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Topsector Life 
Sciences & Health

Topsector Life Sciences & Health (LSH; 
Health~Holland) is één van de negen 
topsectoren waar bedrijfsleven en 
kennisinstellingen bijdragen aan de 
concurrerende positie van Nederland 
op de wereldmarkt.  Pagina 6

 

Primeur voor NKI
Het Nederlands Kanker Instituut, heeft in 
ons land de primeur van de JEOL F200 cryo 
elektronen microscoop. Het aan het Antoni van 
Leeuwenhoek verbonden onderzoeksinstituut 
heeft hoge verwachtingen van deze Cryo TEM. 
Vooral is de hoop dat door de flexibiliteit en 
snelheid van de F200 het onderzoek naar 
het gedrag van eiwitten in een hoger tempo 
doorgevoerd kan worden.  Pagina 21

 

We zetten ons optimaal in om 
leven met PAH te verbeteren’

Actelion is marktleider op het gebied van 
Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH).
'We doen veel meer dan louter medicatie  
produceren, een groot deel van onze initiatieven 
gaan uit naar het meer bekendheid geven aan 
deze zeldzame ziekte zodat de diagnose sneller 
gesteld kan worden' aldus Kelly Beckers. 
Pagina 25

Nieuw boegbeeld Topsector Life Sciences & Health 
Carmen van Vilsteren





The Netherlands Compared

1st Best performing European Healthcare system (Euro Health Consumer Index, 2017) 
2nd Best at Global Innovation Index (GII, 2018) 

4th At WEF’s ranking of most competitive economies in the world 
5th Greatest place to live (World Happiness report, 2017) 

6th At World Bank’s Logistics Performance Index 
7th Largest foreign investor in the world (1,256 billion US dollars) 

7th Largest recipient of foreign investment in the world (801 billion US dollars) 

8th Largest importer of goods in the world (507 billion US dollars) 

Sources: The Netherlands Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, 

EIU, IMD Business School
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Indrukwekkend. Dat zijn de huidige ontwikkelingen binnen de 
Nederlandse Life Sciences sector. In de voorjaarseditie lieten we 
zien dat Nederland met toonaangevende onderzoeksinstituten, een 
hoogopgeleide beroepsbevolking, uitstekende gezondheidszorg, een 
innovatie-minnende overheid en een centrale ligging de ultieme R&D 
innovatie hub van Europa is. Cijfers van ‘The Netherlands Compared’ 
tonen (kader) hoe hoog onze Lage Landen scoren op wereld level. 
De komst van EMA heeft daar nog eens een extra boost aan gegeven, 
evenals de ondertekening van de MOU met Boston zoals Carmen van 
Vilsteren, de nieuwe voorzitter van de Topsector Life Sciences & Health 
(LSH), in deze najaarseditie benadrukt.  

Dat Nederland internationaal hoog staat aangeschreven, wordt ook keer op keer 
bewezen door de vele awards die Nederlandse biotech of life science organisaties 
in de wacht slepen. Zo feliciteren we CEO van AM-Pharma Erik van den Berg die 
eind november op het European Lifestars Awards een ‘highly commended’ won. Ook 
Galapagos, Gilead, Genmab en Forbion vielen in de prijzen. Een interview met Erik van 
den Berg waarin onder meer wordt gesproken over de 116 miljoen euro die de fase III 
registratie studie met ‘recombinant humaan Alkalische Fosfatase’ (recAP) opleverde, 
treft u in deze najaarseditie.

Zonder investering geen groei. Ook dit nummer blijkt weer hoe veel er wordt 
geïnvesteerd. Basic Pharma in een geavanceerde vulmachine en cleanroom. Hitma 
eveneens in een cleanroom. CRO Cato SMS legt uit hoe belangrijk acquisitie en 
samenwerking zijn. 
Daarnaast treft u Bart van Zijl Langhout over de nieuwe rol van farma en de 
mogelijkheden die de Janssen Campus Nederland biedt. En medewerkers van Merck 
leggen uit hoe zij Value Based Healthcare implementeren. 

De najaarseditie is van oudsher een vastgoed Special. Door de explosieve groei en 
ontwikkelingen is de behoefte aan goed geoutilleerde ruimte groot. Zo laat Pivot 
Park in dit nummer weten op korte termijn maar liefst 3 nieuwe gebouwen toe te 
voegen, Thijs de Kleer van BioPartner vertelt over de bouw van BioPartner 5 op LBSP, 
en eveneens op LBSP neemt Kadans een toonaangevende positie in op de Kop van 
Leeuwenhoek, de nieuwe entree van het park.

De komende maanden treft u BiotechNews & Life science 
onder meer op: Innovation for Health (13 februari 2020 De 
Doelen / Rotterdam) als mediasponsor; Health Valley (10, 11 
en 12 maart 2020 Nijmegen) en BCF Career Event (14 mei 2020 
Utrecht). Wij hopen u daar persoonlijk de hand te schudden.

Drs. Ilse Kuiper
Hoofdredacteur
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Recruitment for Science professionals
Biotech, Chemistry, Life Science, Pharma

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

Consultancy for SMEs
Coaching and development senior staff

Recruitment Strategy
Hiring and development of high potentials

Info@peopleinscience.nl ● +31 (0) 294 772 700
www.peopleinscience.nl 
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Actelion is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich actief inzet voor patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) door  
zich te richten op het verbeteren van zorgconcepten. PAH is een progressief dodelijke aandoening en patiënten met PAH hebben  
een betere prognose als ze vroeg worden gediagnosticieerd. Actelion ontwikkelt daarvoor apps zoals Echo Assist en DETECT,  
die bijdragen aan het vroeg diagnosticeren van PAH-patiënten. Daarnaast investeert Actelion continu in de ontwikkeling van 
innovatieve medicijnen.
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Merck Healthcare

Streven naar zinnige zorg

Zowel Caroline, studeerde (medische) biologie, heeft 
een PhD in moleculaire celbiologie en ze werkte onder 
meer 6 jaar bij Zorginstituut Nederland voordat zij per 
1 januari 2019 aantrad bij Merck, als Krijn, studeerde 
gezondheidseconomie en werkt sinds 3 jaar bij Merck, 
houden zich in hun functies intensief bezig met de 
vergoeding van medicijnen voor de Nederlandse patiënt. 
Dit vraagt veel kennis op medisch, farmaceutisch, 
economisch en juridisch gebied en samenwerking zowel 
intern als extern. Het signaleren van ontwikkelingen 
in de regelgeving en de daarbij behorende kansen en 
uitdagingen voor Merck Healthcare behoren tot hun 
dagelijkse werkzaamheden. Op basis van klinische 
studiegegevens en de kosten en opbrengsten van een 
behandeling stellen zij vergoedingsdossiers samen, 
om deze vervolgens te bespreken met de overheid. 
Overigens is hun taak, met de komst van EMA naar 
Amsterdam en de daaruit voortvloeiende toename 
in investeringen en bedrijven, het afgelopen jaar nog 
dynamischer geworden. 

Fertiliteit, Neurologie & Immunologie, 
Oncologie en Algemene medicatie
De werkzaamheden van Caroline en Krijn spelen door 
de 4 segmenten van Merck Healthcare heen. Ze geven 
een korte, actuele update van de 4:

Fertiliteit
Optimalisatie van het de gehele fertiliteitsbehandeling 
is een focus binnen Merck. Merck heeft momenteel een 
project lopen om dit behandelpad zo doelmatig mogelijk in 
te richten waarbij de patiënt centraal staat. Het maken van 
een weloverwogen keuze, maar ook efficiënt behandelen, 
zijn hierbij  belangrijk. Naar ons idee een mooi voorbeeld 
van zinnige zorg.  
Merck heeft samenwerkingen met Nederlandse 
artsen/onderzoekers in diverse wetenschappelijke 
vruchtbaarheidsonderzoeken.  Enkele voorbeelden zijn 
de conditie van de baarmoederwand en onderzoek naar 
zaad- of eicellen van mensen die kanker hebben gehad. 
Ook wordt de kwaliteit van leven van mensen met een 
vruchtbaarheidsprobleem in kaart gebracht.

Neurologie & Immunologie
Merck is diep geworteld in het onderzoek naar multiple 
sclerosis (MS), één van de meest voorkomende 
neurologische aandoeningen bij jong volwassenen. 
‘We werken samen met healthcare professionals om 
het leven met deze ziekte -waarvan de oorzaak nog 
niet geheel duidelijk is- dragelijker te maken voor 
patiënten. Het is mooi dat er de laatste 20-30 jaar veel 
behandelingen beschikbaar zijn gekomen, zowel via 
injecties als tabletten. Binnen neurologie proberen we de 
zorg te optimaliseren, ondersteuning van initiatieven van 
patiëntenorganisaties speelt daarin een belangrijke rol. 
Tevens ondersteunen wij het nationale MS register.‘

Oncologie
Op het gebied van (immuno-)oncologie investeert Merck 
aanzienlijk in R&D, wat heeft geleid tot een sterke en 

uitgebreide pipeline.  Maar ook kinase inhibitors hebben 
goede resultaten gemeld in vroege fase studies.’ Op basis 
van de studieresultaten worden vergoedingstrajecten 
ingegaan, waarbij samenwerking met andere farmaceuten 
en overheid aan de orde kan zijn.  De focus ligt op 
darmkanker, hoofd- en halskanker, Merkelcelcarcinoom 
(een zeldzaam type huidkanker) en nierkanker.

Algemene medicatie
Merck  heeft sterk de focus op wetenschappelijke 
(onderzoeks-) samenwerkingen gericht op het 
goed (effectief, veilig, doelmatig, en zo mogelijk 
gepersonaliseerd) gebruik van geneesmiddelen. Op 
dit terrein valt nog veel winst te behalen. Desondanks 
zijn er nog verschillende algemene medicijnen (tegen 
diabetes, hart- en schildklierziekten) die veel toevoegen 
voor de patiënten. Zo is recentelijk op verzoek van de 
autoriteiten de samenstelling van een middel veranderd, 
waardoor ook patiënten die lactose intolerant zijn toegang 
hebben tot dit medicijn. Goede communicatie hierover en 
samenwerking met artsen, patiënten en overheid over de 
marktintroductie van dit 
medicijn was essentieel.

Netwerken
Netwerken is belangrijk 
voor de Market Access 
medewerkers. Krijn 
geeft aan dat hij actief 
is binnen de Young 
Innovators of Medicines 
(YIM) van de Vereniging 
voor Innovatieve Ge-
neesmiddelen (VIG). Dat 
betekent bijvoorbeeld: 
‘gesprekken met 
overheidsorganisaties, 
vertegenwoordigers 
van ziekenhuizen of 
verzekeraars, maar 
ook met andere 
stakeholders over 
VBHC, over het “Pay for 
Performance” model en 

andere actualiteiten. Voor mij persoonlijk, maar ook 
professioneel, zeer verrijkend.’ Daarnaast zijn Krijn 
en Caroline lid van bestuurscommissies binnen de 
VIG. Caroline is verder lid van de market access groep 
van HollandBIO en actief binnen de Nederlandse 
Vereniging voor Technology Assessment in de 
Gezondheidszorg (NVTAG). ‘De NVTAG houdt zich 
bezig met de systematiek van evaluaties van medische 
technologieën in de Nederlandse gezondheidszorg. 
Ik leer veel van de bijeenkomsten en samenwerkingen 
binnen de vereniging, en help met het bevorderen van 
meer doelmatige zorg.’
 
Begon het gesprek met het streven naar ‘zinnige 
zorg’ het eindigt met de wens naar meer doelmatige 
zorg. En dat zijn 2 kanten van dezelfde medaille. 
Caroline en Krijn zijn in dit kader beiden ook zeer 
gedreven om medicatie sneller naar de markt te 
krijgen (eveneens een van de speerpunten van 
HollandBIO). ‘De marktintroductie van medicijnen 
kan efficiënter, stabiliteit in de vergoedingsregels en 

het beoordelingstraject 
kunnen al veel 
bijdragen en kan de 
gezondheidszorg binnen 
Nederland naar een hoger 
niveau tillen. Merck, en 
wij, dragen daar graag ons 
steentje aan bij.’

Zinnige zorg. Value Based Healthcare (VBHC). Ofwel: streven naar betere zorgkwaliteit voor de patiënt en het reduceren 
van zorgkosten. In de VS is de methodiek gemeengoed, in Nederland nog tamelijk nieuw maar de resultaten laten zich al 
zien. Ook voor Merck Healthcare is zinnige zorg een speerpunt, Caroline van der Meijden, Head of Market Access, Policy 
& Communications, en Krijn Schiffers, Market Access & Health Economics Lead, vertellen over drijfveren, passies en het 
‘gewone’ dagelijkse werk bij deze leidende farmaceut.

Corporate responsibility, Merck Cares

Binnen Merck worden de nodige activiteiten 
ontplooid op het gebied van corporate 
responsibility. Bijzonder nuttig vinden Caroline 
en Krijn de Impact Day die afgelopen 31 oktober 
heeft plaatsgevonden. ‘Met het hele bedrijf 
hebben we mensen in verpleeghuizen een mooie 
middag bezorgd. Om op deze manier onderdeel 
uit te maken van de zorg was voor ons, en voor 
de ouderen een geweldige ervaring.’



Nieuw boegbeeld Topsector Life Sciences & Health

Business case voor preventie
is moeilijk te geven 

Boegbeeld en daarmee gezicht van 
Topsector LSH, maar dat niet alleen, 
het ‘boegbeeld’ is tevens voorzitter 
van het Topteam, verantwoordelijk 
voor de strategie van de Topsector. 
Dit team bestaat uit ondernemers, 
vertegenwoordigers van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
en bestuurders die een representatie 
zijn van kennisinstellingen en industrie. 
De afgelopen jaren werd deze positie 
bekleed door respectievelijk Jan 
Raaijmakers (GSK-Hoogleraar Universiteit 
Utrecht), Hans Schikan (Organon-
Genzyme-Prosensa-Pharvaris) en Rob 
van Leen (DSM). Toen Raaijmakers 
in oktober 2017 overleed, werd de 
ervaren biotechondernemer Hans 
Schikan waarnemend voorzitter. In 
die anderhalf jaar zijn er nationale 
samenwerkingsverbanden gevormd 
in o.a. regeneratieve geneesmiddelen 
(RegMed XB) en hart- en vaatonderzoek 
(Dutch CardioVascular Alliance). Carmen 
van Vilsteren is, evenals Schikan, een 
gedreven voorvechter van innovatie.

Bruggenbouwer
Van Vilsteren werkte bij Philips en later 
als CEO en co-founder van o.a. Microsure. 
Haar huidige positie, directeur van het 
Strategic Area Health van de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e), blijft 
zij drie dagen per week vervullen, de 
functie voorzitter Topsector LSH vraagt 
anderhalve dag per week. Van Vilsteren’s 
passie is hightech innovaties in de 
gezondheidszorg. “Hoofddoelen zijn onder 
meer: preventie, vroegdiagnostiek en 
uiteindelijk het reduceren van zorgkosten 
en vergroten van levenskwaliteit. Het gaat 
om duurzame, innovatieve oplossingen 
in de gezondheidszorg die daadwerkelijk 
invloed hebben op het leven van mensen,” 
zegt Van Vilsteren. “Dat is mijn drijfveer. 
Door mijn uitgebreide netwerk en diverse 
bestuurlijke functies op nationale, 
regionale (Brainport) en Europese 
(EIT Health Benelux) schaal, ben ik in 
staat regio’s aan elkaar te verbinden 
en van elkaar te laten leren. Die rol als 
bruggenbouwer past mij goed.”

Burgers cruciaal
‘Vitaal functionerende burgers in een 
gezonde economie’ is de visie van 
Topsector LSH. Om de weg naar deze visie 
te vervolgen zijn er door het ministerie 
van EZK en het ministerie van VWS vijf 
missies opgesteld. Waarbij de centrale 
missie het volgende omvat: In 2040 

Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) is één van de negen topsectoren waar bedrijfsleven en 
kennisinstellingen bijdragen aan de concurrerende positie van Nederland op de wereldmarkt. Geneesmiddelen, 
medische technologie, diagnostiek, vaccinaties, digitale zorg: innovatieve oplossingen zorgen dat de Nederlandse 
LSH-sector steeds toonaangevender wordt. BiotechNews & Life Sciences sprak met het nieuwe boegbeeld Carmen 
van Vilsteren over prioriteiten en obstakels.
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Wat doet Health~Holland?

Topsector LSH wordt vaak in een adem genoemd met Health~Holland. Wat
doet deze voor de LSH-sector zo belangrijke organisatie?
Health~Holland speelt een verbindende rol tussen bedrijfsleven, overheid,
kennisinstellingen, patiënten en maatschappelijke organisaties.

Dit doet Health~Holland onder andere op het gebied van een eenduidige
communicatie van de Nederlandse LSH-sector. Maar ook initieert en stimuleert
Health~Holland multidisciplinaire publiek-private samenwerkingen
om zodoende innovaties te verbinden en te versnellen. Daarnaast geeft
Health~Holland deze levendige en productieve sector een boost door 
financiering aan te trekken, best practices te delen, en een sterke positionering.

De Topsector omvat een breed scala aan disciplines: van farmaceutica tot
medtech, van gezondheidszorginfrastructuur tot vaccinatie. Health~Holland zet
zich in voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Om deze
misie te realiseren bouwt Health~Holland voort op de sterke punten van de
Nederlandse LSH-sector om de grootste maatschappelijke
uitdagingen op het gebied van preventie, cure en care aan te pakken: 
de kwaliteit van leven verbeteren (vitaliteit) terwijl de kosten van de 
gezondheidszorg worden beperkt.

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met
innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling (Innovatiestimulering Regio en
Topsectoren) mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het
midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT
dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de
topsectoren. Ook publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) kunnen een
aanvraag indienen voor PPS-toeslag.

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen.
Daarom zijn ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners in het leven
geroepen om die zorginnovaties verder op weg te helpen. Het gaat om
concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing
verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de
regio. Zo zijn er Health Deals voor beslisondersteuning in de oncologie, voor
excellente pijnzorg chronische pijnpatiënten, Academy Het Dorp, Gezonde jeugd
door geïntegreerde toepassing digitale innovaties, maar ook eHealth tools voor
kwetsbare jongeren en gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth.

Voor meer info: www.health-holland.com.

Ceremoniële bekrachtiging Kennis- en Innovatie- 
convenant 2020-2023 Gezondheid & Zorg, 31 oktober in 
het Bartolomeus Gasthuis te Utrecht. Lees ook: 
https://www.health-holland.com/news/2019/11/
missiegedreven-topsectoren--en-innovatiebeleid-
voor-gezondheid-zorg-op-feestelijke-wijze-gestart

leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de 
gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen 
met 30% afgenomen. Hoe gaat Topsector LSH deze mooie, maar wat abstracte en 
vooral zeer brede visie in de praktijk brengen? Privaat publiek samenwerkingen 
overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maar vooral ook burgers blijken daarbij 
een cruciale rol te spelen en vormen tevens de grootste uitdagingen. “Het team 
JZOJP (Juiste Zorg Op de Juiste Plek) dat streeft naar zorg thuis of in de nabijheid, en 
het GROZ-initiatief (het anagram van het woord ZORG, waarbij de G van Gezondheid 
vooraan staat) zijn aan het verkennen hoe gezamenlijk regionale coalities gesteund 
kunnen worden. Daarbij staat de burger centraal. Concreet zorgen we voor verbinding 
en ondersteuning van bestaande burgerinitiatieven en -coöperaties.” Preventie 
speelt daarbij een belangrijke rol en behoort tevens tot een van de passies van Van 
Vilsteren. “Neem nu bijvoorbeeld kanker, we weten inmiddels hoe belangrijk leefstijl 
en voeding zijn bij het ontstaan van tumoren. Maar ook als het gaat om een nieuwe 
app die het gedrag van kinderen monitort, zodat ze uiteindelijk meer gaan bewegen 
of hun leefstijl aanpassen ter voorkoming van diabetes of hartklachten. Ik ben 
geïnteresseerd in het gehele preventie gebied, maar zeker ook in vroeg diagnoses.”

Toch ziet Van Vilsteren zeker ook obstakels op dit gebied. “De business case van 
preventie is moeilijk te geven. Degene die vandaag de investering doet, zal op termijn 
de BV Nederland geld besparen, maar ziet zelf winst van de investering waarschijnlijk 
niet terug. We staan op dit gebied voor een grote uitdaging. En zijn op zoek naar 
een passende en aantrekkelijke manier van investeren in preventie. Tot nu toe gaat 
het bij deze vorm van preventie om relatief kleine experimenten, ook omdat we 
nog niet precies weten wat wel en niet werkt. Het breder en grootschaliger maken 
van deze pilots en de ontwikkeling van een effectief businessmodel, zie ik voor de 
komende tijd als een grote uitdaging. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vele kansen 
en uitdagingen op andere gebieden zoals de sleuteltechnologie BioTech. Nederland 
heeft zichzelf de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld als een BioTech land met 
vele innovatieve bedrijven op het gebied van nieuwe therapieën. Dit wordt ook steeds 
meer internationaal herkend en heeft Nederland sinds de aankondiging van de 
verhuizing van de EMA naar Amsterdam vele nieuwe kantoren mogen verwelkomen 
van o.a. Norgine, KitePharma, Janssen Vaccines, Alnylam Pharmaceuticals en Sanofi. 
Verder maakt Topsector LSH zich sterk voor het opzetten van nieuwe internationale 
samenwerkingen op het gebied van Gezondheid & Zorg, bijvoorbeeld met de regio 
Boston waarmee recent een MoU is getekend. Ook hier hebben we stevige ambities 
voor de komende jaren.



