring, dezelfde waarden
In de tien jaar dat CLS Services de match weet te maken
tussen professional en organisatie hebben we grote bewegingen in de arbeidsmarkt gezien. Grote vraag en groot
aanbod wisselen elkaar af.

gaat erom dat je die ene waardevolle match kunt maken. Dan
help je de kandidaat en de organisatie pas echt verder. Met die
instelling zijn we in 2005 gestart en met die instelling werken
we nog steeds.

Maar waar de aandacht vaak uitgaat naar de kwantitatieve pro
blemen – er zijn niet genoeg kandidaten vs. er zijn niet genoeg
banen – speelt voor CLS Services altijd de kwalitatieve vraag.
Wie past het best bij welke baan? Welke organisatie past het
best bij welke kandidaat? Dat is waar het om draait. Het gaat
er niet om dat je veel kandidaten of veel vacatures hebt, het

Natuurlijk verandert de arbeidsmarkt steeds weer. En wij ver
anderen mee in onze werkwijze. Maar het uitgangspunt blijft
hetzelfde: de juiste match maken door een persoonlijke bena
dering van kandidaat en organisatie. Dat die benadering wordt
gewaardeerd zien we nu doordat kandidaten die wij in het
verleden succesvol hebben bemiddeld nu onze opdrachtgevers

zijn. Zij weten hoe wij werken en vertrouwen erop dat we nu
voor hen de juiste kandidaat vinden. Veranderen en toch je
kernwaarden behouden. Dat is CLS Services.

CLS Services
Agro Business Park 54, Wageningen
www.cls-services.nl
0317 - 479665
U kunt ons ook volgen met onze APP, verkrijgbaar in Google
Play of App Store.

Osteo-Pharma
Osteo-Pharma is een ambitieus Life
Sciences bedrijf dat zich op 1 maart jl.
heeft gevestigd op het Pivot Park in Oss.
Osteo-Pharma zal zich gaan richten op
de ontwikkeling van medische hulpmid
delen i.c.m. medicijnen om het herstel
van botbreuken of botaandoeningen zo
als bijv. ruggenwervel fracturen lokaal
te verbeteren. Momenteel zijn hiervoor
weinig werkzame middelen beschikbaar
en is de standard of care al vele jaren een
autologe bottransplantatie uit de heup
die bij patiënten vaak gepaard gaat met
bloedingen en pijn. Om het proces van
botherstel te verbeteren zal Osteo-Phar
ma biologisch afbreekbaar drager mate
riaal voorzien van medicijnen die ver
volgens door een orthopedisch chirurg
lokaal bij een botbreuk kan worden
aangebracht. De medicijnen komen ge
durende een aantal weken vrij en zullen
botaanmaak stimuleren en tegelijkertijd
botafbraak remmen. De ontwikkeling
van de biologisch afbreekbare drager zal
worden gedaan in samenwerking met
Innocore Pharmaceuticals in Groningen.

Chiesi geeft lucht aan
mensen en ideeën
Wij zijn... een internationale geneesmiddelenfabrikant, gespecialiseerd op het gebied van longziekten.

Wij zijn... sterk geworden door onze expertise,
gekoppeld aan onze ondernemingszin. Ons teamwerk

Wij zijn... gedreven door onze ambitie om mensen

vindt zijn basis in deskundigheid, ervaring en teamspirit.

de beste zorg te bieden. De wens om de kwaliteit van

Ons commitment is gestoeld op onze gezamenlijke

leven te verbeteren is onze leidraad.

passie tot innoveren. Dat alles op een integere en sociaal

Wij zijn... een research-georiënteerde organisatie.

en milieuverantwoordelijke wijze. Meer weten over ons?

In staat om innovatieve farmaceutische oplossingen te
ontwikkelen én succesvol te vermarkten.
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www.chiesi.nl

Volgens Jan Gossen, CEO en founder
van Osteo-Pharma, is de markt voor
botherstel een echte niche markt die
daarbij ook nog eens snel groeit door de
veroudering in de westerse wereld en de
opkomst van de welvaart in met name
Azië. Dit laatste heeft dan ook een be
langrijke rol gespeeld voor Leader Bio
medical om te investeren in Osteo-Phar
ma. Osteo-Pharma heeft daarnaast nog
een private investeerder en heeft eind
vorig jaar een Proof of Concept lening
van RedMedTech Ventures verkregen.

Cegedim:

Grote toekomst voor online segmentatie en targeting
Dat Cegedim over een slordige 180.000
adressen beschikt van beslissers in de
zorg is oud nieuws. Actueler is dat een database een belangrijke marketingtool kan
zijn. Door beslissers bijvoorbeeld persoonlijk via hun voorkeurskanalen te benaderen over nieuwe ontwikkelingen in hun
eigen interessegebied. Dit multichannel
management is helemaal niet lastig volgens general manager bij Cegedim Menno Rijk. Vooral niet als je de juiste software
koppelt aan kennis van de processen
achter informatieverwerking.

Hij is nog maar een half jaar aangesteld als manager van het
van oorsprong Franse bedrijf, maar ziet nu al heel duidelijk
welke toekomst er is weggelegd voor gepersonaliseerde com
municatie. Ofwel het benaderen van de juiste persoon, met de
juiste boodschap, in het juiste kanaal op het juiste moment.
Menno Rijk: ‘Nog te vaak sturen bedrijven mails over nieuws
naar hun volledig adressenbestand met het risico van postbus
vervuiling. Door klanten gerichter te benaderen is de attentie
waarde veel groter.’ Daarvoor gebruikt Cegedim onder andere
een zeer geavanceerde MI Touch app bij het Customer Relatie
Management-systeem, One Key Connect om de klantgege
vens in dit systeem te integreren, het programma Aggregate
Spend 360 om het hele compliance-traject te verzorgen en ver
zorgen ze op verzoek ook targeting en marktonderzoek.

‘Informatie-age’

Cegedim in ’t kort:

Om aan te tonen dat veel bedrijven worstelen met het prak
tisch uitvoeren van een multichannel strategie pakt de GM van
de Nederlandse marktleider er een internationale studie bij.
Daarin geven bedrijven aan dat ze het zeer belangrijk vinden
hun klanten via verschillende (digitale) kanalen te benaderen.
Op de vraag hoever ze daarmee zijn, antwoordt echter nog
niet eens de helft dat ze ermee bezig zijn. Waar de drempel
ligt om hiermee te starten, is voor een bedrijf als Cegedim een
belangrijke vraag. ‘Ze hebben wel de kennis van de klant, de
digitale hulpmiddelen als een website en online nascholing,
maar geen geïntegreerde strategie om alles samen te brengen.’
Dat het belang daarvan extra groot is in deze tijd onderstreept
Menno Rijk door aan te geven dat we in een ‘informatie-age’
leven. Ook artsen en zorgverleners ontvangen hun informatie
het liefst via verschillende kanalen. ‘Met een groeiende vraag
naar digitale kanalen. Zo zit niet iedereen meer op bezoek te
wachten en is dit ook een relatief dure manier van communi
ceren.’

De Nederlandse vestiging van Cegedim, Centre de Ge
stion, de Documentation, d’Informatique en de Marke
ting, maakt deel uit van de multinational die in 1967 is
gesticht in Frankrijk. In 1972 presenteerde het bedrijf
de eerste digitale database van doctoren en in 1990
startte de internationale expansie. In 1994 werd het
aanbod uitgebreid met promotionele activiteiten en een
lancering van human resource management activiteiten
en in 1999 met het toevoegen van verzekeraars en aan
verwante bedrijven aan de database.

Doordat Cegedim al vanaf de jaren zeventig informatie over
beslissers in de zorg vergaart, hebben ze deze inmiddels zo
gedetailleerd dat ze in hun database ook de communicatie
voorkeuren hebben opgenomen. ‘Die zijn heel goed zichtbaar
op de speciale app MI Touch en worden minimaal één keer per
jaar geactualiseerd. Dan kun je direct zien dat een bepaalde
specialist bijvoorbeeld hartfalen heeft als interessegebied, in
welke netwerken hij zit, dat hij zich vooral online oriënteert
en welke cursussen hij heeft gevolgd. Op die manier kun je
hem of haar heel persoonlijk benaderen over bijvoorbeeld een
follow up van nascholing.’ Om het plaatje helemaal helder te
maken, legt Menno Rijk een link met een site als booking.
com. ‘Als je daar ooit een bepaalde bestemming hebt geboekt,
krijg je direct een mail als de prijzen daar dalen en kun je
eventueel de boeking aanpassen. Zo kun je vanuit de data
base aan gegevens die je hebt van een klant na segmentatie
heel gericht communiceren door elke klant een unieke code te
geven. Dat gaat volledig automatisch als het technische
platform daarvoor goed is.’