CURARE, an innovative consulting company supporting 
the translational and early clinical development of drugs, 
recently welcomed two new and enthusiastic experts to 
their team. One of them is Pierre Peeters, former COO 
of the CHDR (Leiden), and earlier head Early Clinical 
Research and Experimental Medicine at MSD/Organon 
(Oss): ‘Moving a drug from the laboratory into humans is 
and will always be a major and exciting milestone in the 
development of a new compound. A strategic approach 
that takes into account preclinical data, study design 
but also regulatory aspects, will accelerate further 

development of a compound into patients as early as 
possible. I am eager to use my long-standing experience 
to support ambitious biotech and pharma companies to 
take this step together.’ Jan Noukens, highly valued for 
his over 15 years expertise in drug development, clinical 
pharmacology and pharmacokinetics, agrees and adds 
‘The route to clinical Proof-of-Concept is a determining 
phase in the development of a new drug and is unique 
to each compound. For example, effective development 
pathways for immunotherapeutic drugs – a class of 
drugs that is rapidly changing the landscape in oncology 

– may require different approaches. Without exception, 
all development programs benefit from inclusion of 
carefully selected biomarkers and a close analysis of 
pharmacokinetic and pharmacodynamic relations for 
amongst others dose selection and proof of effectivity.’ 
With the expansion of their team, CURARE further 
strengthens its position as the experts in early drug 
development and clinical pharmacology. 

www.curareconsulting.com

In front of an audience of companies 
and organisations whose mission is to 
help realise the further development 
and growth of the Dutch life sciences 
industry, the winner of the Venture 
Challenge was announced. On the 
stage of the Dutch Life Sciences 
Conference, BIMINI Biotech became 
the proud winner of this year’s fall 
edition. The innovative spin-off from 
the University Medical Center Utrecht 
aims to target the growth hormone 
receptor for the treatment of cancer.

New experts in early clinical development

The winner of 
the Venture 
Challenge Fall 
2019 is BIMINI 
Biotech



Uitbreiding UltraPure International
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‘Zaken doen met mensen, niet met bedrijven’. 
Het is onder meer die personal touch die 
Hitma onderscheidt en tevens zorgt voor 
een continue groei van het bedrijf. Hitma, 
onderdeel van de Indutrade Benelux, denkt 
graag met klanten mee, biedt oplossingen 
en streeft naar langdurige relaties. Dat doet 
Hitma vanuit een steeds beter geoutilleerd 
gebouw waar de nieuwe, state of the art 
cleanroom de kers op de taart is.

Hitma biedt niet alleen voor klanten, maar zeker ook 
voor medewerkers een aangename omgeving. De 
gemiddelde arbeidsduur is aanzienlijk langer dan 
gebruikelijk in deze sector en ook al gaat men weg, men 
komt graag weer terug. Algemeen directeur Michiel 
Jansen is daarvan een exemplarisch voorbeeld. Direct 

na de HTS (1996) kwam hij in dienst bij Hitma. Na ruim 
tien jaar vertrok hij naar leverancier Pall. 

In 2018 kwam hij weer terug op het ‘vertrouwde nest’. 
‘Bijna de helft van de oude ploeg werkte er nog, ‘ vertelt 
hij. ‘Naast een goede service staat het creëren van een 
toegevoegde waarde bij ons hoog in het vaandel. Om zo 
goed mogelijk mee te denken en op zoek te gaan naar 
de beste oplossing voor een specifiek proces, houden 
we de markten van onze klanten nauwlettend in de 
gaten. We proberen altijd op de hoogte te zijn van de 
laatste trends en ontwikkelingen en denken na over de 
toekomst en de behoeftes van onze klanten.’

Toegenomen vraag: grotere cleanroom
Zo bleek op een gegeven moment binnen Hitma 
behoefte aan een grotere cleanroom. ‘Onze oude 
cleanroom (25 m2) werd te klein. Daarom werd 
boven op een bestaand servicegebouw een nieuwe 
cleanroom (100 m2) met 4 werkstations gebouwd. De 
assemblage-activiteiten die daar gaan plaatsvinden 
zijn ondergebracht bij zusteronderneming UltraPure 
International (opgericht door Indutrade Benelux en 
zusteronderneming van Hitma). De Brecon Group, 
gerenommeerd bouwer van cleanrooms, staat garant 
voor de bouw en zal in december 2019 het nieuwe 
gebouw opleveren. ‘De cleanroom voldoet in operatie 
aan ISO klasse 7, vergelijkbaar met klasse C in 
GMP, ‘ vervolgt de algemeen directeur. ‘UltraPure 
International stelt hier single use componenten samen 
tot complete assemblies voor de farmaceutische 
industrie. Dit doen ze merkonafhankelijk, dus 
ze werken met ieder merk dat de klanten willen 
hebben. We verwachten dat de cleanroom in Q1 na 
validatie in gebruik kan worden genomen. De grotere 

cleanroom werd ingegeven door een toegenomen 
vraag, met name vanuit de farmaceutische industrie 
en biotechnologie. UltraPure International stelt ook 
single-use assemblies samen voor de Europese 
zusterbedrijven van Hitma uit de Indutrade-groep. 
De cleanroom wordt uitgerust met een systeem voor 
ruimtebewaking (o.a. druk, temperatuur, vochtigheid 
en luchtsnelheid), dataregistratie en monitoring dat 
wordt geleverd door de instrumentatietak van Hitma.’ 

Single-use en de circulaire industrie
Binnen Indutrade, het moederbedrijf in Zweden, 
staan sustainability en het streven naar een circulaire 
industrie hoog op de agenda. Ook Hitma ziet deze 
ontwikkelingen als een grote uitdaging, want: hoe 
komen single-use en de circulaire industrie tezamen?  
Hoe recycle je single-use producten uit de farma? Over 
deze cruciale vragen zal Hitma in het najaar van 2020 
een event organiseren voor alle schakels in de keten, 
van productie tot eindgebruikers. Centrale thema is: 
Past single-use technologie in een circulaire industrie 
(ook gezien het overheidsdoel om de industrie in 2050 
volledig circulair te maken)? Michiel: ‘We willen op 
deze manier, naast dat we met onze producten een 
bijdrage leveren aan de gezondheidszorg, ook zorgen 
voor minder afval, schone materialen, en een meer 
duurzame werkwijze.’ Voor dit event is Hitma op zoek 
naar gelijkgestemde partners om het gesprek aan te 
gaan. Die partners kunnen afkomstig zijn uit de farma, 
de academische wereld, of uit de recycle industrie.  

‘Op deze manier investeren we steeds meer in 
kennis, want daar draait het om in deze tijd, ‘besluit 
Michiel Jansen. ‘Onze klanten verwachten dat niet 
alleen, maar we zien het als bedrijf ook als een 
continue uitdaging om optimaal op de hoogte te zijn 
van de laatste ontwikkelingen, zowel op het vlak van 
hoogwaardige producten, technische ondersteuning, 
als het leveren van een bijdrage aan een duurzame 
gezondheidszorg.’

Voor meer informatie:
Astrid van Ballegoy, manager marketing & 
communicatie Hitma Groep
Tel: +31 297 514 783 

Hitma

Think global. Act local.

Hitma is in 1926 opgericht door de Franse 
Maatschappij Société des Fonderies de 
Pont-à-Mousson als 'Handel Industrie 
Transport Maatschappij Amsterdam'. Hitma 
valt onder de Indutrade Benelux Holding, de 
houdstermaatschappij van alle in de Benelux 
gevestigde Indutrade-bedrijven.  Robert Timmer, 
voorheen ook directeur van Hitma Groep, is 
algemeen directeur van Indutrade Benelux. Hij 
houdt zich onder andere bezig met de groei van 
Indutrade door het acquireren van technische 
bedrijven (zo’n 2 tot 4 bedrijven per jaar). Men is  
daarbij o.a. op zoek naar bedrijven die een eigen 
product hebben of aan assemblage doen.

Hitma biedt diverse technologieën met ieder hun 
eigen specialisten:
•  Meten, regelen en testen
•  Single-use componenten en systemen
•  Slangen
•  Gas- en vlamdetectie
•   Drukbeveiliging (breekplaten en 

veerveiligheden)
•  Filtratie
•  Oliemanagement
•  Monstername
•  Kleppen/valves
•  Service, kalibratie en onderhoud



Mettler Toledo biedt 
meerwaarde met LabX-software

Mettler Toledo is internationaal marktleider op het 
gebied van wegen en analyseren. De weegschalen 
van de Zwitsers-Amerikaanse multinational zijn te 
vinden in laboratorium – en  productieomgevingen, 
transport en logistiek en retail. In de foodsector 
neemt het bedrijf een belangrijke positie in. Van 
kwaliteitscontrole tot verpakken en transport wordt 
specialistische apparatuur van Mettler Toledo ingezet 
voor een efficiënte en optimale controle gedurende het 
gehele proces.

Efficiency, snelheid, betrouwbaarheid; het zijn ook de 
aspecten die in de laboratoriumomgeving zwaar tellen 
en om steeds meer aandacht vragen, constateert 
Bas ten Berge, Business Area Manager Laboratory 

Benelux: “Of het nu gaat om research, pharma of 
biotech of de academische wereld, in deze omgeving 
is Mettler Toledo vertegenwoordigd met een breed 
scala aan apparatuur en oplossingen. Van balansen tot 
analytische instrumenten. Wij zijn daarmee uniek want 
er is niemand met een dergelijk uitgebreide portfolio 
als Mettler Toledo.”

Ten Berge realiseert zich uiteraard dat betrouwbare en 
veilige apparatuur in combinatie met automatisering 
en naadloos op elkaar aansluitende processen steeds 
belangrijker worden. “In omgevingen zoals test-
laboratoria en researchomgevingen is de druk enorm 
hoog. Enerzijds omdat er dagelijks soms honderden 
samples getest moeten worden, anderzijds omdat in 
de research snel resultaten bereikt moeten worden 
in de zoektocht naar nieuwe producten. Aan de 
andere kant is er steeds minder goed gekwalificeerd 
personeel beschikbaar. Er is veel routinematig werk, 
het vak van laborant heeft geen hoog aanzien en de 
belangstelling voor een opleiding is laag.” 
Tegelijkertijd wordt ook een grotere precisie van 
gegevens gevraagd en nemen de eisen ten aanzien van 
kwaliteitscontrole steeds verder toe.

Dat betekent dat de uitdaging onder meer ligt in een 
versimpeling van de processen door te werken met 
meer voorgeprogrammeerde apparatuur, slimme 
automatisering en het implementeren van een 
optimale workflow. “Waarbij uiteraard veiligheid van de 
resultaten en reproduceerbaarheid van de metingen 
gegarandeerd moeten zijn”, zegt Bas ten Berge: “Data 
integriteit, betrouwbare audits en kalibraties zijn 
belangrijk. Als Mettler Toledo besteden wij daar veel 
aandacht aan en onze servicemensen hebben daarom 
een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.” 

Het werk voor laboranten in testing labs en 
researchcentra zal, mede door maatschappelijke 
ontwikkelingen, economische aspecten en 
productverantwoordelijkheid verder toenemen. 
“En daarom zul je de menselijke schakel waar 
mogelijk eruit moeten halen. Maar je moet dan wel 
zekerheden inbouwen, zorgen dat gegevens goed 
beschermd zijn en audits op correcte wijze worden 
uitgevoerd. Integriteit van data is een belangrijke 
drijfveer ”, concludeert Bas ten Berge: “Mettler Toledo 
heeft daarin een belangrijke stap gezet met LabX, 
een softwareplatform met verschillende modules 
waarmee de volledige infrastructuur aan apparatuur 
en instrumentarium kan worden aangesloten. LabX 

is een krachtige IT-oplossing waarmee niet alleen 
efficiëntere workflows maar ook het centraal beheer 
van instrumenten, taken, gebruikers, richtlijnen, etc, 
worden vastgelegd.”

Hij vervolgt: “De problematiek in veel labs is dat er 
meerdere softwarepakketten actief zijn, gekoppeld 
aan de instrumenten van verschillende leveranciers. 
Als IT-manager wil je dat niet: je wilt het liefste 
één softwarepakket. LabX draagt bij aan die IT 
wens,” aldus Bas ten Berge: “Met onze balansen en 
instrumenten dekken we namelijk een groot deel af 
van de apparatuur in de laboratoria.”

Dat LabX problemen wegneemt waarmee de IT-
afdeling van een bedrijf te kampen heeft, is niet 
onopgemerkt gebleven: “Grote multinationals 
roepen LabX  nu uit tot hun core-software. We zitten 
als Mettler Toledo dus in een fase waarin we grote 
projecten gaan en al uitvoeren waarbij het lab-
instrumentarium wordt vervangen door Mettler Toledo 
instrumenten.”

Dat is een forse investering maar betaalt zich terug, 
zegt hij: “LabX maakt het mogelijk om je hele workflow 
te automatiseren en de kwaliteit te verhogen: geen 
rework meer, dus ook minder afval van zeer kostbare 
componenten. En uiteraard een versnelling van je 
R&D-traject omdat je met behulp van LabX veel 
betere planningen kunt maken. Al met al dus minder 
kosten, betere doorlooptijden, minder fouten en geen 
waardevermindering.”

Bas ten Berge stipt tot slot ook een ander aspect 
aan waarbij Mettler Toledo in de research driven 
pharma een belangrijke rol vervult: “Je ziet dat 
in de farmaceutische wereld duurzaamheid een 
steeds grotere rol speelt. De meeste medicijnen 
worden nu gemaakt op chemische basis maar onder 
maatschappelijke druk gaat men steeds meer over 
op biochemische processen. De moeilijkheid is echter 
dat die processen langer duren. En dat niet alleen: 
het is ook gevoeliger, de opbrengst en zuiverheid is 
lager en alles moet gecontroleerd worden. Om tot 
een kwalitatief acceptabele opbrengst te komen zijn 
er dus meer proces vervolgstappen nodig. Mettler 
Toledo speelt daar op in met geavanceerde apparatuur. 
Apparatuur die ook processen bij lagere temperaturen 
kunnen monitoren maar ook sneller resultaten geven. 
Daarbij is ook software een belangrijke 
toegevoegde waarde.”

Vrijwel dagelijks komen consumenten zonder het te weten in aanraking met Mettler Toledo: bijvoorbeeld bij het afwegen 
van fruit en groente in de supermarkt. Maar ook in researchomgevingen, QA-laboratoria en in de academische wereld 
speelt Mettler Toledo een vooraanstaande rol. Een rol die dankzij de toenemende impact van software verder groeit. 
Software waaronder LabX voor het laboratorium, is daarbij een belangrijke toegevoegde waarde.
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RecAP: first-in-class medicijn 
voor sepsis geassocieerd nierfalen

De financieringsronde, die werd geleid door nieuwe 
investeerders LSP en Andera Partners met deelname 
van bestaande investeerders Forbion, Ysios Capital, 
Kurma Partners, ID Invest Partners, BB Pureos 
Bioventures en Gilde Healthcare, is bestemd voor de 
internationale Fase III-registratie-studie met recAP 
bij patiënten met sepsis geassocieerd acuut nierfalen 
(SA-AKI). Met 1.400 patiënten, 100 ziekenhuizen in 
12 landen betreft het de grootste klinische studie 
ooit in AKI. De studie staat onder leiding van prof. 
Peter Pickkers van Radboud UMC Nijmegen. De 
financieringsronde van AM-Pharma werd eveneens 
ondersteund door InnovFin Equity – een initiatief van 
het Europees Investeringsfonds en het Dutch Growth 
Co-Investment Programme vanuit het ministerie van 
Economische Zaken.

AKI: miljoenen patiënten en nog geen medicijn
‘AKI is een aandoening met een hoog sterftecijfer 
die jaarlijks wereldwijd miljoenen patiënten treft en 
waarvoor nog geen medicijn beschikbaar is. AKI leidt 
tot enorme gezondheidskosten ($10 miljard in de VS 
per jaar)’, legt Erik van den Berg, sinds 2011 CEO van 

AM-Pharma, uit. ‘De studie moet leiden tot voldoende 
bewijs voor het verkrijgen van goedkeuring in de VS 
en Europa.’ De voorgeschiedenis van AM-Pharma’s, 
in Nederland ontdekte en ontwikkelde, kandidaat-
medicijn recAP is een heel voorspoedige. ‘In 2016 
kreeg het medicijn door de FDA de Fast Track-status 
toegekend; het heeft de potentie om een zogeheten 
first-in-class medicijn (de eerste in zijn klasse 
wereldwijd) te worden.’ Ook de recente medewerking 
van FDA en EMA wordt door Erik geroemd: ‘Er is nog 
slechts één fase III registratiestudie nodig die zal zo’n 
2 tot 3 jaar duren. Naar verwachting komt het medicijn 
dan rond 2023/2024 op de markt.’

Vorig jaar publiceerde AM-Pharma/Peter Pickkers 
veelbelovende resultaten van de STOP-AKI fase II 
klinische studie in het toonaangevende magazine 
JAMA ‘Effect of Human Recombinant Alkaline 
Phosphatase on 7-Day Creatinine Clearance in 
Patients With Sepsis-Associated Acute Kidney Injury: 
A Randomized Clinical Trial’. De studie liet significante 
relatieve vermindering van overlijden van meer dan 

40% in de behandelingsgroep zien, vergeleken met de 
placebogroep. Het primaire eindpunt -de nierfunctie op 
korte termijn- werd niet gehaald, maar de nierfunctie 
op lange termijn (28 dagen) bleek juist substantieel 
verbeterd. Tijdens de studie werd tevens aangetoond 
dat recAP veilig was en goed werd verdragen.

Versterking
“De kapitaalsondersteuning door zeer ervaren life 
sciences durfinvesteerders LSP en Andera Partners en 
de investering door onze bestaande aandeelhouders, 
onderstreept de dringende medische behoefte aan 
een therapie tegen acuut nierfalen en het potentieel 
van recAP als een mogelijk levensreddende therapie,’ 
besluit Erik van den Berg. ‘De Fase III studie zal het 
nodige vragen van het hechte, maar kleine team van 
AM-Pharma dat momenteel bestaat uit 12 gedreven 
professionals. Versterking is noodzakelijk. Daarom 
is het team recent uitgebreid met twee ervaren 
Amerikaanse researchers: COO Juliane Bernholz 
en VP Clinical Operations Kristie Bass. 

Ooit waren biotechbedrijven vooral onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen die farmabedrijven voorzagen van nieuwe, 
gepatenteerde medicijnen. Maar biotechers als Genmab, Galapagos, Pharming en ook Amgen en Gilead zijn uitgegroeid tot 
succesvolle farmaceutische ondernemingen die de verkoop van medicatie zelf (willen) regelen. Volgens Erik van den Berg, 
CEO van AM-Pharma gaat het bedrijf diezelfde kant op. De vooruitzichten zijn in ieder geval meer dan rooskleurig: recent 
haalde AM-Pharma voor haar fase-III registratie studie met ‘recombinant humaan Alkalische Fosfatase’ (recAP) maar 
liefst € 116 miljoen op, de grootste financieringsronde voor een niet-beursgenoteerd volledig Nederlands biotechbedrijf. 

Fantastisch moment om te 
ondersteunen

Martijn Kleijwegt, Managing Partner bij 
investeerder LSP:

“We volgen AM-Pharma al geruime tijd, en zijn 
dan ook verheugd dat we juist nu de kans krijgen 
om deze financieringsronde mede te leiden. 
Met de onlangs gepubliceerde positieve Fase 
II-recAP-data, is dit een fantastisch moment 
om de onderneming te ondersteunen nu het 
klaar is om met de Fase III registratie-studie 
te starten. RecAP heeft de potentie om de 
eerste farmacologische behandeling en een 
blockbuster eerstelijnstherapie te worden voor 
ernstig zieke patiënten met SA-AKI.” Martijn 
Kleijwegt en Felice Verduyn-van Weegen van 
LSP, alsmede Raphaël Wisniewski van Andera 
Partners zullen toetreden tot de Raad van 
Commissarissen van AM-Pharma, naast de 
zittende leden Remi Droller van Kurma en 
Geert-Jan Mulder van Forbion.Meerdere vacatures komen online, kijk 

daarvoor op onze site www.am-pharma.com

v.l.n.r. Juliane Bernholz (COO), Janine Versteeg (Office Management), Erik van den Berg (CEO), 
Willem Raaben (Senior Director Non-Clinical), Charles Simons (Director CMC). De foto is gemaakt door Anneke Hymmen.
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Bedrijfsruimte op hoog niveau

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

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

Novio Tech Campus 
for Life Sciences & High Tech Innovation

Meer informatie: www.noviotechcampus.com
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Het Amsterdam UMC Imaging Center, dat in 
oktober werd geopend, is een uniek gebouw. 
Niet alleen omdat hier de meest innovatieve 
beeldvormende medische technieken worden 
toegepast. Ook architectonisch gezien is het 
uniek. Het Arnhemse architectenbureau 
Wiegerinck tekende het ontwerp. Een 
gebouw dat alles in zich heeft een nieuwe 
landmark te worden aan de 
Amsterdamse Zuidas.