voorbeeld een bepaalde indicatie, dan kunnen we daar apart
onderzoek naar doen. We hebben een eigen afdeling voor
marktonderzoek, Customer Insights, en registreren in de basis
algemene productvoorkeuren en netwerken, maar kunnen dit
ook toespitsen op een individuele vraag.’ Daarmee geeft de
kersverse GM al aan dat Cegedim zelf even gepersonaliseerd
werkt als de bedrijven die zij als klant hebben. Hij denkt dat
de farmaceutische industrie nog een grote stap richting gerich
te multichannel marketing te zetten heeft. ‘Er is zoveel meer
te halen uit het klantencontact als je alle gegevens zo hebt
samengebracht dat je naast de basis informatie ook informa
tie over de kanaal voorkeuren en informatie behoeften hebt.
Daarnaast zul je alle interacties met de klant en hun responses
dienen bij te houden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een oneto-one marketing en tot vergroting van de acceptatie van de
berichten. Dit kan variëren van een gericht mailtje tot iemand
direct leiden naar de juiste pagina als die je website bezoekt.’
Voor wie dit nog te veel als abracadabra klinkt, start Cege
dim meestal eerst met een inventarisatie van de gegevens die
er al zijn. ‘Soms volstaat het al alles te koppelen, want bijna
iedereen werkt al wel met een CRM-systeem. De kunst is daar
optimaal van te profiteren.’

E-detail
Kern van alle informatie is dat bijvoorbeeld een sales- of mar
ketingmedewerker beschikt over een 360 graden overzicht
van een arts of specialist. ‘Daarin is het hele verhaal in kaart
gebracht. Heeft een bedrijf een specifieke vraag over bij

In 2015 is het concern samengegaan met IMS Health
Services, waardoor het aanbod in de automatisering van
de Customer Relatie marketing in de zorg nog verder is
uitgebreid. In Nederland is Cegedim marktleider op dit
gebied. Kijk voor meer informatie op www.cegedim.nl.
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Siemens, partner van farma

Van trage Paper Batch Record naar slimme Paperless Factory
tie-informatie moet nog handmatig worden overgenomen. Dat
vertraagt het dagelijkse werktraject en is gevoelig voor (typ)
fouten. Als Siemens bieden wij een totaaloplossing in de vorm
van een volledig geautomatiseerd proces voor de electronische
Batch Record, waarbij de operator wordt begeleid in zijn taken
en de consequente opvolging van standaardprocessen zorgt
voor minder variabiliteit in de kwaliteit van het eindproduct.
We noemen het de paperless factory. Echter: naast een tech
nische oplossing vereist dit ook een andere manier van wer
ken van de medewerkers. Vaak worden vragen gesteld over de
controle van kwaliteit. Dit vindt nog bij veel plants manueel
plaats via Paper Batch Records. De kwaliteitsafdeling doet
een review op de batch: Hoe is de productie verlopen? Is de
informatie leesbaar en compleet? Zijn er problemen geweest
tijdens het proces? Zijn er kritische parameters overschreden?
Bewijzen moeten verzameld worden. Dat gebeurt meestal nog
door de paper review die veel nadelen heeft, immers: zolang
het laatst stukje bewijs dat de productie volgens de regels is
verlopen niet is geleverd, kan het product ook niet verkocht
worden. Deze doorlooptijd duurt bij sommige productie-bat
ches zelfs een half jaar! ‘

Nieuwe regelgeving en toenemende internationale competitie, zowel tussen farmaceuten onderling als tussen de plants van
dezelfde farmaceut, maakt het upgraden
van productiviteit en kwaliteit steeds belangrijker voor de farmaceutische industrie. ‘Om te overleven zijn productie- en
kwaliteitsafdelingen continue op zoek om
hun processen en procedures te verbeteren, van het ontwerp van de batch record
tot de vrijgave van het batch rapport, zowel in handmatige als in hoog geautomatiseerde productieomgevingen. Dat doel
bereik je door fabrieken slimmer, de workflows beter geïntegreerd en dus paperless
te maken,’ zegt Clemens Kersten, Technical
Sales Consultant for Life Science projects
bij Siemens Belgium.
Slimme fabrieken en de paperless factory zijn een ontwik
keling waar ’s werelds toonaangevende leverancier van au
tomatiseringstechnologie en industriële software systemen,
Siemens, een belangrijke rol in speelt. Clemens Kersten werkt
sinds 1991 bij Siemens, zowel in Den Haag als nu in Antwer
pen. Maar ook deed hij in de afgelopen jaren veel ervaring op
door bij de farma klant zelf te werken. Clemens weet dus aan
beide zijden wat er speelt. Het produceren van farmaceutische
producten is relatief eenvoudig. Het moeilijke deel is het batch
rapport, het leveren van het bewijs van de kwaliteit van de
productie voor de vrijgave van de eindproducten.

‘Farma staat onder druk van een enorme competitie, ‘ zegt
de technical Sales consultant. ‘Niet alleen onderling, maar
zeker ook binnen het farma bedrijf zelf. Ik werk met klanten
die wereldwijd 70 plants ofwel productielocaties hebben. In
hoeverre wordt er dan samen gewerkt en in hoeverre is men
elkaars concurrent? Op welke productielocatie wordt het nieu
we product uiteindelijk gemaakt? Dat hangt niet altijd af van
de lonen. Ook in Europa, bij Europese lonen, is het mogelijk
om internationaal concurrerend te werken. Maar dan moeten
processen wel zeer efficiënt en tijd- en kostenbesparend, ver
lopen.’

Naar de slimme paperless factory
Neem nu een willekeurig Biofarmaceutisch proces. Daarvoor
zijn de afgelopen jaren allerlei IT oplossingen ingevoerd om
productie-informatie te verifiëren en te registreren voor de
Batch Record. Maar die IT-systemen zijn niet rechtstreeks
gekoppeld met de process control systemen en veel produc

Siemens Software Solution
The Siemens software solution for electronic batch re
cord management offers native integration between the
manufacturing execution system (MES), using SIMA
TIC IT eBR, and the distributed control system (DCS),
using SIMATIC PCS 7 and SIMATIC BATCH. This ex
pedites the design, execution, and review steps of mas
ter batch records (MBR) and electronic batch records
(eBR). Moreover, this solution provides real flexibility
in the MBR design, as the selection of the master recipe
name and version makes all master recipe information
from SIMATIC BATCH available for use in the MES
design tool. Through seamless integration based on
“phase-types and phase-instances” between batch pro
cessing in the DCS and workflow management in the
MES, SIMATIC IT eBR can streamline and significant
ly accelerate the implementation of a solution for pa
perless manufacturing, reducing typical implementation
times from one year to only two months for one recipe.

Als de productie overstapt naar het Paperless Review by Ex
ception wordt er veel efficiënter gewerkt. In een specifiek
project overtroffen de voordelen van Paperless vele malen de
verwachtingen, met een factor 2 hogere kostenbesparingen en
batch review tijden vermindert van enkele dagen naar minder
dan 1 uur, terwijl tegelijkertijd het Right First Time percen
tage verhoogd werd boven de 99% van het aantal productie
batches. . De Paperless Review by Exception wil zeggen dat
er voor-gedefinieerd is hoe het proces moet verlopen. Er wordt
aan de bel getrokken bij afwijkingen. Dat is een veel efficiën
tere insteek. Echter: dit vergt vertrouwen in de systemen die
de informatie aanleveren. Daar ligt vaak de bottleneck.’

Paperless Review by Exception
biedt een veel efficientere insteek
CONTACTGEGEVENS
Clemens Kersten, Technical Sales Consultant for Life
Science projects bij Siemens Belgium.
Email: clemens.kersten {at} siemens.com
Zie ook: http://www.siemens.com/Pharma
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Nieuwe directeur
Corporate Development ISS
Facility Services

Per 1 februari 2015 is Karlijn van Lammeren (34)
gestart

als directeur Corporate Development

voor ISS Facility Services. Karlijn werkte bij Accen-

Vroeg stadium
Om die bottleneck te vermijden, kan de klant eerst de electro
nische Master Batch Record goedkeuren en daarna de electro
nische Batch Record zelf valideren. Dit gaat eenvoudiger als
de workflows in MES en de process control systemen samen
werken op basis van een gemeenschappelijke bron, een biblio
theek van “Phase typen” met afgestemde functionaliteit voor
beide workflows. Belangrijk daarbij is volgens Clemens dat
de operators, Engineerings-, IT- en kwaliteits-medewerkers
in een vroeg stadium worden meegenomen naar het nieuwe