De Amsterdamse Zuidas is al niet karig bedeeld 
met opvallende, fraaie bouwwerken. Maar tussen 
de kantoorkolossen is daar nu het Amsterdam UMC 
Imaging Center. Zorgvuldig ingebed tussen het VUMC-
complex wordt hier de nieuwste technologie gebruikt op 
het gebied van diagnostiek. 
Een gebouw, waarbinnen patiëntenzorg en medisch-
wetenschappelijk onderzoek gecombineerd wordt, 
vraagt om een zorgvuldige routing en logistiek. 
Tom Vlemingh, associate partner van Wiegerinck, 
constateert dan ook dat het een complexe opgave 

was: “Mede doordat er drie zones moesten worden 
gecreëerd: een zone waar de patiënten komen, een 
zone voor onderzoek en een deel waar medische 
isotopen worden geproduceerd. Dat moest allemaal in 
één gebouw worden ondergebracht.”
Bovendien was er de uitdaging om het Imaging 
Center naadloos te laten aansluiten op de bestaande 
bebouwing van het VUMC en de toekomstige 
planologische wensen en ontwikkelingen. Vlemingh: 
“Het hele complex is als het ware organisch tot stand 
gekomen rondom de botanische tuin. Het moet een 
ring vormen en het Imaging Center maakt daar nu een 
onderdeel van uit.”

De complexiteit, de wensen, de eisen én samensmelting 
van meerdere functies was alleszins aanleiding voor 
het Arnhemse architectenkantoor om deel te nemen 
aan de competitie voor de aanbesteding. Bovendien 
kan Wiegerinck vertrouwen op een 70-jarige ervaring 
in gezondheidszorg, wonen met zorg en hoogwaardig 
onderzoek en onderwijs. Zowel in ons land als het 
buitenland tekende Wiegerinck voor tal van ontwerpen 
in de zorg, variërend van ziekenhuizen tot laboratoria. 

Een gebouw als organisme

Amsterdam UMC Imaging Center: 
Unieke mix tussen diagnostiek en onderzoek



  BiotechNEWS & Life Sciences        13

Onderscheidend vermogen 
is de visie, vervolgt Tom 
Vlemingh: “Wiegerinck 
focust op gezondheidszorg, hoogwaardig onderzoek 
en onderwijs en wonen met zorg; werkvelden waar het 
altijd gaat om complexe logistieke puzzels. Vroeger was 
dat anders; ziekenhuis waren gebouwen met weinig 
sfeer. Nu praat je meer over een healing environment 
waar je duidelijk een binding met de maatschappij wilt 
realiseren. Als bureau zijn wij de laatste decennia wel 
steeds meer opgeschoven naar onderzoek en onderwijs 
op academisch niveau.”
Een dynamische omgeving voor de architect omdat er 
een specifieke kwaliteit moet worden geleverd: “En 
je moet buiten de gebaande paden denken. In dialoog 
met de opdrachtgever tot nieuwe inzichten komen, 
de ontwikkelingen volgen. En…iedere opgave met 
open vizier aanvliegen”, zegt Vlemingh: “Dat is bij het 
Imaging Center ook gebeurd en door het overleg met de 
opdrachtgever krijg je de juiste richting en vormt zich de 
haalbaarheid van het project.”

Zoals aangegeven was het op een goede manier 
combineren van drie functies onder één dak de 
allereerste uitdaging. Het Imaging Center beschikt 
namelijk over de meest innovatieve beeldvormende 
medische technieken voor gezondheidszorg en 
wetenschappelijk onderzoek en daarmee de nieuwste 
technieken op het gebied van het stellen van diagnoses. 
Radiologen en artsen hebben er de mogelijkheid om 
beter de anatomische structuren en de fysiologische, 
metabole en moleculaire processen van het menselijk 
lichaam te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen zij 
de juiste behandeling voor de patiënt op het juiste 
moment geven.
Ten tweede is het laboratorium uniek. Er wordt medisch 
en farmaceutisch onderzoek gedaan dat onder meer 

bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
medicijnontwikkeling en behandeling doelgerichter 
maakt. Onderzoek waarbij ook de verbinding met de 
farmaceutische, research driven bedrijven 
wordt gemaakt.
En dan is er ten derde de radio-farmaceutische 
productieomgeving waar de productie van medische 
isotopen plaatsvindt. Er worden unieke isotopen 
gemaakt die door het hele land geleverd worden. Alles 
bij elkaar is het Imaging Center de enige plek ter wereld 
waar productie, behandeling en onderzoek in één 
centrum zijn samengebracht. Dit maakt het voor medici 
mogelijk om bij patiënten met kanker, verstoringen in 
het immuunsysteem, neurologische of cardiovasculaire 
ziekten, op één locatie alle noodzakelijke medische 
beeldvorming te verkrijgen.

De oplossing om de verschillende afdelingen, functies, 
infrastructuren en logistiek op een juiste wijze samen te 
voegen was het lichaam zelf, vertelt Tom Vlemingh: “We 
hebben het gebouw ontleedt als een levend organisme. 
Net als een lichaam waarin alle functies aanwezig 
zijn. De longen bijvoorbeeld, dat is de vide geworden, 
de entree: veel lucht. De bouwkundige structuur 
is het skelet. Dat moet stevig zijn en een goede 
draagconstructie hebben. De medische apparatuur is 
immers enorm zwaar. De techniek, zoals de afzuiging, 
de klimaatbeheersing, de installaties, dat zijn aders, 
die zorgen voor doorbloeding. De stroom van patiënten, 
bezoekers en personeel hebben we vertaald in het 
zenuwstelsel; hoe gaat iedereen volgens de meest 
optimale route door het gebouw. De lijnen wil je ook 
kort houden, omdat je niet wilt dat patiënten door lange 
gangen naar hun afspraak moeten lopen.”
En tot slot zijn er de zintuigen en de huid. “Hoe 

kijk je naar buiten, naar het licht. Het is een semi-
transparante gevel omdat je de nodige privacy wilt 
garanderen.”
Overigens is de gevel van de hogere etages opgebouwd 
uit elementen van drie bij drie meter. Vlemingh: “Die 
kunnen er in het geheel uit zodat er nieuwe apparatuur 
direct op de verdiepingen kunnen worden geplaatst. 
Je moet rekening houden met het feit dat de medische 
wetenschap zich steeds weer verder ontwikkeld.”

Wiegerinck werkte vanaf 2011 aan het project. Met 
een kernteam van drie architecten kreeg het Imaging 
Center gestalte. Een gebouw van 18.000 vierkante en 
niet te vergeten van een hoge duurzame kwaliteit: het 
voldoet aan de BREAAM-NL Very Good-norm. Vlemingh 
is vooral tevreden over de indeling: “We hebben 
verschillende eilanden gecreëerd: onderzoekseilanden 
waar MRI’s staan, eilanden voor het wetenschappelijk 
onderzoek. En daarmee is het ook een compact gebouw 
geworden waarbij alles zich rondom die centrale vide 
bevindt en van waaruit iedereen snel op de werkplek 
is of in de wachtkamers. En tegelijkertijd een 
gebouw waar mensen elkaar tegenkomen, ideeën 
kunnen uitwisselen.”
Bijzondere aandacht kreeg ook de tweelaagse kelder 
waarin de productie van medische isotopen plaatsvindt. 
“Het is belangrijk dat je in dit soort complexe projecten 
de logistieke stromen goed kunt scheiden. Dat gold ook 
voor de isotopenproductie, want vanuit daar gaan de 
producten iedere morgen naar ziekenhuizen door 
heel Nederland.”

Voor Wiegerinck was het Imaging Center de grootste 
uitdaging tot nu toe, zegt Tom Vlemingh: “Al die 
complexe voorzieningen die bij elkaar moesten. Het 
realiseren van een omgeving die comfortabel is en 
vertrouwen uitstraalt. Het was niet voor ons alleen een 
uitdaging, maar ook voor het Amsterdam UMC dat zo 
moedig is geweest om dit aan te durven. Het is een 
helder en logisch gebouw dat een verhaal vertelt. 
Een structuur die rustig is maar tegelijkertijd intelligent. 
Het idee van het lichaam is helemaal tot zijn 
recht gekomen.”

Dat het impact gaat hebben op de medische wereld, 
daarvan is Tom Vlemingh tot slot overtuigd: “De 
betekenis van het Imaging Center is groot. Het zal 
invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingen in de 
medische wetenschap. Een gebouw dat bijdraagt aan 
de geneeskunde.” 



Analis new partnership 
with Solaris Biotech Solutions 
for the BeNeLux market!

As a premium manufacturer of a broad range of high quality fermenters & 
bioreactors, Solaris Biotech Solutions fits perfectly with the Analis scientific 
instruments total solutions portfolio for laboratories.

Solaris Lab, dedicated to R&D benchtop scale equipment from 200 mL up 
to 20 L, including jacketed and single wall systems, photobioreactors and 
Process Control Systems for single use ridged vessels and bags.

Solaris Industrial, committed to totally customizable cGMP equipment up 
to 30.000 L and the design and manufacturing of full turnkey solutions.

Solaris Biotech Solutions provide solutions for startup labs, public and 
private R&D institutes, to well established manufacturers within the 
biotech, pharmaceutical, food & beverage industries.

Technology at virtually every scale, allowing customers to grow  
within our offerings. Solaris strives to provide sustainable solutions 
for the future, such as the production of biofuels and bioplastics.
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instruments total solutions portfolio for laboratories. 

Solaris Lab, dedicated to R&D benchtop scale equipment 
from 200 mL up to 20 L, including jacketed and single 
wall systems, photo-bioreactors and Process Control 
Systems for single use ridged vessels and bags. 

Solaris Industrial, committed to totally customizable 
cGMP equipment up to 30.000 L and the design and 
manufacturing of full turnkey solutions. 
Solaris Biotech Solutions provide solutions for 
startup labs, public and private R&D institutes, to 
well established manufacturers within the biotech, 
pharmaceutical, food & beverage industries. 
Technology at virtually every scale, allowing customers 
to grow within our offerings. Solaris strives to provide 

sustainable solutions for the future, such as the 
production of biofuels and bioplastics.
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Contact  Analis nv – Hogehilweg 16 – 1101 CD 
Amsterdam - Marco Markus marco.markus@analis.nl 
& Hans Sluimer hans.sluimer@analis.nl – 
Tel +31 (0)20 3081048

Biotech ondernemers besteden in de regel veel werk 
uit bij hooggespecialiseerde dienstverleners. En dat 
is maar goed ook, want zo kunnen zij zich volledig 
toeleggen op de ontwikkeling van hun eigen bedrijf. Op 
de Member-to-Member Marketplace van HollandBio 
krijgt men inzicht in het dienstenaanbod en profiteren 
leden van aantrekkelijke aanbiedingen.

iClusion draagt graag haar steentje bij aan een optimaal 
onderzoeksklimaat in Nederland zodat we aantrekkelijk 
zijn en blijven voor Biotech. Daarom geven wij leden van 
HollandBio graag de mogelijkheid om laagdrempelig 
kennis te maken met de Trial Eye services voor study 
startup en patient recruitment.
Door klinisch onderzoek te plaatsen op Match Point 

krijgen de studies een optimaal bereik in Nederland. 
De Match Point service op iClusion’s studie portaal Trial 
Eye geeft oncologen toegang tot al het rekruterende 
onderzoek in Nederland. De enige service die compleet is 
en altijd up-to-date.

Door gebruik te maken van de instap service Reach & 
Refer worden de klinische studies van HollandBio leden 
direct zichtbaar en direct toepasbaar (voor informeren 
& includeren of verwijzen) voor meer dan 225 oncologie 
research professionals in meer dan 41 ziekenhuizen in 
Nederland!

De studies worden actief aangekondigd vanuit het 
platform en continue onder de aandacht gebracht in Trial 

Eye nieuwsberichten. iClusion heeft tevens mensen in 
de ziekenhuizen rondlopen die nog extra wijzen op uw 
studies.

“Reach & Refer” is een introductie service, maar het 
complete servicepakket van iClusion kan de gehele studie 
startup en patiënt inclusie verzorgen.

Analis new partnership with Solaris Biotech Solutions 
for the BeNeLux market! 

iClusion
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Twee specialisten in complex klinisch onderzoek slaan handen ineen 

Van SMS-oncology 
naar CATO SMS 

SMS-oncology, een specialistische contract research 
organization (CRO) binnen het kankeronderzoek, 
maakte de afgelopen jaren een sterke groei door. 
In 5 jaar groeide het aantal medewerkers van een 
kleine 20 naar ruim 100. Sinds de oprichting in 2007 
werkte de Amsterdamse serviceprovider voor meer 
dan 200 internationale klanten; van kleine biotech tot 
Big Pharma. Aanhoudende groei en innovatie leidde 
in 2017 al tot de verhuizing naar een groter pand op 
Schiphol. Met de fusie staat de teller van het aantal 
medewerkers op 350.

Internationale samenwerking
CATO is een internationaal geroemde regulatory 
specialist en CRO, en heeft sinds haar oprichting in 
1988 kantoren in de VS, Europa, Canada, Israël en 
Zuid-Afrika. De clinical trial expert heeft met name 
haar goede naam verkregen door solide diensten 
binnen de klinische regelgeving. In de afgelopen jaren 
was CATO bij ruim 10% van de goedkeuringen door de 
Food and Drug Administation (FDA) in de VS betrokken 
en hielp het daarmee een indrukwekkend aantal 
medicijnen op de markt.

SMS-oncology’s CEO Philine van den Tol vertelt trots 
over de fusie: ‘Onze klanten willen studies in zowel 
Europa als Amerika opzetten, en we zien steeds meer 
dat dit al in een vroeger stadium van de ontwikkeling 
van het medicijn gebeurt. De samenwerking met 
CATO levert grote geografische voordelen op. Net als 
SMS-oncology, zijn ook zij ervaren professionals met 
een oplossingsgerichte can-do mentaliteit. Hiermee 
kunnen we elkaar enorm versterken.’

Met THREAD naar de toekomst 
Ook de samenwerking met technologie platform 
THREAD  levert grote voordelen op. ‘Het aanbieden 
van virtuele trials en tools is de toekomst,’ vertelt 
Philine. ‘Het is efficiënt, patiëntvriendelijk en bovenal 
handig. Tegenwoordig kunnen patiënten steeds meer 
vanuit huis doen. Bijvoorbeeld de hartslag controleren 
met een smartwatch, het online monitoren van de 
levenskwaliteit of het Informed Consent Form digitaal 
invullen en ondertekenen. Bovendien kunnen we door 
toevoeging van de technologie van THREAD veel meer 
profijt halen uit de beschikbare big data. Hier valt nog 
een wereld te winnen.’

Complexe trials
Nieuwe ontwikkelingen als gentherapie, 
immuuntherapie of personalized medicine maken 
oncologie studies steeds complexer en toegespitst 

op een specifieke patiëntengroep. ‘De uitvoering 
van studies binnen de oncologie is zeer uitdagend. 
Dat heeft onder andere te maken met de impact 
van het geneesmiddel en de ernst van de ziekte, de 
veelal uitbehandelde patiëntenpopulatie, de snelle 
ontwikkelingen in de markt, en het hoge risico op 
ernstige bijwerkingen. Een succesvolle opzet en 
uitvoering van klinische oncologie studies vereist 
een team van zeer gespecialiseerde en toegewijde 
experts. Dit is volgens Philine van den Tol dé reden dat 
het bedrijf bewust werkt met een high performance 
culture: ‘Wij selecteren enkel de grootste talenten 
in ons vakgebied waarbij oncologie kennis, passie 
en een goede set van skills, zwaar wegen. Daarbij 
wordt onze werknemers een scala aan training en 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden wat heeft geleid 
tot een zeer hoge personeelsretentie, wat uniek is 
binnen ons vakgebied.’  

Strategische groei en innovatie bepalen mede de koers 
van het kersverse CATO SMS. De ambitie blijft om een 
industrie leidende CRO te worden met een focus op 

oncologie en zeldzame ziekten. ‘De samenwerkingen 
met de meest vooraanstaande en gespecialiseerde 
ziekenhuizen en artsen in hun vakgebied staan hoog 
in het vaandel. Met hun specifieke expertise kunnen 
we de ontwikkeling van het innovatieve product 
naar een hoger niveau tillen. Het uitblinken in ons 
vakgebied door het bieden van fundamentele knowhow 
en support in drug development bij de uitvoering 
van klinische studies blijft cruciaal’, aldus Philine 
van den Tol. ‘En nog steeds geldt in dat opzicht onze 
slogan: Oncology trials require oncology experts. 
Hierbij houden we het doel van onze klanten continu 
in het vizier: het succesvol naar de markt brengen van 
innovatieve kankergeneesmiddelen.’

Voor meer informatie over SMS-oncology en de 
fusie tot CATO SMS: www.sms-oncology.com

Nederlands eigen Specialized Medical Services-oncology 
(SMS-oncology) en de Amerikaanse Cato Research (CATO) 
bundelen de krachten en gaan samen verder als CATO SMS. 
Waar in 2018 Water Street Healthcare Partners en JLL 
Partners in CATO investeerden, volgde in oktober dit jaar 
een investering in SMS-oncology. Samen met de overname 
van virtueel research platform THREAD is de strategische 
expansie compleet. 



Janssen Campus Nederland

Samenwerken 
voor innovatie in 
een toekomst-
bestendige zorg

Op de Einsteinweg, Archimedesweg en Newtonweg 
in het Leiden Bio Science Park (LBSP) is Janssen 
Pharmaceutical Companies de eyecatcher. Je vindt 
hier Janssen Biologics waar biofarmaceutische 
geneesmiddelen worden ontwikkeld en geproduceerd, 
de Janssen World Without Disease Accelerator die 
onderzoekt hoe mensen gezond en vitaal kunnen 
blijven en Janssen Vaccines & Prevention (voormalige 
Crucell)  gericht op de ontwikkeling van vaccins en 
antistoffen voor de bestrijding van infectieziekten. 
Vanuit Janssen Vaccines & Prevention in het Ypsilon 
gebouw (Newtonweg 1) vertelt Bart van Zijll Langhout 
gepassioneerd over zijn taken.

Wat zijn de speerpunten van Janssen 
Campus Nederland?
Binnen Janssen Campus Nederland komt 
samenwerking op de eerste plaats, zowel intern 
als extern. Intern richten we ons primair op het 
versterken van de samenwerking tussen de drie 
grote Janssen entiteiten in Nederland: Janssen 
Vaccines & Prevention (R&D focus), Janssen Biologics 
(Manufacturing focus) en Janssen-Cilag (Market 
access en commerciële focus). Daarnaast treden we 
in toenemende mate als 1 Janssen organisatie naar 
buiten om een open discussie aan te gaan en samen te 
werken met een brede groep van stakeholders. 
Hierbij staan voor de Janssen Campus Nederland 
3 speerpunten centraal:

1.  Talent en de ontwikkeling van mensen binnen en 
buiten de Campus

2.  Innovatie en het bijdragen aan en verder activeren 
van het ecosysteem rond Life Sciences & Health

3.  Het samen bouwen aan de gezondheidszorg van  
de toekomst. 

Op alle terreinen zoeken we (proactief) 
naar samenwerking en voeren een open discussie 
met stakeholders.

Waarom is samenwerking voor Janssen 
zo cruciaal?
In de afgelopen drie decennia heb ik de 
gezondheidszorg en de rol van de farmaceutische 
industrie in alle aspecten ingrijpend zien veranderen.  
Er komt veel op ons af. De zorg is op weg naar 
outcomes-based healthcare, een concept waarbij 
je stuurt op kwaliteit van de zorg en kosten en 

waarbij je wordt beloond op basis van outcomes. 
Het is een enorme uitdaging om van het huidige, 
naar zo’n nieuw systeem en daarmee een geheel 
andere modus operandi en zienswijze te komen. 
Farma, zorgprofessionals, academische instituten, 
overheid, verzekeraars, bedrijven en patiënten: in deze 
transitie hebben we elkaar nodig. Er is opvallend veel 
bereidwilligheid in de breedte van de gehele zorg om 
de discussie aan te gaan. Iedereen begrijpt: we kunnen 
dit niet alleen.

Hoe krijgt Janssen inzicht in patiënten 
en hun behoeften?
Ook hier is samenwerking essentieel. Met artsen, 
apothekers, patiëntenorganisaties. Zij spelen een 
belangrijke rol op het vlak van informatie aan en 
ondersteuning van patiënten. De interactie met 
patiënten is belangrijk in alle stadia van het onderzoek 
en de ontwikkeling van geneesmiddelen en met name 
ook als het gaat om   het optimaal communiceren 
van relevante informatie over onze behandelingen. Zo 
horen we direct uit de bron waar de behoeften liggen 
van patiënten. Janssen zorgt ervoor dat deze relaties 
en samenwerkingsverbanden functioneren volgens een 
aantal belangrijke principes, zoals wederzijds respect, 
kennis, integriteit, onafhankelijkheid en transparantie.

En pricing?
Dat farma primair gedreven zou zijn door het maken 
van (woeker)winst is een misvatting die telkens weer 
opduikt. Wat mensen bij Janssen primair motiveert, 
is innovatie om nieuwe behandelmogelijkheden voor 
patiënten te ontsluiten. Dat kunnen medicijnen zijn, 
medical devices of andere manieren van behandelen. 
Maar innovatie is waar wij het verschil maken. 
Natuurlijk is het wel belangrijk dat wij als bedrijf 
winstgevend zijn. Dat zorgt ervoor dat we investeringen 
kunnen aantrekken en de innovaties van de toekomst 
kunnen blijven financieren. In de hele discussie over 
pricing wordt helaas nog steeds te weinig gekeken 
naar feiten. Een feit is dat we in Nederland minder 
dan 7% van ons gezondheidszorg budget uitgeven aan 
geneesmiddelen. En dat is beduidend minder dan in de 
ons omringende landen; bovendien, is dat  percentage 
de laatste jaren nauwelijks gestegen. Uiteindelijk 
belast medicatie dus maar een zeer gering, en 
bovendien relatief stabiel percentage van het  
nationaal zorgbudget.

Veel geneesmiddelen werken maar bij 
een bepaald percentage van de patiënten, 
biomarkers en personalized medicine 
zijn enkele van de ontwikkelingen die het 
slagingspercentage moeten verhogen. 
Hoe gaat Janssen daarmee om? 
We hebben ons altijd sterk gericht op het behandelen 
van ziekte. Maar in de keten schuiven we steeds 
meer naar voren, richting vroege diagnostiek en 
preventie: zodat ziektes eerder worden ontdekt en 
daardoor minder erg worden of helemaal voorkomen 
worden. Dat geneesmiddelen maar bij een bepaald 
percentage van de patiënten werkt, is eigenlijk 
onacceptabel. We zijn dan ook druk bezig om tests 
en tools te ontwikkelen die ervoor moeten zorgen 
dat geneesmiddelen alleen bij die patiënten worden 
ingezet waar ze een heel hoge kans hebben om 
effectief te zijn. Het is bijvoorbeeld al zo dat wij 
haast geen enkel geneesmiddel meer ontwikkelen 
zonder diagnostische tool ernaast, een zogenaamde 
companion diagnostic. Companion diagnostics kunnen 
helpen om geneesmiddelen gericht in te zetten bij die 
patiënten waarvan we vrijwel zeker weten dat ze zullen 
reageren. Denk ook aan biomarkers, personalized 
medicine, digital health, gentherapie: we weten en 
beseffen meer dan ooit, dat medicatie geen universele 
oplossing is, maar maatwerk. We gaan naar een 
toekomst waarin de patiënt werkelijk centraal staat. 

Ooit was er een tijd dat farma zich uitsluitend richtte op het behandelen van ziekte met medicatie. 
Nu is farma veel meer. Als stakeholder in de zorgtransitie openen bedrijven zich om de discussie 
en samenwerking aan te gaan. Intern richt men zich steeds meer op vroege diagnostiek, preventie 
en maatwerkbehandeling van ziekte. Wie kan beter vertellen over deze fundamentele omslag 
dan Bart van Zijll Langhout, sinds dertig jaar werkzaam bij Janssen en momenteel Lead Janssen 
Campus Nederland en Vice-President Strategic Alliances EMEA.

    Janssen Pharmaceutical 
         companies of Johnson & Johnson

In 1953 werd in België Janssen Pharmaceutica 
opgericht door dr. Paul Janssen. Onder 
zijn leiding werden in therapeutische 
gebieden als gastro-enterologie, psychiatrie, 
neurologie, allergie, schimmelziekten en 
pijnbehandeling nieuwe medicijnen ontwikkeld. 
In 1961 werd Janssen Pharmaceutica 
opgenomen in de Johnson & Johnson-groep, 
wereldwijde marktleider op het gebied van 
gezondheidszorgproducten. De groep bestaat 
vandaag de dag uit meer dan 260 bedrijven in 
meer dan 60 landen en telt ongeveer 135.000 
medewerkers wereldwijd. Sinds 2010 zijn alle 
farmaceutische activiteiten van Johnson & 
Johnson ondergebracht onder de ‘Janssen 
Pharmaceutical Companies of Johnson & 
Johnson’. Inmiddels is ‘Janssen’ uitgegroeid tot 
een van de meest vernieuwende farmaceutische 
bedrijven ter wereld met meer dan 40.000 
medewerkers en meer dan 80 geneesmiddelen 
op haar naam, waarvan er achttien 
geneesmiddelen en vaccins voorkomen op de 
WHO-lijst van essentiële geneesmiddelen. 
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Altijd een stap verder in de search naar de allerbeste kandidaat

Amrop: 40 jaar Executive 
Search in Nederland

Onderscheidend. Dat is Amrop Nederland. Allereerst 
hebben alle partners zelf een succesvolle carrière in 
het bedrijfsleven gehad voordat ze overstapten naar 
het executive search vak. Allen hebben internationale 
en senior-management ervaring en kennen de 
uitdagingen die directies, managers en ondernemers 
tegenkomen om van hun organisatie een succes te 
maken. Dat alles maakt dat Bob de Groot en Eelco 
van Eijck, beide gespecialiseerd in onder meer Life 
Sciences en Health, als geen ander op de hoogte zijn 
van de specifieke ontwikkelingen binnen hun sector, 
maar ook de taal van de sector spreken. ‘Dat maakt 
dat we altijd een stap verder gaan om ervoor te 
zorgen dat we de allerbeste kandidaten vinden,’ 
aldus beide partners.

Snel
Zowel Life Sciences als de Healthcare sector staan 
in het teken van snelle veranderingen. ‘Organisaties 
binnen de Life Sciences markt hebben te maken met 
zeer snelle ontwikkelingen, waarbij wetenschappelijke 
ontwikkelingen zeer bepalend zijn. ‘Op het gebied van 
behandelingen speelt bijvoorbeeld de immunotherapie 
een steeds belangrijkere rol, waardoor de vraag naar 
specialisten op dit gebied sterk is toegenomen, weet 
Eelco van Eijck die zelf Geneeskunde studeerde. 
Tegelijk moet men kunnen omgaan met de druk 
vanuit de markt en kwalitatief concurrerende en 
kostenefficiëntere producten en diensten kunnen 
aanbieden. En dat terwijl ze te maken hebben met 
o.a. toenemende concurrentie en steeds complexere 
governance en regelgeving. Bovendien zagen 
we de afgelopen tien jaar onze opdrachtgevers 
internationaler worden, waardoor we als internationale 
executive search organisatie ook prima kunnen 
helpen bij cross border searches en het inzetten van 
gespecialiseerde teams vanuit meerdere landen. 
Life Sciences & Health is binnen Amrop één van de 
gespecialiseerde Global Practice Groups’. 

Binnen de Health Care sector speelt vooral de 
toenemende zorgbehoefte een grote rol als gevolg 
van demografische ontwikkelingen. ‘Er ontstaan 
nieuwe vormen van samenwerking in de keten 
en nieuwe verdienmodellen’ aldus Bob de Groot 
die meer dan 20 jaar actief is in de Health-markt 
als executive search specialist. ‘Zorginstellingen 
voelen de financiële druk door hoge investeringen in 
zorginnovatie zoals digitalisering. Over de volle breedte 
van de zorgmarkt, zowel publiek als privaat, groeit de 
onderlinge verbondenheid in de ketens. Spelers als 
zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenplatforms, 
overheden, toezichthouders en vooral ook de sterke 
opkomst van aanbieders op het gebied van e-health, 
health technology en health innovation zorgen voor 
geheel nieuwe vormen van samenwerking en dragen 
bij aan de transformatie naar een nieuwe invulling van 
de gezondheidszorg’, aldus Bob de Groot. 

Speurtocht
Om te kunnen groeien in dit competitieve en turbulente 
landschap, hebben healthcare organisaties en 
bedrijven binnen de life sciences markt uitzonderlijke 
managers nodig. De speurtocht naar toptalent is geen 
sinecure en is altijd uniek. Bovendien gaat het altijd 
om mensen, die elders al onderscheidend succesvol 
zijn in hun vak, te enthousiasmeren voor een volgende 
stap in hun loopbaan. Hoe pakt Amrop deze speurtocht 
aan? ‘Uiteraard beschikken we over een eigen, 
geavanceerde en actuele database met kandidaten, 
werkzaam in de top van de markt. Maar de individuele 

netwerken en persoonlijk contact met deskundigen 
binnen de sector is erg belangrijk’ besluiten de beide 
partners. Voor iedere searchopdracht wordt een 
specifieke search strategie ontwikkelt samen met 
de opdrachtgever en worden nauwgezet potentiele 
kandidaten in kaart gebracht die precies aansluiten 
bij de vraag van de opdrachtgever. ‘Dat doen we op 
onafhankelijke, innovatieve en persoonlijk betrokken 
wijze. Elke research consultant krijgt continue 
trainingen, ontwikkelt door onze eigen Amrop 
University. Doordat wij blijven investeren in research 
en development, meer dan andere bedrijven in onze 
sector, kunnen we ervoor zorgen dat onze research 
consultants beter inzicht hebben in de unieke context 
van iedere search.’

Breder wordende competenties. Verandervermogen in een snel veranderend speelveld. Verbindende leiders die loyaliteit 
binnen organisaties kunnen creëren. En ook nog een onbevlekte reputatie. De eisenlijst waaraan het topmanagement 
moet voldoen wordt steeds langer. De zoektocht naar de leider (m/v) van morgen loopt vaak via executive search. Amrop 
Nederland is synoniem voor inmiddels vier decennia marktervaring, knowhow en vertrouwensrelaties met klanten en 
kandidaten in de top van de markt binnen diverse bedrijfstakken waaronder Life Sciences en Health. We spraken met 
partner Bob de Groot en managing partner Eelco van Eijck over de complexe speurtocht naar Leaders for What's Next.

Over Amrop

Amrop is een van de meest toonaangevende 
executive search-bedrijven van Nederland. Het 
bedrijf werd in de jaren zeventig opgericht en 
werd in 1978 onderdeel van de internationale 
Amrop organisatie, met meer dan 70 kantoren 
in ruim 50 landen een van de grootste executive 
search netwerken in de wereld.  

Over Bob de Groot

Bob de Groot is als partner verbonden 
aan de Nederlandse vestiging van 
Amrop te Amsterdam. Tijdens zijn studie 
Organisatiekunde was hij al actief binnen de 
zorgwereld en studeerde af op een onderzoek 
over fuserende ziekenhuizen. Hij begon zijn 
carrière in 1983 als HR-manager binnen 
de gezondheidszorg. Vervolgens werkte tot 
1998 in verschillende rollen op het gebied 
van HRM, Management Development en 
Talentmanagement. In 1998 maakte hij de 
overstap naar HR- consulting bij KPMG 
Ebbinge en later, na de verzelfstandiging vanuit 
KPMG, bij Ebbinge & Company. Als partner en 
managing consultant was hij verantwoordelijk 
voor alle activiteiten van Ebbinge in de publieke- 
en non-profit markt, waaronder de zorgmarkt. 
In 2014 werd hij partner bij Amrop waar hij zich 
primair richt op de invulling van directie- en 
bestuurdersposities binnen organisaties die 
opereren op het snijvlak van de publieke en 
private markt. 

Over Eelco van Eijck

Eelco is managing partner van Amrop 
Amsterdam en lid van de internationale Life 
Sciences & Health Practice Group en Consumer 
& Retail Practice Group. Na afronding van zijn 
studie Geneeskunde aan de Universiteit Leiden 
begon Eelco zijn carrière in 1988 bij Procter & 
Gamble in Nederland. Vervolgens bekleedde 
hij diverse managementposities bij (Reckitt) 
Benckiser en PepsiCo in Europa, waaronder 
Italië en Duitsland. In 2004 werd hij partner 
bij Amrop, sinds 2015 is hij managing partner. 
Tijdens zijn carrière in de FMCG is Eelco de 
ontwikkelingen binnen de geneeskunde altijd 
nauw blijven volgen. In de loop der jaren heeft 
hij dan ook voor diverse life science firma’s 
searches succesvol uitgevoerd. De functies 
varieerden van diverse directie- en MT-posities 
tot experts op het gebied van medical, QA 
en QC, supply chain, innovation en andere 
specialisaties.



Leergang Industriële Farmacie kijkt terug op eerste jaar

“ De industrie heeft ons nodig om  
de transitie goed door te komen”

Leergang Industriële Farmacie
LIF, een initiatief van Ruud Santing (oprichter Proxy 
Laboratories) en Jan Derks (oprichter Derks & 
Derks) is opgezet met, door en voor de industriële 
farmacie. LIF zet zich er voor in om de industrie op 
een frisse, moderne manier verder klaar te stomen 
en blijvend op koers te houden voor ‘Kwaliteit in de 
21e eeuw’. LIF neemt de belangrijkste processtappen 
in de industrie in tweedaagse modules op locatie bij 
een farmaceut op diverse niveaus door: de laatste 
ontwikkelingen, wat er nodig gaat zijn om de eigen 
organisatie on track te houden en hoe je dat aanpakt. 
Interactie met gerenommeerde key note speakers uit 
het veld, met collega professionals, een rondleiding 
door het gastbedrijf en verdere ontwikkeling van het 
zelfdenkend vermogen van de deelnemers zijn de 
basiselementen van de opzet.

Transformatie van de industrie
De farmaceutische industrie transformeert in een 
razend tempo: van chemische stoffen naar biotech 
geneesmiddelen, van handwerk naar robotisering, 
van eindcontroles naar ingebouwde kwaliteit (Quality 
by Design). Ondertussen staat de patiënt steeds 
centraler: in de selectie van specificaties en methodes 
voor zware metalen analyses, in de kwaliteitsomgeving 
van uitgenomen, bewerkt en teruggeplaatst 
lichaamsweefsel en in de lekdichtheid van steriele 
verpakkingen. Het zijn slechts enkele voorbeelden 
en juist voor de farmaceutische industrie is het 
vanwege de enorme hoeveelheid mondiale regelgeving 
moeilijk om adequaat bij te sturen. Meestal leiden 
veranderingen eerder tot méér werk, procedures en 
controles dan tot inperking van obsolete processen en 
vervanging door moderne technieken en processen. En 

dat in een tijd waarin de kosten van geneesmiddelen 
naar beneden worden gedwongen, besluitvorming 
plaats moet vinden op basis van proces- en 
risicobeheersing en de arbeidsmarkt steeds  
schaarser wordt. Hoe komt de industrie die transitie 
efficiënt door?

Kennis, skills, mindset
De Leergang Industriële Farmacie speelt doelgericht 
in op deze grote uitdagingen. Met op de huidige 
én toekomstige praktijk en wet- en regelgeving 
toegesneden leerstof. Met actuele, praktijkgerichte 
casuïstiek en volop interactie met de ervaren keynote 

De Leergang Industriële Farmacie (LIF) is tijdens het eerste jaar ‘proefdraaien’ sterk doorontwikkeld. De organisatie 
is trots op de feedback van deelnemers, gastbedrijven, sprekers en ‘de markt’ en blijft uiteraard gericht op mogelijke 
verbeteringen. LIF is overtuigd van haar moderne leerformule en blijft haar programma actualiseren op geleide van de 
razendsnelle marktontwikkelingen. “De industrie heeft dit, ons, nodig om de noodzakelijke transitie goed door te komen.” 

Informatie/inschrijving

Kijk op www.leergang-if.nl voor het volledige 
programma van de zeven los óf in combinatie 
(met korting) te volgen modules:
- Logistiek en grondstoffen
- Farmaceutische analyses
- Generieke productie en formulering
- Aseptische productie en formulering
- (Pre)klinische ontwikkeling
- Registratie van geneesmiddelen
- Verpakking en distributie



  BiotechNEWS & Life Sciences        19

Impressies LIF-modules

LIF startte in februari 2019 met de module 
Aseptische productie en formulering bij Abbott 
Biologicals in Olst. Nadrukkelijk gaat het bij LIF 
niet om succesverhalen, maar om de evaluatie van 
praktijkproblemen, omdat juist daar zo veel van 
te leveren valt. Want hoe prachtig de techniek van 
een cleanroom ook is, er zal ooit een doorbraak 
van de barrière plaatsvinden. Hoe ga je daar dan 
mee om en hoe breng je alles weer terug binnen de 
vereisten? Dan blijkt dat deelnemers en docenten 
talloze voorbeelden hebben meegemaakt en dat 
ieder zijn eigen worstelingen heeft doorgemaakt. 

In mei 2019 volgde de module Registratie van 
geneesmiddelen bij Janssen Biologics in Leiden. 
Met een hele andere, Engelstalige en meer klassiek 
klassikale, benadering werden aan de hand van 
lezingen en praktijkopdrachten de moderne 
uitdagingen van de registratieproblematiek 
doorgewerkt. Ook hier kwamen de voordelen van 
een kleinschalige cursus duidelijk naar voren: veel 
interactie, veel uitwisseling van ervaring en een 
hoog energieniveau. 

Met de module Verpakking en distributie 
werd het eerste halfjaar afgesloten bij Alliance 
Healthcare in ‘s Hertogenbosch. Vooral de 
eindeloze reeks aan kwaliteitscontroles bij het 
baxteren (gebruiksgestuurd samenvoegen van 
geneesmiddelen om de procesgang in de keten te 
optimaliseren en de therapietrouw te bevorderen) 

maakte grote indruk. Niet voor niets natuurlijk, 
want waar de gemiddelde patiënt de te gebruiken 
geneesmiddelen herkent aan de buitenverpakking, 
wordt nu volledig vertrouwd op de processen van de 
verpakker. 

Na de zomerstop werd gestart met het begin 
van ieder farmaceutisch productieproces: de 
module Logistiek en grondstoffen bij Carbogen 
Amcis in Veenendaal, bij velen nog bekend onder 
de naam Dishman. Naast het fascinerende 
proces waarbij uit schapenwol cholesterol 
wordt gewonnen en de state-of-the art GMP-
faciliteiten voor de productie van vitamine 
D-analogen werd veel aandacht besteed aan het 
kosteneffectieve transport van farmaceutische 
grondstoffen, bijvoorbeeld met geconditioneerde 
zeecontainers naar de Rotterdamse haven. Maar 
ook aan het schrikbarende kwaliteitsniveau 
van veel grondstofproducenten en het beperkte 
overheidstoezicht daarop in Azië.
 
LIF sluit 2020 af met de module Farmaceutische 
analyses bij het Screeningcentre op het Pivot  
Park in Oss. Ook daar zal veel aandacht 
geschonken worden aan de veranderingen 
die plaatsvinden door de overgang van op 
chemicaliën gebaseerde productieprocessen 
naar de uitdagingen van biotech: biosimilars 
die niet zomaar ‘similar’ zijn, de rol van suikers 
in de opname en dus biobeschikbaarheid en de 
kwaliteitscontroles daarop. 

speakers, (gast-)docenten en collega deelnemers. 
En natuurlijk met maatwerk rollenspellen die het 
onafhankelijk en overstijgend denkvermogen een 
flinke boost geven. 

Het enthousiasme van de gastbedrijven werkt 
daarbij aanstekelijk. Volledig ondergedompeld in de 
praktijk van de betreffende module vindt uitwisseling 
plaats over procesverbeteringen en hoe je daarvoor 
instemming kunt verkrijgen van leidinggevenden, 
QP’s en autoriteiten. De rondleidingen geven steevast 
aanleiding tot nóg meer discussie en daaruit 
voortvloeiende nieuwe ideeën. 

Met deze complete, praktijkgerichte formule reikt LIF 
de deelnemers zowel de kennis, skills als de juiste 
mindset aan op weg naar kwaliteit in de 21e eeuw. 

Kleine groepen
Programmadirecteur Ruud Santing is tevreden 
over wat de modules losmaken bij deelnemers 
en benadrukt het belang van de bewust gekozen 
kleinschaligheid: “De modules zijn nadrukkelijk 
bedoeld voor kleine groepjes actieve deelnemers.  
Een groepsgrootte van 5 tot 10 deelnemers is 
optimaal; juist dan is er ruimte voor interactie, wordt 
er veel kennis gedeeld en is de toegevoegde waarde 
het grootst.” 

Wakker schudden
Algemeen directeur Jan Derks: “In een hoog tempo 
worden de deelnemers aan LIF-modules wakker 
geschud en op scherp gezet voor de naderende 
transitie. Interactieve opdrachten worden gevolgd door 
kennisintensieve sessies met afsluitende toetsen. 

Rondleidingen door relevante gastbedrijven triggeren 
vragen die in een leslokaal niet gesteld worden. En 
ook de interne mens wordt niet vergeten met goede 
lunches en sfeervolle boutique-hotels, waar tijdens het 
diner de discussies nog lang blijven doorgaan. In ons 
eerste jaar hebben we naam gemaakt, wat we merken 
aan de toename in de aanmeldingen voor 2020. Voor 
ons een bewijs dat we op de goede weg zijn én een 
stimulans om het nóg beter te doen.” 

Algemeen directeur Jan Derks: “In een hoog tempo worden de deelnemers aan LIF-modules wakker 
geschud en op scherp gezet voor de naderende transitie.”

Programmadirecteur Ruud Santing: “De modules zijn nadrukkelijk 
bedoeld voor kleine groepjes actieve deelnemers. Juist dan is er 
ruimte voor interactie, wordt er veel kennis gedeeld en is de toege-
voegde waarde het grootst.” 