concept. ‘Met een algemeen systeem zoals Siemens dat biedt,
gaan we naar ‘one window’ voor de operator waarbij een goed
overzicht wordt gegeven welke activiteiten dagelijks zijn in
gepland. Daarbij geldt dat deze nieuwe werkwijze voor een
bestaande fabriek een veel grotere impact heeft. Voor brown
fields biedt Siemens concepten om bestaande MBRs te mi
greren naar gebruik in de Paperless factory. Ideaal is het om te
werken vanaf scratch: als de klant een nieuwe plant gaat bou
wen, worden we als Siemens graag bij de ontwikkeling van
deze green field betrokken. De modules Design, Execute en
Review zorgen, bij zowel kleine als grote installaties, voor een
optimale implementatie met kostenbesparingen in ontwerp en
productie en verlaagde kosten voor verhoogde kwaliteit.

ture, waar zij een belangrijke bijdrage heeft

’Een ding is zeker, ‘besluit Clemens Kersten. ‘Toekomstige
productie-installaties zijn veel slimmer dan de fabrieken van
vandaag.

Karlijn volgt Kyrsa de Bruine op die tot 1 februari directeur
Corporate Development was. Kyrsa de Bruine had al enige
tijd de ambitie om terug te keren naar de operatie. Zij neemt
de rol van accountdirecteur voor een groot accountants- en
belastingadviseursbedrijf op zich.

’Fabrieken van de toekomst beheersen hun productieproces
sen grotendeels zelf op basis van workflows. Producten en
machines communiceren met elkaar en wisselen opdrachten
uit. Ze zullen self organizing zijn en kwaliteitscontrole gaat
via Paperless Review by Exception. Daarnaast wordt bespaard
op ontwerpkosten en –tijd en wordt de equipment naar een zo
hoog mogelijk niveau gebracht. Siemens staat zij aan zij als
professionele partner van farma om te voldoen aan de toekom
stige eisen en wensen.’

geleverd aan de professionalisering van de
consulting praktijk rondom CRM en Sales &
Customer Services (S&CS). Zij heeft zich de
afgelopen jaren ingezet voor diverse klanten bij
adviestrajecten met betrekking tot klantstrategieën, digitale transformaties en implementaties
op sales en customer service gebied.

Over ISS Facility Services
ISS Facility Services is één van de grootste facilitaire dienstver
leners van Nederland en onderdeel van de wereldwijde ISS
Group. Met ongeveer 10.000 medewerkers behoort ISS tot de
grootste werkgevers van Nederland. ISS verdeelt haar diensten
over vijf pijlers: Catering Services, Cleaning Services, Support
Services, Property Services en Security Services. Deze diensten
worden als single service, multi services of geïntegreerde
services aangeboden. Ons doel: de klant ontzorgen, zodat deze
zich volledig kan richten op zijn kernactiviteiten. Ga voor meer
informatie over ISS Facility Services naar: www.nl.issworld.
com.
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Opening Brightlands Materials Center
Sittard-Geleen, TNO en de provincie Limburg
lanceren het Brightlands Materials Center, een
nieuw onderzoekscentrum op het gebied van
plastics. Het nieuwe materialencentrum is gevestigd op Brightlands Chemelot Campus in
Geleen en heeft toegang tot een internationaal
netwerk van aangesloten universiteiten en bedrijven. In gezamenlijke onderzoeksprogramma’s
gaan topwetenschappers en specialisten uit de
industrie samenwerken aan duurzame technologische innovaties op het gebied van plastics.
Gezamenlijk investeren partners 45 miljoen euro
over een periode van vijf jaar.

Het nieuwe centrum is een belangrijke stap in de ontwikkeling
van het meest innovatieve kenniscentrum op het gebied van
polymere materialen in Zuidoost-Nederland. Er is een snel
groeiende interesse van bedrijven en instellingen om zich aan
te sluiten bij het nieuwe centrum. Op dit moment hebben acht
tien* bedrijven hun intentie uitgesproken om samen te werken
met het Brightlands Materials Center.
Het Brightlands Materials Center is een publiek-private sa
menwerking die past in de scope van de Topsector Chemie. In
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het nieuwe materialencentrum worden de strategische richting
(Roadmap) van de topsector High Tech Systemen en Materi
alen (HTSM) en die van de Topsector Chemie op gebied van
polymere materialen met elkaar verbonden. Het delen van
elkaars vaardigheden en netwerken zal de innovatiekracht op
het gebied van materialen verder versterken.