Immunetune

Nieuwe wapens in de 
strijd tegen kanker

Versnelde ontwikkeling van kanker vaccins 
door publiek-private samenwerking 
Immunetune is in 2017 opgericht door een 
gemotiveerd team van immunologen en moleculair 
biologen in samenwerking met prof. Ferry Ossendorp 
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
Door samen te werken is het onderzoek naar kanker 
vaccins in een stroomversnelling gekomen, wat o.a. 
heeft geleid tot een innovatief DNA-vaccinplatform 
en een nieuw adjuvans. De basis van deze vaccins 
zijn mutaties die alleen in het DNA van tumorcellen 
voorkomen en die resulteren in korte eiwitfragmenten 
(neoantigenen) die door het immuunsysteem 
herkend kunnen worden. Door individuele patiënten 
te vaccineren met meerdere van deze neoantigenen, 
wordt een leger van tumor-specifieke witte bloedcellen 
(T cellen) geactiveerd die de tumor infiltreren en daar 
selectief de kanker cellen opruimen. ‘Het vaccin wordt 
gemaakt op basis van mutaties die voor iedere tumor 
en per persoon verschillend zijn, ‘legt Gerben Zondag 

uit. ‘Zo kan een precisie medicijn worden ontwikkeld 
om heel gericht iemands tumor aan te vallen. Omdat 
gezonde cellen ongemoeid gelaten worden, heeft 
deze methode een veel beter veiligheidsprofiel dan 
reguliere kankerbehandelingen.’

Veelbelovende proof-of-concept resultaten
Vorige maand werden de eerste resultaten van 
de samenwerking gepubliceerd. In muizen werd 
onder andere een bijna 100% bescherming 
tegen tumorontwikkeling na DNA-vaccinatie 
aangetoond. Daarnaast werd aangetoond dat een 
DNA-vaccin synergistisch werkt in combinatie met 
immunotherapie om bestaande tumoren selectief 
op te ruimen. Recente, ongepubliceerde data van 
Immunetune suggereren dat de effectiviteit van 
immunotherapieën zoals PD-1 behandeling drastisch 
verbeterd kan worden in combinatie met tumor-
specifieke DNA-vaccins en een nieuw ontwikkeld 
adjuvans. Het onderzoek werd financieel ondersteund 

door gezamenlijke subsidies van TKI, KWF 
Kankerbestrijding, en een aan Immunetune toegekend 
Innovatiekrediet. In 2020 hoopt Immunetune de 
eerste klinische studie in patiënten te kunnen starten, 
waarvoor momenteel relevante partners en benodigde 
financiering wordt gezocht. 

Immunetune, gevestigd op het Leiden Bioscience Park, ontwikkelt innovatieve DNA-
vaccins om diverse kankertypen te behandelen en terugkeer van de ziekte te voorkomen. 
Oprichter en algemeen directeur dr. Gerben Zondag: "Mede door vroege diagnostiek 
en verbeterde behandelwijzen zijn er in de westerse wereld iedere dag meer dan 5000 
mensen die kanker overleven. Echter is er momenteel geen behandeling beschikbaar 
die terugkeer van de ziekte voorkomt, iets dat helaas maar al te vaak gebeurt. Je kan 
mensen immers niet levenslang bestralen of met chemotherapie behandelen.” Leven met 
of ná kanker heeft een zeer grote, vaak onderschatte, psychologische en economische 
impact op de (ex-)patiënten, hun naasten, en de maatschappij. Door het immuunsysteem 
te trainen om heel specifiek en duurzaam kankercellen te herkennen en te vernietigen, 
wil Immunetune nieuwe wapens gebruiken in de strijd tegen kanker. 

Voor meer informatie

Artikel OncoImmunology 2019 
https://www.tandfonline.com/doi/
full/10.1080/2162402X.2019.1652539  

www.immunetune.com

Na jaren van academische- en 
bedrijfsdienstverbanden timmert Léon Spijkers 
al geruime tijd als zelfstandig professional aan de 
biotech weg. Het vrijelijk kunnen invullen van Life 
Sciences activiteiten trok hem het meest aan. 

Zijn keuze om zelfstandig consultant te worden 
was niet lichtzinnig gemaakt, wegens de schijnbare 
marktverzadiging. “Toch is er altijd voldoende werk! 
Soms lopen mensen vast met hun bedrijfsplannen of 
is er gewoonweg teveel te doen. Dan kan het prettig 
zijn om een zelfstandig professional erbij te hebben. 

De mooiste opdrachten vragen een combinatie van 
wetenschappelijk focusseren op productontwikkeling met 
het divergerend plannen hoe dit het best te realiseren 
is. Dat zie je dan bijvoorbeeld terug in het business plan 
en de resultaatvorming daaruit. Andere opdrachten zijn 
iets eenzijdiger, maar altijd binnen productontwikkeling, 
bedrijfsstrategie en financiering. Het hoogst haalbare 
in een opdracht bereiken is uitdagend, maar ik hoor de 
klant, vertrouw op eigen ervaring en netwerk en activeer 
me vanuit mijn overtuigingen. De bekende beren op 
de weg hebben op die laatste geen invloed, ze komen 
zeker voor, maar zijn primair leerzaam. Consultancy is 

sowieso een continu leertraject aangezien je relevante 
ontwikkelingen en opleidingen blijft volgen. Voor de 
klant telt natuurlijk uiteindelijk het resultaat - de échte 
oplossing, maar ook het proces daartoe telt! Dat proces 
van integer en gezamenlijk met de klant aan een 
oplossing werken, om tot nieuwe medische producten 
en interventies te komen, daar heb ik plezier in - dát 
motiveert! En dat motivatie belangrijk is om succes te 
realiseren én te behouden, dat weten we allemaal.”

www.clouvanceconsultancy.com

Clouvance 
Consultancy
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“Een geweldige versnelling”

Nederlands Kanker Instituut kan 
nog efficiënter eiwitten onderzoeken 
dankzij nieuwe JEOL F200 TEM 

Prof.dr. Titia Sixma is groepsleider binnen het NKI en 
als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Erasmus 
MC Rotterdam. Haar vakgebieden omvatten biofysica, 
biochemie en het ontstaan van kanker. Het gedrag 
van eiwitten speelt in haar onderzoek een centrale 
rol, vertelt zij: “Met name de atomaire structuur van 
eiwitten, waarvan je de functie wil begrijpen. Dat 
is nuttig om te weten, ook al omdat je vervolgens 
medicijnen kunt ontwikkelen die zich binden aan dat 
eiwit. Zeker bij targeted therapy is dat heel belangrijk.”
Begrijpen hoe bepaalde processen in de cel 
plaatsvinden, die bijvoorbeeld kanker veroorzaken, 
is voor Sixma belangrijk: “Het is eigenlijk heel 
mechanisch hoe die eiwitten werken. En juist om dat 
te kunnen volgen heb je heel precieze plaatjes nodig. 
Je kunt dan naar een hele cel kijken maar als je echt 
naar een eiwit wilt kijken en naar de atomen in een 
eiwit, dan kon je dat alleen met röntgendiffractie doen. 
Met de elektronen microscoop is dat de laatste jaren 
verrassend snel gegaan: we kunnen deze techniek 
nu ook gebruiken om op atomair niveau in dat 
eiwit kijken.”
Dat is met name te danken aan Jacques Dubochet, 
Joachim Frank en Richard Henderson die het 
concept van de cryo-elektronenmicroscopie voor 
eiwitten ontwikkelden. Door het sample dat men 
wil onderzoeken te 
bevriezen kunnen 
biomoleculen nu ook 
driedimensionaal in beeld 
worden gebracht. Een 
enorme doorbraak, omdat 
voordien het materiaal 
door de elektronenbundel 
simpelweg verdampte. De 
doorbraak leverde de drie 
wetenschappers in 2017 
overigens de Nobelprijs 
voor de chemie op. 

Voor Titia Sixma is die 
Nobelprijs meer dan 
terecht: “Je kon niet 
lang genoeg naar een 
eiwit kijken met een 
elektronenmicroscoop. 
Althans: we konden wel 
kijken maar het eiwit gaat 
kapot voor we de details 
zien. Daarom moet je 
die moleculen middelen, 
hele series  platgeslagen 
projecties van dat eiwit. We 
kijken naar dat beeld en 

dan zoeken we plaatjes die op elkaar lijken. Die leggen 
we zo goed mogelijk op elkaar. Wat Joachim Frank 
nu heeft bedacht is hoe je met een goede alignment 
van een 2D projectie een 3D beeld kunt maken. En we 
krijgen ook nog eens meerdere toestanden tegelijk. 
Als je voldoende plaatjes hebt kun je er dan als het 
ware een filmpje van maken en begrijpen we 
beter de details omdat je het eiwit gewoon ‘in actie’ 
kunt volgen.”
Ze vervolgt: “Uiteindelijk is ons onderzoek gericht op 
de functie van eiwitten en hoe DNA-schadeherstel 
werkt: er ontstaat wel eens foutje als DNA wordt 
gekopieerd. Dat kan kanker veroorzaken. Er zijn 
eiwitten die dat foutje herstellen maar hoe dat proces 
precies werkt, dat is waar wij in geïnteresseerd zijn.”

Onderzoek wordt steeds complexer, maar dat is deels 
ook te danken aan de voortschrijdende technologie: 
Cryo TEM is onderdeel van ‘The resolution revolution’. 
“Vroeger konden we met kristalstructuren eiwitten 
bekijken, nu kunnen we in de celkern kijken. Met 
röntgenkristallografie kwamen we niet meer verder, 
daar liepen we volledig mee vast. Met Cryo TEM 
heb je geen kristallen nodig en kan er veel meer: 
je ziet dat ook terug in de publicaties.”
De JEOL F200 op het NKI zal niet in eerste instantie 

gebruikt worden voor de 
allerhoogte resoluties. De 
inzet zal veel meer liggen 
op het voorbereiden van 
samples van eiwitten, 

waarvan elders de data wordt opgenomen. Dat lijkt 
omslachtig maar is efficiënt, zegt Sixma: “In Leiden 
en elders staan hogeresolutie microscopen, maar je 
moet dan wel goede samples hebben. Dankzij de JEOL 
kunnen we hier nu zelf testen of de samples goed zijn. 
Dat betekent een geweldige versnelling.”
Er is nog een aspect, zegt Titia Sixma: “De techniek 
die we nu toepassen bestaat al dertig jaar, maar 
er waren maar een handjevol labs in de wereld in 
geïnteresseerd. Alleen experts konden er mee 
werken. Wat bedrijven als JEOL hebben gedaan is 
het gebruiksvriendelijker gemaakt.”

De verwachtingen zijn hooggespannen over de 
resultaten van de JEOL F200 Cryo TEM bij het NKI. 
Het zal wennen zijn voor de onderzoekers op het NKI: 
“We voelen ons een beetje vrachtwagenchauffeurs 
die nu proberen met een straaljager de lucht in te 
gaan.  Maar dat is een kwestie van tijd. Voor mij is dat 
begrip dat de structuren opleveren belangrijk. Het 
allermooiste vind ik dat we eiwitten in verschillende 
toestanden nu kunnen volgen. We zien de beweging en 
dat filmpje speelt zich voor je ogen af. Dat is prachtig. 
Onze structuren gaan ook helpen bij het maken van 
nieuwe geneesmiddelen. En daar kunnen we dankzij 
Cryo TEM een grote stap zetten: als je weet dat je 
samples hoge resoluties kunnen opnemen, dan kun 
je sneller meerdere compounds testen. 
Ik denk dat moleculair onderzoek in het 
algemeen gaat versnellen.“

Het Nederlands Kanker Instituut, heeft in ons land de primeur van de JEOL F200 cryo elektronen microscoop. Het aan het 
Antoni van Leeuwenhoek verbonden onderzoeksinstituut heeft hoge verwachtingen van deze Cryo TEM. Vooral is de hoop 
dat door de flexibiliteit en snelheid van de F200 het onderzoek naar het gedrag van eiwitten in een hoger tempo doorgevoerd 
kan worden. Professor Titia Sixma is daar nu al van overtuigd: “Het is een geweldige versnelling.”
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Met de introductie van herbruikbare 
autoclaafzakken toont Elis Cleanroom aan zijn 
rol als partner voor de cleanroom industrie 
serieus te nemen. Het Franse concern nam 
anderhalf jaar geleden Berendsen over en dat 
biedt kansen op internationaal niveau. Zeker 
op innovatief gebied.

In september 2017 is Berendsen overgenomen door 
het Franse Elis, dat daarmee Europees marktleider is 
in textiel-, hygiëne- en facilitaire diensten. Inmiddels 
is Elis in 28 landen in Europa en Latijns-Amerika 
aanwezig met 45.000 medewerkers en meer dan 
400.000 klanten. De divisie cleanroom, handelend 
onder de naam Elis Cleanroom, is in maar liefst 
zeventien landen aanwezig met 28 vestigingen. 
Vanuit de vestiging in Bolsward wordt aan die verdere 
groei gestalte gegeven, vertelt Arthur Lettinga, 
product manager West-Europa van Elis Cleanroom: 
“De overname biedt kansen, ook uit oogpunt van 
innovatie. De markt kent ons als leverancier van een 
breed pakket producten en diensten op het gebied 
van cleanroom oplossingen, waarbij we een hoog 
kwaliteitsniveau hanteren. Dat moet ook, want in  
de sectoren waarin wij actief zijn gaat het om  
kritische processen.”
Lettinga doelt daarmee op cleanrooms, laboratoria, 
productieruimtes in pharma en lifesciences en andere 
omgevingen waar contaminatie, in welke vorm dan 
ook, absoluut ongewenst is. Daartoe biedt Elis een 
totaal pakket gevalideerde cleanroom oplossingen: van 
kleding, reinigingssystemen, cleanroom brillen,  
tot cleanroom schoeisel, - matten en kast oplossingen. 
“We zeggen altijd: zaken die tot een cleanroom 
behoren en wasbaar zijn, daar kunnen we klanten  
mee helpen.”
“Het is vanzelfsprekend dat men zoekt naar de beste 
oplossingen en het is dan onze uitdaging om steeds 
innovatiever te zijn. Zo werken wij aan de ontwikkeling 
van een totaal geïntegreerd cleanroompak, inclusief 
masker; geheel gesloten en zonder openingen 
zodat er geen enkel deeltje de ruimte in kan. Zelfs 
een huidschilfertje kan al een probleem opleveren 
voor een kritisch proces. Met andere woorden: de 
mens is nog altijd de meest vervuilende factor in een 
cleanroom. Daar willen wij steeds betere oplossingen 
voor vinden en dat doen wij in samenwerking met 
onze toeleveranciers in de vorm van co-creatie. 
Zij produceren, wij testen en industrialiseren.” Hij 
vervolgt: “Ook luisteren wij naar de markt, pikken 
signalen op waar een klant mee worstelt en werken 
aan een juiste oplossing. Een mooi voorbeeld is 
Connected Cleanroom, waarbij onze klanten 24/7 
inzicht hebben in alle items die zij via ons in roulatie 
hebben. Ook kunnen we nu zo ver gaan dat er 
scanningen plaats kunnen vinden op de locatie van de 
klant middels slimme kasten en/of scan stations.”
Zo heeft een klant te allen tijde inzicht waar hun 
items zich bevinden, of er niet teveel instaat, of de 
operators SOP compliant werken, maar ook of items 
wel goed rouleren en of er niet actie moet worden 
ondernomen. Door middel van makkelijk leesbare 

dashboards is direct te zien voor een klant hoe alles op 
afdelingsniveau zich manifesteert. 

Een voorbeeld van die samenwerking is een nieuw en 
innovatief product: herbruikbare  autoclaafzakken. 
Daarmee gaat Elis Cleanroom de concurrentie aan met 
de gangbare disposable/single-use autoclaafzakken, 
vertelt Lettinga: “Onder andere worden deze gebruikt 
voor de sterilisatie van onderdelen van bijvoorbeeld 
bioreactors en filters in de cleanroom. Nadat een 
batch is geproduceerd moeten ook de onderdelen 
worden schoongemaakt en gesteriliseerd. Echter, 
veel onderdelen hebben afwijkende vormen. Dat leidt 
tot een aantal problemen in de huidige situatie. In de 
eerste plaats zijn die onderdelen zwaar of scherp. Dan 
scheurt de zak. Ten tweede is de maatvoering van deze 
zakken standaard met als gevolg dat het niet past en 
er een tweede zak overheen wordt gedaan en  vast 
getapet. Ook die tape is weer een probleem, want er 
kunnen dan lijmresten op het item terecht komen en 
dit geeft deeltjes af.”
Er zijn nog andere belangrijke nadelen: bij 
disposable zakken is er sprake van een stevige 
afvalberg; niet duurzaam derhalve. “En”, vervolgt 
de product manager, “Dan is er nog de mens zelf. 
De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 
autoclaveren van die onderdelen kunnen inconsistent 
zijn in hun handelingen: de ene doet het op die manier, 
de ander weer op zijn manier. Er mag geen ruimte zijn 
voor interpretatie binnen cleanrooms. Een leek moet 
bij het lezen van een protocol exact weten wat en hoe 
men iets uit moet voeren op de correcte wijze.”

De problematieken rondom de disposable zakken 
leidde tot een ontwikkelingstraject om met de 
leverancier te onderzoeken of een herbruikbare zak 
tot de mogelijkheden behoorde. Dat bleek het geval, 
waarbij in samenwerking met de leverancier, de eerste 
prototypes werden gemaakt. Voordeel daarbij is dat 
er zowel bij de leverancier als bij Elis Cleanroom een 
grote materiaalkennis en -ervaring is. Arthur Lettinga: 
“De zak is gemaakt van hetzelfde type grondstof als 
het cleanroom textiel. Daarmee hebben wij uiteraard 
een grote ervaring, omdat wij deze stofsoorten hier 
reinigen. Dus hoe lang gaat materiaal mee, hoe vaak 
gaat het in de autoclaaf; dat was allemaal bekend. 
Het meest intensieve was het testen en valideren van 
het product. Dit ging met name om het testen van het 
element dat gesteriliseerd moest worden en vrij van 
micro-organismen moest blijven voor minimaal drie 
weken. Dat traject hebben onze klanten ook doorlopen, 
want zij willen ook zeker weten dat het cleanroom 
compatible is. En dat is allemaal gelukt.”
Inmiddels is de herbruikbare autoclaafzak in productie 
en wordt al in de dagelijkse praktijk ingezet. De 
verwachte voordelen blijken uit te komen, vervolgt 
Lettinga: “Het product is van non-linting materiaal 
gemaakt waardoor het geen deeltjes afgeeft. 
Bovendien is het dubbellaags: zware items en scherpe 
hoeken zijn geen probleem.” 
Even belangrijk is dat de herbruikbare autoclaafzakken 
van Elis Cleanroom in ieder afmeting te maken is, 
omdat ook iedere klant en haar onderdelen uniek 

is. Daarnaast is tape, waardoor lijmresten op het 
materiaal kan komen, niet meer nodig. De zakken zijn 
voorzien van een ingenieuze ritssluiting, geschikt voor 
autoclaveren. Iedere voorgedragen problematiek door 
klanten is gepareerd met deze oplossing. 

De voordelen van de autoclaafzakken zijn evident, 
oordeelt product manager Lettinga: “Het systeem 
is complementair aan onze dienstverlening dus de 
autoclaafzakken worden bij ons ook gereinigd en 
vervolgens optioneel geautoclaveerd. Bij de klant gaat 
het, inclusief inhoud, ook weer in de autoclaaf. Dat lijkt 
dubbel, maar sluit enig risico op contaminatie wel uit.”
Wat de kosten betreft zegt hij dat het vergelijkbaar 
is met de inzet van disposable autoclaafzakken: 
“Maar je hebt wel veel meer voordelen ten opzichte 
van disposable. Denk alleen maar aan de processen 
rond het reinigen van onderdelen; die worden veel 
efficiënter en consistenter door het ontwerp van onze 
zakken. Daarnaast kost het prepareren van  
de autoclaafzakken veel minder arbeidsuren en  
dus geld.”

De recyclebare autoclaafzak is nu een half jaar op 
de markt. Arthur Lettinga ziet al een toename in 
het gebruik. “Ook al omdat dit natuurlijk een veel 
duurzamere en minder vervuilende oplossing is dan 
de disposable autoclaafzakken welke na een keer 
gebruikt te zijn bij het afval terecht komen. De markt 
wordt overtuigd van die voordelen, maar wil natuurlijk 
ook zelf eerst een productvalidatie opstarten. In 
elk geval bewijzen we hiermee dat wij als Elis 
Cleanroom én marktleider 
voortdurend bezig zijn 
nieuwe producten en 
diensten te ontwikkelen 
en verbeteringen door te 
voeren ten gunste van 
onze klanten.”

Duurzame oplossing van Elis

Herbruikbare  autoclaafzak
biedt meerdere voordelen
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Het idee om het immuunsysteem in te 
zetten voor de behandeling van kanker 
bestaat al geruime tijd, zo'n dertig 
tot veertig jaar. In al deze tijd hebben 
zich echter maar weinig doorbraken 
voorgedaan. Met de komst van CAR 
T-celtherapie hebben we wellicht wel de 
doorbraak in handen waarop al zolang 
wordt gehoopt.  