Het management
De stuurgroep van het nieuwe materialencentrum wordt ge
vormd door vertegenwoordigers van TNO en van Chemelot
Scientific Participations, die de Provincie Limburg vertegen
woordigt. Marnix van Gurp en René Corbeij zijn benoemd tot
Managing Directors van het nieuwe centrum.
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Westfalen Medical

Nieuwe directeur, zelfde bedrijf
van de markt. ‘Als we bijvoorbeeld de terugkoppeling krijgen
dat iemand vindt dat het neusbrilletje niet fijn zit, regelen we
meteen een set andere neusbrilletjes om uit te proberen. Een
goede service blijven bieden die leidt tot een tevreden cliënt,
daar doen we het voor’. .

Resultaatgedreven en empathisch

Hij is even een paar dagen in Nederland,
want de voormalig directeur van Westfalen
Medical BV in Deventer, Richard Dommerholt,
leidt nu de Oostenrijkse vestiging van Westfalen . Geen al te grote overgang volgens de
geboren pionier. Vooral niet omdat hij het
stokje heeft overgedragen aan Perry Sanders. De man die zich nu al helemaal thuis
voelt in het kantoor van waaruit Dommerholt
Westfalen Medical heeft laten uitgroeien tot
een van de toonaangevende bedrijven op
het gebied van zuurstoftherapie.

Terwijl ze vertellen over de grote verandering binnen het
bedrijf dat medicinale zuurstof levert aan onder meer parti
culieren, zorginstellingen en ziekenhuizen vullen ze elkaar
regelmatig aan. Het voelt volgens hen dan ook heel natuur
lijk dat ze even samen aan het roer staan van het bedrijf dat
consistent hoge cijfers scoort als het gaat om klanttevreden
heidsonderzoeken van zorgverzekeraars. Om dat te bereiken
stellen beide directeuren de cliënt centraal in hun benadering

Westfalen Medical is als dochter van het Duitse Westfalen
binnen enkele jaren tijd een hele belangrijke speler geworden
in de markt van medicinale zuurstof. Enkele jaren geleden
werd het bedrijf verbouwd en uitgebreid en werd een volledig
automatische wasmachine in werking genomen. Zo sleutelt
Westfalen Medical als dienstenleverancier continu aan het
service-apparaat. Het belangrijkste kapitaal daarbij zijn de
medewerkers die elke dag in contact staan met cliënten die
afhankelijk zijn van hun producten. ‘Door klanten krijg je
klanten. Dat is voor iedereen in het team duidelijk.’ Omdat
zij duidelijk het verschil maken, hebben de medewerkers nu
een prominente plaats gekregen op de nieuwe website. De
klantgerichtheid was na het vertrek van Richard Dommerholt
ook de belangrijkste reden om naar een manager te zoeken die
resultaatgedreven én empathisch is. Die vonden ze in Perry
Sanders. De man die als country manager bij Kimberly-Clark
en directeur bij MediZorg al in aanraking was gekomen met
innovatieve concepten, medicijnen en thuiszorg. ‘Vanaf het
moment dat ik echt met patiënten te maken had, merkte ik wat
een effect bepaalde producten en diensten op mensen hebben
en hoe deze het leven kunnen verbeteren. Bovendien is de me
dische markt zo sterk in beweging dat je nooit achterover kunt
leunen. Mooie argumenten om de gezondheidszorg continu te
willen verbeteren en daarin actief te zijn.’
Richard Dommerholt vult hem aan door te vertellen dat de
meest recente beoordeling van de zorgverzekeraars Achmea en
CZ uitkwam op een 8,2 en een 8,8. ‘Het is voor ons belangrijk
minimaal die acht te blijven halen. Dit ondanks de druk die er
op de kosten van de gezondheidszorg zorg is komen te liggen
met als gevolg dat de kwaliteit van zorg en de gewenste service
ook onder druk komen te staan . Voor ons ligt de uitdaging in
hoe we daarmee omgaan. Thuiszorg wordt steeds belangrijker.
Vooral nu de tijd in het ziekenhuis van gemiddeld tien naar
twee tot drie ligdagen is ingekort. Dat betekent dat patiënten
meer en meer thuis revalideren en dus thuis zorg nodig hebben.
Gaat het om onze cliënten, dan heb je vaak te maken met meer
dere ziektebeelden en wij proberen de zorg zo te regelen dat het
dagelijkse ritme zo min mogelijk wordt verstoord. Daarbij kun
je natuurlijk denken aan leveren op een vaste dag in de week of
de maand, maar ook aan het koppelen van diensten.’