CAR T-celtherapie combineert twee zeer 

belangrijke elementen. Allereerst is het 
patiëntspecifiek. De therapie gebruikt 
namelijk het eigen immuunsysteem van 
de patiënt, waarmee recht gedaan wordt 
aan de uitdaging dat elke patiënt uniek 
is. Daarnaast zorgt de receptor voor een 
efficiente binding met en het aanvallen 
van de cellen. 

Het resultaat is een behandeling die 
zowel het beste van de natuur als het 

beste van moleculaire engineering 
gebruikt. Zo wordt het immuunsysteem 
van de patient versterkt in het detecteren 
en aanvallen van de kankercellen. CAR 
T-celtherapie is een 'levende therapie'. 
T-cellen worden uit het bloed van 
de patiënt gehaald, geengineerd en 
opgekweekt in het laboratorium om 
vervolgens terug te geven aan de patiënt, 
waarna ze zich in het lichaam verder 
vermenigvuldigen. 

De behandeling met CAR T bestaat 
uit een eenmalig infuus. Na de 
behandeling neemt het lichaam op 
natuurlijke wijze de cellen op. De 
efficiente en targetspecifieke receptor 
die is ingebracht in de killer cellen van 
het eigen immuunsysteem, maakt dat 
deze therapie zich onderscheid van de 
klassieke oncologische behandelingen.  

CAR T-celtherapie zal binnen afzienbare 
tijd vanuit Nederland geproduceerd 
worden. Kite, een onderdeel van Gilead, 
is een van de koplopers op dit gebied 
en bouwt momenteel een nieuwe 
ultramoderne productiefaciliteit in 
Hoofddorp. Naar verwachting zal 
deze nieuwe productielocatie begin 
2020 starten met productie van CAR 
T-celtherapie voor Europese patiënten.

Artist impression of new T cell production 
facility of Kite in Hoofddorp

Bouw Europese productiefaciliteit voor celtherapie in Hoofddorp

Provast 
ontwikkelt nieuwe 
Nederlandse 
hoofdkantoor 
Galapagos 

Op het Leiden Bio Science Park 
ontwikkelt Provast het nieuwe 
Nederlandse hoofdkantoor voor 
Galapagos. Galapagos wordt gebruiker 
en tevens eigenaar van het gebouw. Het 
kantoor omvat circa 17.000 m² kantoor- 
en laboratoriumruimte.

Provast ontwikkelt dit duurzame 
gebouw op maat voor Galapagos. Het 
biotechnologiebedrijf zal het gebouw 
in het tweede kwartaal van 2021 gaan 
gebruiken voor zowel kantoor- als 
laboratoriumfunctie. 

Het kantoorgebouw wordt een eyecatcher 
en zal zich nadrukkelijk presenteren aan 
de A44 met een spectaculair atrium.  
Galapagos is een beursgenoteerd 
biotechnologiebedrijf in de klinische 
fase, gespecialiseerd in het ontdekken 
en ontwikkelen van geneesmiddelen met 
nieuwe werkingsmechanismen, gericht 
op ziekten waarvoor nog grote medische 
noden bestaan. 



Actelion

‘ We zetten ons optimaal in om  
leven met PAH te verbeteren’

Actelion, sinds 2017 onderdeel van Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson, is marktleider 
op het gebied van Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH). ‘We doen veel meer dan louter medicatie produceren, 
een groot deel van onze initiatieven gaan uit naar het meer bekendheid geven aan deze zeldzame ziekte zodat de 
diagnose sneller gesteld kan worden.’  Kelly Beckers, Medical Therapeutic Area Lead Pulmonary Hypertension, 
neemt het woord.   

1. Wat is pulmonale hypertensie?
Pulmonale Hypertensie is een abnormale hoge 
bloeddruk in de longen die gevolgen heeft voor de 
werking van het hart. Bij een hoge druk in de longen 
moet met name de rechterkamer van het hart harder 
werken. Het kost meer kracht om het bloed richting 
de longen te pompen. De rechterhartkamer past 
zich in eerste instantie aan: de spierwand wordt 
dikker en de hartkamer wordt groter. Zo lukt het 
toch om een normale hoeveelheid bloed weg te 
pompen. Tegelijkertijd ontstaan als reactie op de 
verhoogde druk, beschadigingen in de grote en kleine 
longslagaders. De vaten vernauwen en de druk in de 
longvaten gaat verder omhoog. Door deze reacties 
gaat op den duur de hartpompfunctie achteruit en 
ontstaat hartfalen. Pulmonale Arteriële Hypertensie 

(PAH) is een subgroep van Pulmonale Hypertensie 
(PH). Bij PAH zijn er vernauwingen of verstoppingen in 
de longslagader en de kleinere aftakkingen en is het 
evenwicht tussen vaatverwijdende en vaatvernauwende 
stoffen verstoord. Oorzaken van PAH zijn onder andere: 
erfelijkheid (familiaire PAH), geneesmiddelen of toxine 
gebruik, aangeboren hartafwijkingen, sclerodermie, 
leveraandoeningen, HIV of schistosomiase. Naast 
PAH houdt Actelion zich overigens ook bezig met 
digitale ulcera, Niemann-Pick type C en Gaucher 
Disease type-1.

2. Waarom wordt Pulmonale Arteriële 
Hypertensie zo slecht herkend?
De eerste symptomen van PAH zijn meestal zware 
vermoeidheid en moeite met ademhalen, vooral bij 
lichamelijke inspanning. Activiteit is snel vermoeiend 
en veroorzaakt kortademigheid (of flauwvallen). De 
meeste mensen met PAH denken in eerste instantie 
dat ze een erg slechte conditie hebben. Andere 
symptomen zijn:

•  opgezwollen voeten en onderbenen (oedeem)
•  blauwe lippen (cyanose)
•  pijn op de borst
•  een snelle pols
•  benauwdheid
•  een vergrote lever

Vaak gaan mensen met Pulmonale Arteriële 
Hypertensie pas naar de dokter als de klachten zo 
erg zijn dat bijvoorbeeld werken niet meer goed lukt. 
Maar hoe verder de ziekte vordert, hoe ernstiger de 

symptomen, zelfs dagelijkse dingen als aankleden 
of douchen zijn dan te inspannend. De ziekte is niet 
alleen voor patiënten moeilijk te herkennen, ook 
cardiologen, longartsen of reumatologen hebben 
moeite om de diagnose te stellen omdat de ziekte 
erg zeldzaam is. In België spreken we over 500 tot 
600 patiënten, in Nederland ongeveer het dubbele. 
Bovendien lijken de symptomen in het begin op die 
van astma of hyperventilatie, waardoor de diagnose 
soms niet goed gesteld wordt. Gebleken is dat het 
gemiddeld meer dan 2 jaar duurt voordat de diagnose 
wordt gesteld en dat het laattijdig stellen van de 
diagnose een slechte prognose geeft.

3. Bekendheid en meer informatie geven over 
PAH is een speerpunt binnen Actelion. 
Hoe wordt dit bewerkstelligd?
Door aansluiting bij Johnson & Johnson kunnen 
we onze leiderspositie op dit gebied behouden en 
versterken. We behouden namelijk onze focus op deze 
zeldzame ziekte alsook onze nauwe contacten met 
de PH experten, maar kunnen dit nu combineren met 
de expertise en potentieel van een wereldleider in de 
farmaceutische industrie. De ervaringen die zij hebben 
opgedaan over de jaren heen en in verschillende 
therapeutische domeinen kunnen we nu optimaal 
benutten in het voordeel van de PAH patiënten. 
Ook zijn België en Nederland nu gebundeld tot een 
Benelux afdeling. Met elkaar kunnen we een stevige 
vuist maken!

4. Actelion is wereldwijd de grootste 
investeerder in R&D op het gebied van 
PAH, daarbij wordt onder meer gefocust op 
biomarkers die de ziekte kunnen voorspellen, 
maar zeker ook op het verbeteren van de 
overleving en de levenskwaliteit van PAH 
patiënten. Is dit dan een taak van farma?
Ik zou het niet zozeer een ‘taak’ van farma noemen. 
Wij als Actelion, gespecialiseerd in deze aandoening, 

zien het echter als onze roeping om naast de  portfolio 
van PAH-behandelingen voor de WHO-functionele 
klasse (FC) II tot IV, met onder andere orale en 
intraveneuze geneesmiddelen, ook de diagnosestelling 
te verbeteren en op zoek te gaan naar innovatieve 
middelen om de levenskwaliteit van de PAH patiënten 
te verbeteren. 

Zo werken we sinds kort samen met Owlstone Medical, 
een biotech bedrijf in de UK, om uitgeademde lucht 
van PH patiënten te analyseren met het uiteindelijke 
doel een non-invasieve test te ontwikkelen dat 
pulmonale hypertensie kan detecteren.   

Een andere studie, TRACE, zet digitale innovatie in om 
het effect van een PAH geneesmiddel op de kwaliteit 
van leven van de patiënt te onderzoeken. De patiënt 
krijgt een  polsband die zijn dagelijkse activiteit meet. 
Aangezien recent werd aangetoond dat de activiteit 
bij PAH patiënten verlaagd is en dit samen gaat met 
een slechtere prognose is het van belang om ook 
dit aspect van de ziekte te verbeteren. Een klinische 
studie (SYMPHONY) heeft zich gericht op het valideren 
van een nieuwe kwaliteit van leven vragenlijst: de 
SYMPACT questionaire, specifiek ontworpen voor 
PAH patiënten. In de klinische praktijk wordt deze 
vragenlijst al ingezet zodat de patiënt deze kan 
invullen voor de consultatie. De arts kan dan snel zien 
hoe de sociale en psychologische aspecten van deze 
patiënt er voor staan en of eventuele ondersteuning 
noodzakelijk is. 

Het is een wereldwijde ontwikkeling dat de 
patiënt steeds centraler wordt gesteld. Het beter 
informeren van patiënten zodat men op een bepaald 
niveau kan meepraten over de aandoening, is een 
speerpunt binnen Actelion. Gebleken is dat een goed 
geïnformeerde patiënt beter weet om te gaan met 
de aandoening, minder nadelige effecten ervaart, 
en beter als sparring partner van een arts kan 
functioneren. Actelion maakt zich hard voor betere, 
objectieve informatie die goed toegankelijk is voor de 
PAH patiënten. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 
informatiemateriaal en films, maar zeker ook door 
regelmatige bijeenkomsten in samenwerking met de 
patiënten(verenigingen) te organiseren.
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Gemiddeld duurt het meer dan 
2 jaar voordat de diagnose

PAH wordt gesteld

Actelion maakt zich hard 
voor betere, objectieve 
patiënten informatie
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OCS Life Sciences is a specialist CRO that focuses on bringing high-value expertise 
and services to our life sciences clients. We’re experienced in all phases of clinical 

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

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

Clinical Data 
Management 

Statistical 
Programming 

Reporting and 
Biostatistics 

CDISC 
Standardisation 

and Training 

Our data managers build 
clinical trial databases, 

design eCRFs, and provide 
support all the way through 

data cleaning and 
database lock. From 

experience they keep tabs 
on key stakeholders, both 

inside and outside the 
organisation, and ensure a 

smooth, consistent, and 
timely data flow. 

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

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

and figures using SAS, 
including descriptive 

statistics and other most 
common statistical 

methods. We follow either 
your procedures or ours. 

In the early stages of your 
studies our biostatisticians 

provide input to study 
protocols, perform meta-

analyses, and write 
statistical analysis plans, 

including the selection and 
design of moderate and 

complex statistical models. 
Once data flows in we 

apply such methods and 
interpret the study results. 

We develop custom 
solutions that expedite the 

creation of SDTM and 
ADaM datasets and 

Define-XML. Our experts 
build CDISC compliant 

clinical data warehouses or 
data pools from legacy 

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

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

the Netherlands, and a CDISC Gold Member.  

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

Ask for Melanie Schopp or Jules van der Zalm. 

PulmoTech, een in Groningen gevestigd 
jong bedrijf, ontwikkelt een speciale 
katheter om beademing van patiënten 
op de intensive care beter in te stellen.  
 
Op een intensive care worden tussen de 
30 en 60% van de patiënten kunstmatig 
beademd. Alhoewel dit levensreddend 

is, kan beademing zelf ook schadelijk 
zijn voor de ademspieren en de longen. 
Zo kan beademing leiden tot zwakte 
van het middenrif, de belangrijkste 
inademingsspier, omdat de patiënt deze 
spier onvoldoende gebruikt. 
Huidige technieken meten vooral buiten 
het lichaam. Het is echter belangrijk 

om te meten wat de patiënt 
zelf doet of nodig heeft, om 
onnodige schade te voorkomen. 
De katheter van PulmoTech, 
een innovatief slangetje met 
speciale sensoren dat via de 
neus of mond in de slokdarm 
wordt geplaatst, maakt het 
mogelijk om zeer nauwkeurig 
in de patiënt de functie van 
de ademspieren en de longen 
te meten. Hiermee kan 
extra diagnostiek worden 
verricht en de beademing 
gepersonaliseerd worden 
ingesteld, om te zorgen dat een 
patiënt zo snel mogelijk weer 
zelfstandig kan ademen. 
De investering door Carduso 
Capital maakt het mogelijk 
dat PulmoTech de laatste 
fase van het klinisch 
onderzoeksprogramma kan 
doorlopen om de voordelen te 
bevestigen en de productiefase 
kan gaan opstarten. De 
verwachting is dat de katheters 
medio 2021 voor de markt 
beschikbaar komen. 

Voor meer informatie 
over PulmoTech:
www.pulmo-tech.com 

Carduso Capital Groningen 
investeert in PulmoTech BV. 
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Sneller. Beter. Betaalbaar. Het zijn de drie 
kernwaarden die binnen GenomeScan mede de koers 
bepalen. Medisch bioloog Van den Berg, die in 2002 de 
organisatie oprichtte onder de naam ServiceXS, licht 
toe: ‘Sneller: want wie investeert in state of the art 
technologie en een goed georganiseerde infrastructuur 
binnen het bedrijf heeft, kan snel werken. De techniek 
voor high-throughput sequencing evolueert heel 
snel. Dat vertaalt zich in het verwerken van meer 
data in steeds kortere tijd. We zien dat de afgelopen 
jaren de doorlooptijden in ziekenhuizen zijn verkort 
van 12 maanden naar een paar maanden en het is 
de bedoeling dat we dat nog verder terugbrengen. 
Daar waar we in 2015 nog een aantal maanden nodig 
hadden om tot een snelle diagnose op basis van NGS 
te komen, lukt ons dat nu binnen een week. Een 
enorme vooruitgang en in het belang van de patient.’

Het prettige is dat de kwaliteit niet lijdt onder de 
versnelling, GenomeScan is ISO 17025 en ISO 15189 
geaccrediteerd, GLP en GCLP gecertificeerd, en 

neemt niet alleen DNA, RNA, Methylatie en Single Cell 
sequencing voor haar rekening, maar verzorgt ook de 
analyse van de data. ‘Uitgebreide wetenschappelijke 
en technische support is onderdeel van elk project. 
Een goede studieopzet betekent veel tijdwinst bij de 
analyse. En: de juiste informatie uit sequencen halen 
die leidt tot de juiste diagnose is misschien nog wel 
belangrijker dan het sequencen zelf.’

Binnen GenomeScan, waar 80% van de medewerkers 
wetenschappelijk is opgeleid en een derde beschikt 
over een PhD, is meedenken, innovatieve oplossingen 
zoeken en maatwerk leveren voor bijvoorbeeld farma 
gemeengoed. ‘We analyseren samples op basis van 
NGS voor meerdere ziekenhuizen in Nederland, o.a. 
Groningen, Rotterdam en Leiden en zijn voornemens 
dit verder uit te breiden, maar ook voor farma 
bedrijven in binnen- en buitenland. Daar waar 
voorheen ieder centrum zelf de technologie in huis 
wilde hebben, zien we nu dat dergelijke zorgcentra en 
industriele partners het werk bij ons onderbrengen. 
NGS technologie ontwikkelt zich snel en investeringen 
in apparatuur, kennis en getraind personeel zijn 
kostbaar. Door de samples juist onder te brengen in 
een centrum als GenomeScan besparen deze centra 
gezamenlijk vele miljoenen op jaarbasis.’

Betaalbaar is een derde kernwaarde, want binnen 
GenomeScan wordt zoveel mogelijk gewerkt 
binnen de zorgbudgetten. ‘GenomeScan heeft geen 
winstoogmerk. Ons doel is om het geld dat we 
verdienen terug te investeren in de zorg, ‘stelt Kees 
van den Berg. ‘We hopen zo ons steentje bij te dragen 
aan innovatie. Want Nederlandse verzekeraars die de 
vergoeding verschaffen, vinden innovatie mooi maar 
het moet betaalbaar blijven.‘

Personalised Medicine
Eén van de ontwikkelingen binnen de zorg die de 
komende jaren de markt voor DNA sequencing verder 
fors zal laten groeien is personalised medicine: wie 
heeft baat bij welke medicatie en in welke hoeveelheid 
dient dat gegeven te worden om optimaal effectief 
te zijn? Door alle kennis en kunde die GenomeScan 
inmiddels heeft opgebouwd, is het een belangrijke 
partner bij de ontwikkeling van personalised medicine. 
‘Naast het verrichten van NGS analyses tegen 
vergoeding zijn we ook betrokken bij verschillende 
subsidie projecten met academische partners in bijna 
alle Universitair Medische Centra in Nederland, maar 
ook met internationale samenwerkingspartners. 
Daarbij werken we samen om nieuwe toepassingen 
van NGS te ontwikkelen voor meerdere doeleinden, 
zoals personalised medicine. Zo bekijken we 
op dit moment of we een NGS toepassing voor 
pharmacogenomics op de markt kunnen brengen 
met onze partners. Ook op oncologisch vlak zijn de 
mogelijkheden groot en hoopgevend: individuele 
tumoren volledig sequencen, het zogenaamde whole 
genome sequencen, kan beter inzicht geven in de te 
volgen behandeling voor individuele patienten.’

De toekomst ligt volgens de GenomeScan CEO in 
de verdere ontwikkeling en toepassing van DNA 
sequencing ten behoeve van de diagnostiek in de zorg 
dan wel de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een 
genetisch paspoort dat artsen en apothekers helpt 
het juiste medicijn en juiste dosis te geven. ’Bijna 
iedereen reageert anders op geneesmiddelen. Variatie 
in één leverenzym zorgt er al voor dat je 25% van alle 
middelen veel langzamer of juist sneller afbreekt 
dan een ‘gemiddeld’ persoon. Onder- of overdosering 
liggen op de loer, waardoor patiënten mogelijk niet de 
behandeling krijgen die nodig is, of zelfs schadelijke 
effecten en veel bijwerkingen ondervinden. Als we dit 
vooraf kunnen voorspellen, kan het type medicijn en de 
dosering worden aangepast.’ Top-research instituten 
als LUMC en ErasmusMC kozen niet voor niets voor 
GenomeScan: ‘Wij blijven innoveren en strategisch 
investeren in de nieuwste apparatuur en technische 
ontwikkelingen. Dat werkt kostenbesparend en de zorg 
heeft hier direct baat bij, ‘ besluit de gepassioneerde 
Kees van den Berg.

Voor meer informatie www.genomescan.nl

GenomeScan

Sneller. Beter. Betaalbaar. 
GenomeScan richt zich op de snel groeiende, en zich ontwikkelende markt van Next Generation 
(DNA) Sequencing (NGS). CEO Kees van den Berg, samen met LUMC en ErasmusMC aandeelhouder 
van GenomeScan: ‘Het aantal projecten van onze klanten in ziekenhuizen, farma en R&D centra is 
dit jaar met 40% toegenomen en ondertussen hebben we in de afgelopen jaren de doorlooptijden 
van deze technologie ten behoeve van diagnostiek voor patienten in ziekenhuizen sterk kunnen 
verkorten.’ Een specialist die streeft naar het hoogst haalbare aan het woord.

NovaSeq6000

Zeventien jaar geleden startte het Leidsche 
bedrijf ServiceXS: de eerste serviceprovider 
in Europa op het gebied van Next Generation 
Sequencing. In eerste instantie richtte men 
zich op de agro- en foodsector. In 2014 werd de 
naam gewijzigd in GenomeScan en boorde men 
met moleculaire diagnostiek voor de zorg een 
compleet nieuwe markt aan. In 2014 werd tevens 
het LUMC aandeelhouder en onlangs  
het ErasmusMC.

Mbv DNA sequencen wordt de volgorde bepaald 
van de nucleotides – adenine, guanine, cytosine 
en thymine –  van het DNA. De zogenaamde DNA 
code is van onschatbare waarde voor biologische 
research, klinische diagnostiek, maar ook voor 
bv forensisch onderzoek. De voordelen van 
DNA sequencing hebben de ontwikkelingen 
in de biotechnologie in een stroomversnelling 
geplaatst.



Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is met 200 
bedrijven en instellingen en 19.000 medewerkers 
het grootste Nederlandse Life Sciences & Health 
kenniscluster en staat internationaal hoog 
aangeschreven. Kruisbestuiving van hoogwaardig 
onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfsleven trekt 
ondernemers, studenten en wetenschappers vanuit de 
hele wereld naar kennisstad Leiden. Logisch dat LBSP 
door de toegenomen vraag dringend behoefte heeft 
aan uitbreiding. Gelukkig is dat ook mogelijk. Het park 
beslaat momenteel 110 hectare en er kan nog 330.000 
m2 bij. Kadans Science Partner is er trots op haar 
steentje bij te dragen aan de uitbreiding van het park 
door ontwikkeling van het multi-tenant gebouw Plus 
Ultra Leiden (16.000 m2 BVO) dat voor de zomer van 
2021 opgeleverd zal worden. ‘Op alle locaties waar we 
aanwezig zijn, proberen we meer te leveren dan alleen 
de stenen‘ stelt Johan van Gerven, Manager Business 
& Acquisition. ‘Zo stellen we de voorzieningen in onze 
gebouwen beschikbaar en proberen we proactief de 
saamhorigheid van de community te stimuleren door 
onder meer ondernemers met elkaar kennis te laten 
maken. Dat betekent een actieve bijdrage leveren aan 
het innovatieve ecosysteem (zie ook kader).’ 

De hardware
‘Zoals gezegd stellen we de ruime algemene 
voorzieningen in onze gebouwen beschikbaar,’ vervolgt 
Johan. ‘Bij Plus Ultra Leiden zijn die algemene 
voorzieningen zeer uitgebreid, we willen hét nieuwe 
business center op LBSP vormen. 

Op de 1e verdieping stap je in een transparant, groen 
atrium met een restaurant, koffiebar, meet & greet 
area en vergaderzalen: daadwerkelijk het kloppend 
hart van het gebouw en een centraal punt 
voor ontmoetingen.’

Daarbij staat flexibiliteit hoog in het vaandel. Johan: 
‘Alle verdiepingen zijn flexibel in te delen als kantoor, 
lab of een combinatie van beide. Elke huurder krijgt 
een eigen voordeur en kan zijn signatuur geven aan 
zijn huurdeel. Klimaatplafonds zorgen voor een 
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> 150,000 m² potential 
development230 companies

> €500 million AuM, 
KSP = €252 million

48,500 sqm of labs & 
cleanrooms12 campuses 

27 properties

208,000 sqm LFA 
with 96% occupation

Kadans Science Partner has many years of experience in creating tailor-made 
accommodation for companies and institutions in the knowledge-intensive 
sector, throughout their life cycle. Through developing and operating, Kadans 
Science Partner has learned what life science companies’ needs are. By now, 
Kadans Science Partner has (re)developed and operated 200,000 m² of 
buildings, which means that we have everything we need to realize the proper 
accommodation facility for every knowledge-intensive organization. Kadans 
Science Partner offers entrepreneurs in their buildings the possibility to 
integrate specific wishes in terms of layout, fit-out or equipment. This creates a 
tailor-made accommodation solution for the tenant that “fits” the development 
process of the company. 

Kadans Science Partner is already active at twelve science parks in the 
Netherlands and abroad. Here we play an essential role in the innovative 
ecosystem, for example by making the general facilities of our building 
available, giving companies the opportunity to continue to grow and by offering 
tenants a total package of services. Kadans Science Partner also offers 
tenants access to its network of coaching, advice, financing and specialist 
equipment. Plus Ultra will play an important role in this and will contribute to 
the innovative ecosystem of Leiden Bio Science Park. 

Kadans Science Partner remains involved with the tenants as an operator. 
This way, Kadans Science Partner is able to continuously manage the 
changing accommodation needs of an organization. Because of this, many 
companies remain connected to Kadans Science Partner for a long period 
of time. 

Kadans Science Partner

7

Kadans Science Partner

Samenwerking als sleutel tot succes

Ecosysteem management stimuleert innovatie

Technologische innovaties gaan sneller dan ooit, maar ook de complexiteit en de multidisciplinariteit ervan 
nemen toe. Bedrijven kiezen steeds meer voor samenwerking en open innovatie. Dit vindt plaats binnen 
een ‘innovatief ecosysteem’. Dit is een structuur van interacties van de community in een ‘innovation 
area’, ofwel een campus, science park of innovatiedistrict, die gefaciliteerd wordt doormiddel van een 
aantal randvoorwaarden, de succesfactoren. Het ecosysteem op een science park of campus wordt steeds 
belangrijker. De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen vormt de sleutel tot succes: innovatie. 
Economisch geograaf Tom Straeter die zijn sporen onder meer verdiende bij de campusorganisatie van het 
Utrecht Science Park, waar hij aanspreekpunt was voor alle bedrijven op het science park, is sinds september 
2019 senior Ecosystem Manager bij Kadans Science Partner. Hij werd aangetrokken om namens het bedrijf 
ecosysteem management op te bouwen op de uiteenlopende science parken en campussen waar Kadans 
actief is. Kadans zet stevig op ecosysteem management in, omdat het wil inspelen op de veranderende 
behoeftes van haar huurders. Dit doet het door, in samenwerking met verscheidene partners, ecosysteem 
services aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn gedeelde faciliteiten en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast 
spant Kadans zich graag in om bij te dragen aan de uitdagingen waarmee science parken en campussen te 
maken hebben. Een ontwikkeling waarbij Kadans Science Partner zich profileert als één van de stakeholders 
op Park of Campus. ‘Dit zie je terug in de propositie van Kadans: zorgen voor huisvesting in gebouwen 
(hardware), maar daarmee houdt het niet op. De ‘software’, services en faciliteiten, zijn zeker zo belangrijk. 
Leiden Bio Science Park is een science park dat reeds goed georganiseerd is. De basis ligt er om met elkaar 
de uitdaging aan te gaan: zorg te dragen voor een innovatief ecosysteem,’ aldus de enthousiaste Tom.

30 kennisintensieve gebouwen. 275 innovatieve huurders. 3 Europese landen. 13 science 
parken en campussen. Dat is de succesvolle stand van zaken van Kadans Science Partner. Plus 
Ultra Leiden is één van de nieuw te ontwikkelen multi-tenantgebouwen voor kennisintensieve 
organisaties, waar Kadans een geïntegreerde vastgoedoplossing aanbiedt: modern en flexibel 
vastgoed in combinatie met een breed pakket aan ecosysteem services. 

Tom Straeter

Johan van Gerven

Atrium van Plus 
Ultra Leiden
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aangenaam en energievriendelijk binnenklimaat. 
De verdiepingen worden casco opgeleverd, waarna 
in overleg wordt bepaald hoe de ruimten worden 
ingericht. Dit kan ook worden meegenomen in de bouw 
van het casco waardoor het gebouw in een zeer korte 
doorlooptijd gerealiseerd wordt. Door de flexibele 
opzet is de groei van de huurders ook eenvoudig en 
zonder overlast te realiseren.

Expansie over de grenzen
De lijst van science parken waar Kadans Science 
Partner inmiddels een welkome aanvulling heeft 
geleverd, is lang: 13 in totaal, en al die gebouwen zijn 
maatwerk, want ieder gebouw vraagt om een andere 
specifieke invulling. Sinds enige tijd heeft Kadans 
Science Partner haar vleugels ook uitgeslagen naar 
het buitenland, dat proces ging vooral het afgelopen 
half jaar snel. Zo is recent Sycamore House van 
GSK op de Stevenage Bioscience Campus, tussen 
Cambridge en Londen, aan de Pan-Europese 
portefeuille toegevoegd. Kadans gaat Sycamore House 
herontwikkelen tot een moderne en levendige multi-
tenant R&D-faciliteit.

Johan: ‘Daarnaast kochten we in Aken de voormalige 
productielocatie van machinefabrikant 
Garbe-Lahmeyer & Co, de Jahrhunderthalle. Ook dit 
enorme complex (44.000 m2) wordt herontwikkeld 
tot een hot spot voor de omgeving. Een andere grote 
acquisitie vond in oktober plaats: maar liefst drie 
objecten op West of Scotland Science Park in Glasgow.  
Het gaat om twee multi-tenant gebouwen en één 
single-tenant gebouw met kantoren en laboratoria die 
volledig zijn verhuurd aan o.a. Merck, REPROCELL en 
Albany Molecular Research.’

Doordat Kadans op veel gerenommeerde science 
parken en campussen in heel Europa aanwezig 
is, en bovendien bij menig netwerkorganisatie is 
aangesloten, biedt het haar huurders een omvangrijk 
internationaal netwerk. Ook biedt het verfrissende 
inzichten voor science parken en campussen met 

de ‘best practices’ opgedaan elders in Nederland en 
Europa, doordat Kadans op veel locaties betrokken is 
bij het management van de campus.

Zo richt Kadans Science Partner zich in binnen- 
en buitenland op de huisvesting van bedrijven en 
instellingen op science parken. ‘Kadans Science 
Partner wordt bemand door mensen die als geen 
ander meedenken met de klant,’ besluiten Tom 
en Johan. ‘Zo volgen we niet alleen de actuele 
ontwikkelingen, maar lopen daar zelfs op vooruit. 
Om toekomstige uitdagingen efficiënt op te lossen 
en succes en groei te continueren, moet je een 
koploper zijn. ‘

Voor meer informatie

Johan van Gerven
j.gerven@kadans.com | 06 53582847

Tom Straeter
t.straeter@kadans.com | 06 83794133

www.kadans.com

Kantoren, laboratoria, cleanrooms, 
onderzoeksruimten, geconditioneerde ruimten 
en pilot plants voor R&D-afdelingen van 
kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en 
kennisintensieve bedrijven in innovatieve (top)
sectoren, zoals Food, Life Sciences, Health, 
Living Environment, Biotechnology enz.: er 
bestaat een groeiende behoefte aan passende 
vastgoedoplossingen op het snijvlak van science 
en business. Kadans Science Partner heeft 
zich inmiddels bewezen als de gespecialiseerd 
organisatie op dit gebied. In juli 2017 sloot 
Kadans een joint venture met Oaktree Capital 
Management. Met de specifieke ervaring, het 
grote netwerk en de financiële slagkracht groeit 
de portefeuille van Kadans fors. Het creëren 
van een innovatief ecosysteem voor en tussen 
de diverse stakeholders op science parken 
staat daarbij centraal. Kadans biedt naast haar 
vastgoedproduct een geïntegreerd aanbod van 
diensten en services.

Plus Ultra Leiden, 
ontwerp cepezed



Innovatief 
ontbijt BonDuo 
bekroond met 
Europees patent 
Heel trots zijn ze bij BonDuo. Want niet 
alleen hebben vele ouderen inmiddels 
aangegeven baat te hebben bij dagelijks 
gebruik van BonDuo, ook heeft het 
Europese Patent Office de Nederlandse 
innovatie bekroond met een Europees 
Patent. “Experts geven aan dat vrouwen 
na de overgang en mannen vanaf 70 
jaar zo’n 25 gram hoogwaardig eiwit bij 
iedere maaltijd zouden moeten nemen” 
aldus Marjanne Prins, bedenker van 
BonDuo “want anders eet je als het 
ware je eigen spieren op”. En dat je 
voor een goede spierfunctie vitamine D 
nodig hebt is ook duidelijk. Maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan, want 
dat zijn 3-4 eieren bij het ontbijt of 600ml 
volle yoghurt. Teveel voor de meeste 
mensen. “Wij hebben een heel nieuw 
concept ontwikkeld. Slechts 186 gram, 
rijk aan eiwit, vezels en vitamine D”. Slim 
en Lekker. “Steeds ontvangen we mooie 
berichten van klanten. Zoals die mevrouw 
die na 8 weken ziekenhuisopname veel 
spiermassa verloren had. Haar broer 
(arts en trouwe BonDuo gebruiker) 
adviseerde om iedere dag te beginnen 
met BonDuo. Haar gewichtsverlies is 
gestopt, ze heeft zelfs alweer 2 kg terug 
gewonnen. Medische drinkvoeding vond 
ze vies, BonDuo noemt ze haar dagelijkse 
verwennerijtje”. Daar worden ze bij 
BonDuo blij van, heel blij! 

Een bloeddonatie 
spaart konijnen-
levens
 
Een nieuwe test van Sanquin toont 
koortsverwekkende stoffen in 
geneesmiddelen aan. Dankzij die test 
kunnen medicijnen voortaan zonder 
de inzet van proefdieren op veiligheid 
worden getest.  

Injecteerbare medicijnen, zoals vaccins 

en insuline, worden na productie altijd 
getest op verontreinigingen die koorts 
geven. Wereldwijd worden daarvoor 
per jaar 400.000 konijnen gebruikt, die 
daarna helaas het leven laten. 
 
Koorts in een petrischaaltje
Sanquin, verantwoordelijk voor de 
bloedvoorziening in Nederland, heeft 
een laboratoriumtest als alternatief 
voor de konijnentest ontwikkeld. Deze 
test, de Monocyte Activation Test (MAT) 
bootst de koortsreactie optimaal na. 
“Je meet koorts in een petrischaaltje”, 
zegt projectleider Eelo Gitz. “De 

laboratoriumtest maakt gebruik van een 
menselijke afweercel, de monocyt. Die 
wordt actief als het geneesmiddel een 
koortsverwekker bevat.”
 
Eén donatie spaart 500 konijnen
De afweercellen voor de MAT worden 
gewonnen uit donorbloed. De donors 
worden speciaal hiervoor opgeroepen. 
Zij doneren vroeg in de ochtend, en 
nog dezelfde dag zuivert Sanquin de 
afweercellen (monocyten) uit de donatie 
en prepareert ze voor de test. Elke 
donatie die hiervoor wordt gebruikt, 
spaart zo’n 500 konijnenlevens.

 Samenbrengen van disciplines
Gitz: “Sanquin beschikt naast de 
Bloedbank over o.a. de onderdelen 
Research, Diagnostiek en Reagents. 
Al die expertise bij elkaar is cruciaal 
voor het ontwikkelen, uitvoeren en 
beschikbaar stellen van de test”. 
Farmaceuten zijn inmiddels verplicht 
om te onderzoeken of de MAT geschikt 
is voor nieuwe medicijnen, en voor 
medicijnen waarbij het productieproces 
is veranderd. Sanquin voert deze test als 
dienstverlening uit voor verschillende 
opdrachtgevers, maar kan de test ook als 
testkit leveren. 



  BiotechNEWS & Life Sciences        31
Amarna Therapeutics

A big step in the treatment 
of autoimmune diseases

Allereerst: wat is de crux van Amarna’s SVac 
platform? ‘Bij gentherapie wordt gebruikgemaakt 
van een uitgekleed virus (een lentivirus of adeno-
associated virus, AAV) als transportmiddel (vector) 
om het therapeutische gen in te brengen in de juiste 
lichaamscellen van een patient, ‘ legt CSO en co-
founder van Armana, tevens viroloog, dr. Peter de 
Haan uit. ‘Omdat lentivirale vectoren moeilijk in grote 
hoeveelheden te produceren zijn en in het lichaam erg 
instabiel zijn worden deze voornamelijk toegepast voor 
het inbrengen van therapeutische genen in afweercellen 
en bloedstamcellen buiten het lichaam van patiënten. 
CART celtherapieen om leukemie te behandelen zijn 
succesvolle voorbeelden van gentherapie met behulp 
van lentivirale vectoren. Echter, vanwege de inefficiente 
productie en instabiliteit in het lichaam zijn lentivirale 
vectoren maar voor een beperkt aantal ziekten 
inzetbaar. AAV vectoren zijn zeer stabiel en kunnen 
hierdoor direct in het lichaam worden ingebracht. Ook 
zijn AAV vectoren eenvoudig in grote hoeveelheden 
te produceren. Afhankelijk van het type AAV vector 
worden therapeutische genen effectief ingebracht 
in het gewenste weefsel of organen van patiënten. 
AAV-gebaseerde gentherapieën laten spectaculaire 
resultaten zien in dieren zoals muizen, ratten en 
honden. Echter, omdat AAV vectoren zijn afgeleid 

van virussen die meeliften met adenovirussen die 
verkoudheid veroorzaken hebben nagenoeg alle mensen 
een immunologisch geheugen aangelegd voor AAV en 
de daarvan afgeleide vectoren. Vanwege dit geheugen, 
veroorzaken AAV vectoren een afweerreactie in mensen 
na injectie, waardoor de therapeutische effecten van 
het ingebrachte gen uitblijven. Dit is de reden dat 
nagenoeg alle klinische gentherapie studies gebaseerd 
op AAV vectoren stagneren in fase 2; de fase waarin de 
therapieën op werkzaamheid getest worden. Om het 
immuniteitsprobleem van AAV in mensen op te lossen 
heeft Amarna het SVac vectorplatform ontwikkeld. 
Dit platform biedt ongekende mogelijkheden om niet 
alleen erfelijke aandoeningen te behandelen, maar ook 
om effectieve therapieen te ontwikkelen voor de grote 
ziekten van deze tijd.’

De potentie van het SVac platform: het 
remmen van afweerreacties
Amarna’s SVac platform is afgeleid van het 
makaken polyomavirus SV40. Net als alle andere 
polyomavirussen dat doen in hun gastheer 
veroorzaakt SV40 chronische symptoomloze infecties 
in zijn natuurlijke gastheer, makaak. Amarna’s 
SV40-afgeleide vector is niet in staat zich te 
vermenigvuldigen in mens of dier, dus als deze wordt 
ingebracht in mensen die nooit met SV40 in contact 
zijn geweest dan worden de vector deeltjes door het 
afweersysteem beschouwd als onschadelijk waartegen 
geen afweerreactie maar in plaats daarvan een 
immuuntolerantie wordt opgewekt. Deze eigenschap 
van SV40-afgeleide vectoren is uiterst nuttig; niet 
alleen om effectieve gentherapieën te ontwikkelen 
voor erfelijke aandoeningen, maar vooral om deze 
vectoren te gebruiken als zogenaamd “reverse 
vaccins” om ongewenste afweereacties te remmen in 
patiënten met autoimmuunziekten; ziekten waarbij het 
afweersysteem van de patiënt om onbekende reden 
schade toebrengt aan een bepaald weefsel of orgaan. 
Naast de 10 miljoen euro kapitaal injectie is de 
uitbreiding van de board of directors een tweede 
belangrijke stap voorwaarts voor het bedrijf.’ Naast 
Supervisory Board Chairman Thomas Eldered bestaat 
Amarna’s Board of Directors momenteel uit Bernhard 
Kirschbaum, Maarten de Chateau, Ted Fjällman, Pim 
Berger en Guillame Jetten: allen zwaargewichten die 
hun sporen hebben verdiend in de biotech industrie’ 
aldus CEO en co-founder Ben van Leent.

Amarna’s klinisch onderzoek start in 2021
Het uit 15 medewerkers bestaande Amarna 
Therapeutics dat naast een vestiging op het Leiden 
Bioscience Park sinds 2010 ook vertegenwoordigd 
is in Sevilla (Spanje) staat nu voor de grote volgende 
stap; de klinische studies, die gepland zijn na de 
veiligheidstesten in dieren. Ben van Leent: ‘De eerste 

klinische studie zal naar verwachting in 2021 worden 
gestart in het Emma Kinderziekenhuis (onderdeel van 
het Amsterdam UMC). Met AMA001 gaan we de strijd 
aan tegen de erfelijke stofwisselingsziekte primaire 
hyperoxaluria, PH1.’Een veelal dodelijke ziekte waarbij 
met name de nierfunctie van de vaak jonge patienten 
snel sterk vermindert als gevolg van de overdadige 
vorming van nierstenen.' 

‘Rond diezelfde tijd zal het klinisch onderzoek starten 
voor AMA002; een reverse vaccin voor de behandeling 
van de autoimmuunziekte, diabetes mellitus type 1 
(DM1). ‘Dit wordt voor ons een belangrijk onderzoek’ 
stelt Peter de Haan ‘want DM1 is de best bestudeerde 
en dus ‘model’ autoimmuunziekte. Een effectieve 
SVac-gebaseerde behandeling van deze ziekte 
opent de weg naar het gebruik van ons platform 
voor het ontwikkelen van reverse vaccins voor 
andere autoimmuunziekten.’ Hij besluit: ‘Recent 
onderzoek heeft laten zien dat alle grote chronische 
degeneratieve/ontstekingsziekten zoals Alzheimer’s, 
Parkinson, MS, psychiatrische aandoeningen 
(schizofrenie, depressie, epilepsie, ADHD etc.), 
diabetes mellitus type 2 (DM2), obesitas, COPD, 
hart- en vaatziekten eigenlijk autoimmuunziekten 
zijn waarbij het afweersysteem van de patiënt schade 
toebrengt aan lichaamseigen weefsels en/of organen. 
Het hoeft geen nader betoog dat zich daarmee een 
enorm breed scala aan toepassingen voor ons SVac 
vectorplatform opent.’

Voor meer informatie
www.amarnatherapeutics.com

Het is 2008 als Peter de Haan en Ben van Leent Amarna Therapeutics oprichten. In de strijd tegen erfelijke aandoeningen 
en autoimmuunziekten richt Amarna zich op het gebruik van een virale vector dat SVac wordt genoemd en dat is 
gebaseerd op het makaken polyomavirus SV40. Het SVac vectorplatform heeft een aantal cruciale voordelen op de tot 
nu toe gebruikte virale vectorplatforms. Voordelen die nu breed worden gezien en erkend, want dit jaar ontving Amarna 
Therapeutics een 10 miljoen euro investering & overheidssubsidie en werd de Board uitgebreid met een zestal biotech 
‘zwaargewichten’:  a big step in the treatment of autoimmune diseases.