Nieuwe producten en diensten
Bij Westfalen Medical verwacht de kersverse directeur bin
nenkort een belangrijke omslag als het gaat om het uitbreiden
en koppelen van producten en diensten. ‘Het bedrijf is de afge
lopen jaren sterk gegroeid en het team is met ongeveer twintig
mensen uitgebreid. Het is nu belangrijk stabiliteit te creëren
om de volgende stap te kunnen maken. Daarbij denken we aan

uitbreiding van ons pakket voor thuis en thuiszorg. Door meer
producten te leveren, maar ook door andere diensten aan te
bieden. Daarvoor hebben we een goed werkend logistiek- en
service apparaat als basis. Na de zomer zal daarover vermoe
delijk meer duidelijkheid komen, omdat we nu bezig zijn met
de opzet daarvan. Bovendien is er de intentie vanuit het moe
derbedrijf in Duitsland eenzelfde formule als in Nederland in
andere Europese landen uit te rollen.’ Dat Perry Sanders net
binnen Westfalen Medical komt op het moment dat er sprake
is van een uitbreiding binnen Westfalen Medical én het bege
leiden van de opzet van nieuwe Medical vestigingen in Europa
ziet hij eerder als een uitdaging dan als een horde die hij moet
nemen. ‘Ik ben hier nu een maand en heb zelfs het gevoel dat
ik al een half jaar meeloop. Zo voel ik me thuis.’ Dat Richard
Dommerholt hem nog tijdens het inwerkingstraject begeleidt
en daarna in Oostenrijk nog voor hem bereikbaar is, ziet hij als
een grote bonus. Richard: ‘Ik merk nu al dat ik alles met een
gerust hart achter kan laten en kan zelfs wel stellen dat we erg
op elkaar lijken als het gaat om de manier van leiding geven.
Alleen is Perry iets meer gestructureerd in zijn doen en laten,
maar dat is juist wel goed nu er binnen Westfalen Medical
zoveel verandert.’
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TNO

Predictive Health Technologies: van ‘microdosing’ naar ‘eHealth’
delen in mensen beschikbaar komt. Dankzij een geslaagde
trial met een therapeutisch eiwit is microdosering een goede
optie geworden voor farmaceutische ontwikkeling, zowel in
technisch als ethisch opzicht, ‘ legt Cyrille Krul uit. ‘Doordat
er zeer kleine doses worden gebruikt, kunnen deze genees
middelen veilig worden toegediend bv ook bij kinderen. De
niveaus van het nieuwe geneesmiddel zijn met microdosering
nog altijd hoog genoeg om te kunnen worden gemeten met
de geavanceerde AMS (Accelerator Mass Spectrometer). Als
enige organisatie in Europa beschikt TNO over de Accelerator
Mass Spectrometer. Dit creëert meerwaarde voor biotechbe
drijven, omdat het risico op investeringen in geneesmiddelen
die niet geschikt zijn, wordt verminderd en omdat het juiste
geneesmiddel in de juiste dosering kan worden geselecteerd.
Hierdoor worden niet alleen kosten verlaagd, maar ook het
ontwikkelingsproces verkort, zodat geneesmiddelen sneller
beschikbaar komen voor de patiënt en tegelijkertijd het aantal
proefdieren wordt verminderd.’

Predictive models

TNO ontwikkelt tal van innovatieve producten en
methodieken die het farma en biotech organisaties mogelijk maken om effectiever te werken.
Dr. Cyrille Krul, director Predictive Health Technologies en lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry bij Hogeschool Utrecht, vertelt
over microdosing, predictive models en eHealth .
Zorgkosten lopen uit de hand. Geneesmiddelenfabrikanten
willen graag meer “op maat gemaakte” medicijnen ontwik
kelen voor specifieke patiëntgroepen zoals kinderen. Con
sumenten willen een steeds groter deel van de regie op hun
gezondheid in eigen hand houden. Het zijn enkele van de gro
te uitdagingen, waar de sector voor staat. Zo wordt het totale
bedrag voor therapeutische interventies in Nederland becijferd
op maar liefst 6 miljard, maar voor de meest algemeen ge
bruikte therapieën blijkt het medicijn in 30 tot 70% van de
patiënten niet effectief genoeg. TNO zoekt actief naar inno
vatieve oplossingen. Cyrille Krul, director Predictive Health
Technologies: “De komende vier jaar werken we verder aan
de ontwikkeling van nieuwe modellen om de werkzaamheid
van geneesmiddelen in de mens beter te kunnen voorspellen.
Dit doen we samen met (inter)nationale bedrijven, kennisin
stellingen en natuurlijk verzekeraars en regelgevers.’ Dat TNO
‘verder’ werkt en de ontwikkelingen niet in de kinderschoenen
staan, blijkt uit de veelvoud aan oplossingen die TNO nu al
daadwerkelijk aan kan bieden. Om te beginnen: microdosing.

Microdosing
‘TNO helpt farma en biotech organisaties om sneller, veili
ger en voor de juiste patiënt geneesmiddelen op de markt te
brengen, ‘ vervolgt Cyrille Krul. ‘Dat doen we onder meer
door microdosing in te zetten, waardoor eerder informatie
over werkzaamheid en veiligheid van kandidaat-geneesmid
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‘Of iemand ziek wordt of complicaties krijgt, hangt o.a. af van
factoren als leefstijl, omgeving, iemands metabolisme en ge
netische profielen, licht Cyrille Krul toe. Om te kunnen voor
spellen waarom iemand ziek wordt, onderzoeken we hoe een
ziekte ontstaat en zich ontwikkelt.
Als voorbeeld noemt Cyrille Krul diabetes. ‘Bij de ene diabe
tes patiënt is nierfalen een risico, terwijl bij de ander een le
verziekte kan ontwikkelen (zoals NAFLD/NASH). We onder
zoeken met behulp van voorspellende in vitro en diermodellen
de gevoeligheid voor bepaalde complicaties en deze modellen
worden gebruikt om potentiele geneesmiddelen te vinden. Als
je al bij de diagnose op basis van metabole en genetisch pro
fielen kunt voorspellen hoe groot het risico is op complicaties,
kan je ook beter de strategie voor de juiste behandeling bepa
len. Dit verlaagt niet alleen de zorgkosten, maar biedt ook de
farmaceut de mogelijkheid het juiste medicijn aan de juiste
persoon te geven .’

Apps & wearables
Tot slot speelt TNO binnen het programma Predictive Health
Technologies in op e-health waaronder apps en wearables. ‘De
trend is dat mensen steeds meer gezondheidsgerelateerde za
ken bij zichzelf kunnen meten. Maar welke tools zijn goed?
TNO helpt bedrijven effectieve Apps te ontwikkelen en de
professional en het individu om op de juiste wijze de gegevens
te gebruiken. ’
‘De komende jaren willen we de ontwikkelde technologieën
niet alleen toepasbaar maken maar ook implementeren. Dat
doen we samen met farmaceuten, voedingsbedrijven, ICT-be
drijven, diagnostiekbedrijven en zorgverzekeraars, ‘ besluit
Cyrille Krul. ‘Ik verwacht dat steeds meer partijen, zoals de
farmaceutische en voedingsindustrie, gaan samenwerken in
het kader van preventie van ziekte en bevorderen van gezond
heid. Met die samenwerking kunnen we nieuwe producten
sneller naar de markt brengen en de zorgkosten terugdringen.’
Wilt u meer weten over wat TNO doet op het gebied van
‘Predictive Health Technologies’? Neem contact op met:
Dr. Cyrille Krul, Director Predictive Health Technologies
cyrille.krul@tno.nl

Over TNO
TNO is in 1932 bij wet opgericht om kennis toepasbaar te
maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelij
ke organisatie heeft het een onafhankelijke positie. TNO
is een internationaal toonaangevend kennisinstituut waar
circa 3000 medewerkers geloven in gezamenlijke creatie
van waarde in maatschappelijke én economische termen
en zich richten op transities in vijf maatschappelijke the
ma’s: Industrie, Gezond Leven, Defensie & Veiligheid,
Leefomgeving en Energie. Op het gebied van gezond le
ven zijn er 3 innovatiegebieden:
• Predictive Health Technologies
• Food & Nutrition
• Prevention, Work & Health
www.tno.nl

HollandBIO connects, supports and
represents the Dutch biotech industry
Biotechnology contributes
to greater sustainability, better
health and economic growth
Join HollandBIO and take
advantage of all the benefits

www.hollandbio.nl

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

Follow us!
@HollandBIO
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