PIPELINE Amarna Therapeutics

Hyperoxalurie, AMA001 een gentherapie product 
voor de behandeling van primaire hyperoxalurie 
type 1 (PH1), een zeldzame erfelijke leverziekte 
veroorzaakt door mutaties in het AGXT-gen 
waardoor patiënten oxaalzuurkristallen 
accumuleren die met name leiden tot een 
overdadige vorming van nierstenen.

Diabetes, AMA002 is een reverse vaccin voor 
de behandeling van diabetes mellitus type 1 
(DM1). DM1 is een autoimmuunziekte waarbij 
het afweersysteem van patienten de insuline 
producerende β cellen in de alvleesklier 
vernietigen. 

Ouderdomsblindheid, AMA003 is een 
gentherapie product voor de behandeling van 
patiënten met ouderdomsblindheid, age-related 
macular degeneration (AMD). 

Arthritis, AMA004 is een reverse vaccin voor 
de behandeling van reuma en osteoarthritis. 
Arthritis is een autoimmuunziekte waarbij het 
afweersysteem van patienten schade toebrengt 
aan de gewrichten.



Het Leiden Bio Science Park groeit als 
kool. Allerlei interessante startups en 
gevestigde namen op het gebied van 
life sciences kiezen voor een plek in dit 
indrukwekkende en internationaal hoog 
aangeschreven kennislandschap. Na 
succesvolle ontwikkeling van het nieuwe 
lab- en kantoorgebouw van DuPont 
Industrial Biosciences (in uitvoering) 
slaan Dura Vermeer en Ector Hoogstad 
Architecten de handen ineen voor een 

spraakmakend vervolg: NEXUS. 

NEXUS is een commercieel lab-
kantoorgebouw met een vloeroppervlak 
van circa 9.500 m². Zoals bij ‘buurman’ 
DuPont gaat het om een atriumgebouw 
op een plint met parkeergelegenheid. 
Ook in NEXUS vormt het atrium een 
gemeenschappelijke ruimte met 
horeca en overlegfuncties; een plek 
die gebruikers verbindt en synergie 

laat ontstaan. Daardoor is NEXUS ook 
geschikt als multi-tenant gebouw, met 
royale centrale trappen (en lift) als 
verdeelpunt en voor elke huurder een 
eigen ‘voordeur’ aan het atrium.

De gebouwstructuur met een dedicated 
laboratorium- en kantoorvleugel komt 
voort uit marktonderzoek. Zowel de 
kantoorvleugel (12 m diep) als de 
labvleugel (21 m diep) zijn zeer flexibel 
indeelbaar. Dat zorgt voor veiligheid, 
gebruiksgemak en duurzaamheid. Dat 
laatste is een belangrijk thema, dat 
vertaald is in een laag energieverbruik en 
zorgvuldige materiaalkeuze. 

Life Science & Health bedrijven die willen 
groeien of doorgroeien in het Leiden Bio 
Science Park, kiezen nu voor NEXUS, het 
duurzame, aangename en functionele 
lab- en kantoorgebouw van de toekomst. 
De verhuur van NEXUS is in handen van 
CBRE en Cushman & Wakefield. 

Kijk voor meer informatie op 
www.nexusleiden.nl

NEXUS – Leiden Bio Science Park
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“Het wereldwijd bieden van kwalitatieve 
oplossingen voor laboratoriumapparatuur 
met daarbij oog voor service en innovatie, 
kenmerkt Hettich Benelux. Een veilige 
werkomgeving, gemotiveerd personeel en een 
goede samenwerking met onze klanten is voor 
ons van hoge waarde”. 

Leverancier van standaard laboratoriumapparatuur 
Dépex, is in 1988 onderdeel geworden van het Duitse 
bedrijf Andreas Hettich. Om u naast standaard, ook 
maatwerkapparatuur te kunnen bieden is in 2007 het 
bedrijf Elbanton door Andreas Hettich geacquireerd. Na 
de fusie van beide bedrijven in 2011 zijn wij actief in de 
markt onder de naam Hettich Benelux. 

Hettich Benelux is gespecialiseerd in het ontwerpen, 
produceren, installeren en onderhouden van 
klimaatapparatuur wereldwijd. Naast maatwerk 
leveren wij ook standaard laboratoriumapparatuur, die 
wij kunnen aanpassen aan uw applicatie dankzij onze 
eigen engineeringsafdeling.  Onze kracht ligt in het 
produceren van enkelstuks tot grotere aantallen (OEM) 
en het aanpassen van standaard apparatuur aan uw 
wensen. Op onze locatie in Geldermalsen bent u, op 
afspraak, welkom in onze showroom. 

Welke producten produceren wij? U kunt hierbij denken 
aan: (Farmaceutische) stabiliteitskasten, klimaatkasten 
en – kamers, plantengroeikasten, olie-& waterbaden, 
stikstofvriezers, thermomixers. Daarnaast leveren wij 
Hettich centrifuges en incubatoren alsook apparatuur 
van gerenommeerde merken zoals Systec en LaboGene.  

Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd conform 
de huidige normen.  Wij begeleiden projecten van idee 
tot en met oplevering. Voordat de apparatuur bij u wordt 
geleverd, wordt deze uitvoerig getest en vindt er een 
uitgebreide eindcontrole plaats. Voor temperatuurtesten 
maken wij gebruik van onze geconditioneerde 
klimaatkamer. Om uw product optimaal te laten 
presteren, adviseren wij u gebruik te maken van onze 
onderhoudscontracten. Als u bij aanschaf van het 
product een onderhoudscontract afsluit, verdubbelt 
Hettich Benelux de garantietermijn. Onze service 
technici zijn getraind en gecertificeerd door de 
leverancier om u de beste service te kunnen verlenen. 

Hettich Benelux; innovation based on tradition, 
engineered for you!

Hettich Benelux

Maatwerk uw 
nieuwe standaard

Hettich Groep

Hettich Benelux maakt deel uit van de Hettich 
Groep. Het zusterbedrijf Andreas Hettich 
GmbH, gevestigd in Duitsland, is marktleider 
op het gebied van centrifuges.  Naast Hettich 
Benelux heeft Andreas Hettich GmbH ook 
ondernemingen in Amerika, Frankrijk, 
Singapore en Zwitserland. Meer weten over 
onze Hettich producten of de merken die wij 
vertegenwoordigen? 

www.hettichbenelux.com 



CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

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

Interested to know what we can do for you? 
Visit our website for more information, current 
vacancies or send an open application.
And with our free app you have new jobs, 
training and workshops at your fi ngertips.

Recruitment is about people. Our drive is to 
make people happy. Not only by having excellent 
employment conditions but also by trying to make 
the whole recruitment process a more fun and 
positive experience. We will prepare you as good as 
possible for upcoming interviews, which increases 
the chance of fi nding you a suitable position at one 
of our clients or in your own network.

Thanks to our own background and experience in 
the fi eld of Chemistry & Life Sciences, we speak 
your language, we understand your needs and the 
challenges you face. We also speak the  language of 
our clients, what do they need in an employee to be 
successful? Only through really understanding both 
sides, we can help both people and organisations to 
achieve good and lasting results.

www.cls-services.nl
recruitment, selection and secondment in chemistry | pharma | biotech | food | feed

Directeur Alexander Willemse is niet 
bang om ver vooruit te denken, maar 
de stap die BioConnection met de 
inrichting van de nieuwe vullijn zet, 
is de grootste van het bedrijf tot nu 
toe. Er is 12 miljoen aan financiering 
nodig geweest om de nieuwe lijn te 
bekostigen. ‘Het is een stap waar we 
dan ook lang en zeer zorgvuldig over 
hebben nagedacht. Een uitbreiding 
waar verschillende van onze bestaande 
klanten om vragen, omdat ze nu in 
fase twee of drie van het klinisch 
onderzoek zitten en spoedig meer 
productie capaciteit nodig hebben 
omdat ze hun producten naar de 
markt willen brengen. Maar liefst vijf 
van onze bestaande klanten  hebben 
een ‘letter of intent’ geschreven 
om deze capaciteitsuitbreiding te 
verantwoorden.’

Markt gericht 
Met een opschaling van het aantal liters 
van 50 naar 250 per productiebatch 
en een uitbreiding van de oppervlakte 
voor het vriesdrogen van drie naar 
tien vierkante meter zal de nieuwe lijn 
flink wat meer capaciteit hebben dan 
de al bestaande productielijn. De twee 
lijnen zullen elkaar goed aanvullen 
en bovendien uniek zijn als het gaat 
om het aanbod in de markt. ‘Juist 
in de schaal die wij neerzetten is er 
nog niet zoveel aanbod. Steeds meer 
nieuwe medicijnen kunnen echter in 
kleinere oplages worden geproduceerd, 
omdat nieuwe medicijnen steeds 
meer gepersonaliseerd worden. Daar 
spelen we met onze 2 productielijnen 
voor producties op kleinere en grotere 
schaal heel handig op in.’

Door te werken met een Restricted 
Acces Barrier System (RABS) ofwel een 
vullijn die tussen 2 producties door heel 
gemakkelijk om te stellen is naar een 
volgende productie campagne, is de 
nieuwe lijn heel flexibel. Daarmee is de 
nieuwe lijn een belangrijke aanvulling 
op de al bestaande lijn. Daarbij heeft 
BioConnection ook nog een aparte 
spuitenvuller die een capaciteit heeft tot 
het vullen van 30.000 spuitjes per dag. 
Daar bovenop beschikt BioConnection 
nog over een handvullijn voor kleinere 

Nieuwe productielijn begin 2021 operationeel

BioConnection tilt productie 
naar grootschalige hoeveelheden
Het is nog maar enkele jaren geleden dat BioConnection het Aletta Jacobsgebouw overnam van MSD. Inclusief een fill & 
finishlijn waarvan ze de bezettingsgraad binnen enkele jaren zo hebben opgevoerd dat ze nu aan de vooravond staan van 
de bouw van een nieuwe geautomatiseerde productielijn voor grootschalige klinische en commerciële producties. Dit 
wordt een volledig geïntegreerde vullijn met vriesdroger. De nieuwe lijn kan maar liefst vier batches per week aan met een 
capaciteit van wel 12 miljoen flesjes (vials) per jaar. 
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en speciale producties van ongeveer 1,000 flesjes per 
productie. De ruimtes voor deze handvulactiviteiten 
zijn nagelnieuw en dit jaar goedgekeurd door IGJ. 
Tenslotte is er ook nog een grote cleanroom ter 
beschikking voor speciale projecten of zelfs verhuur 
zodat andere bedrijven gebruik kunnen maken van de 
ruimte en het kwaliteitssysteem van BioConnection.

Gevel
BioConnection is in de laatste helft van dit jaar gestart 
met de voorbereidingen van de komst van de nieuwe 
lijn met een totale lengte van ongeveer 23 meter. Om 
de apparatuur te kunnen plaatsen zullen allereerst de 
wanden van de cleanrooms worden gebouwd, zodat 
in het voorjaar van 2020 de nieuwe apparatuur kan 
worden geïnstalleerd. Bijzonder is dat daarvoor een 
gedeelte van de gevel van het Aletta Jacobsgebouw 
zal moeten worden verwijderd. ‘Dit om de nieuwe 
vullijn in het gebouw op de derde verdieping te 
kunnen plaatsen. De vullijn wordt ontwikkeld en 
gebouwd door de firma Groninger uit Duitsland en de 
vriesdroger door de firma Hof eveneens uit Duitsland. 
De vriesdroger gaat in één keer naar binnen wat nog 
een spannende operatie wordt. Dan hangt er een 
behoorlijk bedrag en gewicht aan de takels. Elke week 
krijgen we fotos en updates van de vorderingen van 
de bouw van de apparatuur en op dit moment loopt 
alles nog precies volgens schema. In het komende 
meinummer van Biotech NEWS & Life Sciences zullen 
we een fotoreportage plaatsen van deze toch wel 
unieke verhuisoperatie. Vanaf juni 2020 zal er dan een 
lange periode volgen van valideren, valideren en nog 
eens valideren en de verwachting is dat de vullijn aan 
het  begin van 2021 in gebruik kan worden genomen en 
vanaf kwartaal 2, 2021 voor GMP vrijgegeven zal zijn. 
Dan kunnen de bedrijven die op onze nieuwe lijn willen 
produceren worden beleverd.’

Met de nieuwe lijn wordt een groot deel van de ruimte 
op de derde verdieping van het Aletta Jacobsgebouw 
in gebruik genomen door 2 productielijnen. De wens 

van Willemse is dat de 
huidige “omloopgang” van 
de bestaande productielijn 
ook kan worden toegepast 
voor de nieuwe vullijn. 
Vanuit de “omloopgang” 
hebben onze klanten 
namelijk een perfect zicht 
op de productie van hun 
product‘

De planning is om 
de nieuwe vullijn en 
vriesdroger binnen één 
of twee weekenden te 
plaatsen, zodat we zo kort 
mogelijk niet operationeel 
zijn. De verwachting is 
zelfs dat we op beperkte schaal nog kunnen 
blijven produceren.’

Vier jaar
In het meest gunstige geval verwacht Willemse dat 
de nieuwe lijn binnen vier jaar na de eerste productie 
alweer vol zal zitten. ‘Op dit moment produceren we al 
enkele jaren bijvoorbeeld Ruconest voor Pharming en 
hebben we meer klanten die aan de vooravond staan 
van verdere opschaling. Dan zullen we over een paar 
jaren weer een capaciteitsprobleem hebben.’ Een 
situatie waar hij liever nog niet op vooruit wil lopen, 
maar hij geeft wel toe dat hij nu al met Pivot Park in 
onderhandeling is over mogelijke nieuwbouw ook voor 
kantooruitbreiding van ons personeel.

Willemse roemt vooral zijn team als het gaat om 
het faciliteren van de continue uitbreiding van het 
bedrijf. ‘Iedereen is steeds weer opnieuw enthousiast. 
Bovendien is iedereen bij ons zijn eigen ondernemer 
en werken we er allemaal samen aan mee om zo 
efficiënt mogelijk te werken door verbeteringen zoveel 
mogelijk zelf te initiëren. Verder is de meerwaarde van 

BioConnection dat we meedenken met de klant als het 
gaat om procesontwikkeling en productieverbetering. 
Dat maakt ons veel meer dan alleen een simpel 
productiebedrijf. Zo zijn we voor de nieuwe vullijn nu 
al op zoek naar procesoperators die meer kunnen 
dan alleen maar een machine bedienen. Ze moeten 
namelijk ook het productie proces kunnen controleren 
en de kennis hebben dit bij te sturen.

Vraag groter dan het aanbod
De wereldwijde vraag naar steriele productie capaciteit 
is momenteel hoger dan de producenten aankunnen. 
Looptijden voor een eerste GMP productie slot zijn nu 
al langer dan 1 jaar; het is daarom van belang voor 
nieuwe klanten om te weten dat zij hun productie 
sloten op tijd reserveren. Als er lezers van Biotech 
NEWS & Life Sciences zijn die binnenkort voor hun 
drug product steriele productie capaciteit (in vials of 
spuiten) verwachten nodig te hebben hetzij voor hun 
klinisch onderzoeksprogramma en/ of commerciële 
producties dan kunnen zij contact opnemen met 
contact@bioconnection.eu

Lego

Met een prototype van het Aletta Jacobsgebouw van legosteentjes 
verrast Alexander Willemse nieuwe klanten met een uniek cadeau. Een 
relatiegeschenk waarmee hij aantoont dat ondernemerschap een belangrijke 
pijler is van BioConnection. Zo hebben medewerkers bijvoorbeeld zelf 
meegedacht over de kleur van de vloer van de nieuwe volautomatische 
productielijn. Deze zal per classificatie anders gekleurd zijn, om zo de 
overgangen tussen de verschillende GMP gebieden duidelijk aan te geven. Met 
de nieuwe lijn groeit BioConnection definitief uit tot een veel breder bedrijf en 
blijft het werken volgens de filosofie dat het zich richt op wat de markt nodig 
heeft. “Zo hopen we in ongeveer vier jaar deze enorme investering terug te 
verdienen”. Het is de grootste stap die we tot nu toe hebben gezet.’ Kijk voor 
meer informatie op www.bioconnection.eu. 

Huidige productiegebouw  ^

< Tekening van de 2e productielijn die op dit moment gebouwd wordt  



Op zoek naar WILD met een privésafari
In grote delen van Afrika laten de wegen en de 
bewegwijzering te wensen over. Mensen en vee lopen 
op de weg en diepe kuilen in de weg doemen zomaar 
op. Niet veilig om zelf te rijden! Wij hebben echter een 
grote keuze in Kenia, Tanzania, Oeganda, Rwanda en 
Madagaskar aan privésafari’s. 
 
Een privésafari betekent dat je door een 
Engelssprekende chauffeur/gids in een privévoertuig 
door het land en de wildparken wordt gereden.  

FLY IN SAFARI naar de ongerepte WILD gebieden
Daarnaast zijn er de zogenaamde fly in safari’s, waarbij 
men met kleine 5- tot 20-persoons vliegtuigen reist. 
Hiermee maken wij de meest ongerepte en afgelegen 
gebieden in zowel Botswana, Zambia, Zimbabwe, maar 
ook Zuid-Tanzania bereikbaar. De kleine vliegtuigen 
landen midden in de wildgebieden op onverharde 
airstrips.  

WILD spotten tijdens een SELF DRIVE
Wil je graag zelf per huurauto rondrijden en zelf WILD 
spotten en de bestemming leren kennen? Zuid-Afrika, 
Namibië, Zimbabwe en Mozambique lenen zich 
uitstekend om op deze manier te ontdekken. 
 
Een geslaagde reis naar Afrika vergt een goede 
voorbereiding. De kennis en ervaring van Jambo 
Safari Club zijn daarbij onontbeerlijk. Wij kennen alle 
bestemmingen en locaties zelf en maken van elke reis 
een droom reis! 

www.jambo.nl

Duurzaamheid en circulaire economie zijn thema’s 
waaraan geen enkele sector ontkomt. De industrie zal 
de verantwoordelijkheid hiervoor dan ook voor een 
belangrijk deel op de schouders moeten nemen. Voor 
Cryo Solutions, de specialist in cryogene producten, 
oplossingen en diensten is dat inmiddels een 
vanzelfsprekendheid. Het bedrijf gaat zich daarom nog 
verder positioneren met verduurzamen en reviseren 
van vaten.

Een belangrijk aspect van duurzaamheid en circulaire 
economie is het volledige hergebruik van materialen. In 
de bouwsector wordt bijvoorbeeld al cradle to cradle 
ontworpen zodat bouwstoffen worden hergebruikt. 
Hetzelfde geldt in de landbouw, waar meststoffen 
worden aangewend om energie op te wekken.
Cryo Solutions heeft het duurzame concept van 
circulariteit inmiddels ook opgepakt en toont daarmee 
aan maatschappelijk verantwoord te willen 
ondernemen. In de praktijk betekent dit dat Cryo 
Solutions de biologische opslagvaten gaat reviseren. 
Dat is niet het enige, want de vaten kunnen ook geheel 
worden geüpgraded.

De diensten van Cryo Solutions omvatten onder andere 
het reviseren naar nieuwstaat. Daarbij wordt het 
plaatwerk opnieuw geverfd en de cabinetop en/of deksel 
vervangen. Het her vacumeren kan ook worden 
uitgevoerd maar is vaak niet nodig. 
Het is ook mogelijk het vat qua opbergsysteem intern 
aan te passen naar een “droge” opslagmethodiek.  
Hierbij wordt een roestvaststalen, vloeistofdicht frame 
in het vat geplaatst zodat het tevens aan de laatste 
veilheids- en kwaliteitseisen voldoet.
Een andere dienst een volledige modernisering waarbij 
de besturing wordt vervangen door de moderne CryoFill 
controller met opties zoals de Real time remote read 
out van alle relevante gegevens. 
Met deze optie kunnen op ieder gewenst moment en op 
elke locatie de relevante data real time op afstand 
worden gecontroleerd, waaronder stikstofniveau, 
temperatuur, deksel- vultijdalarm, etc. 

Met deze aanpassingen en revisie zijn de biologisch 
opslagvaten weer in technisch perfecte staat en in veel 
gevallen innovatiever als de vergelijkbare vaten, die 
momenteel worden geproduceerd. Cryo Solutions heeft 
veel ervaring met de revisie en ombouw van vaten naar de 
moderne CryoFill vulautomaat. Containers van de merken 
Taylor Wharton, MVE, Air Liquide, CBS, Cryo Anlagenbau 
en CryoTherm - Messer worden door Cryo Solutions 
regelmatig aangepast en geïnstalleerd. Daarbij worden 
ook kleppen, beveiligingen en sensoren vervangen en 
uiteraard voorzien van een volledige garantie.

Cryo Solutions denkt
circulair met vaten

Eyesiu Medicines BV, a Leiden Bio
Science Park company that creates innovative 
therapeutics and nutraceuticals based on advanced 
delivery technology, received “Notice of Allowance” 
from the USPTO for
its proprietary formulation and medical use patent 
application “Pegylated lipid
nanoparticle with bioactive lipophilic compound” 
(US20180235896A1).

The Leiden Bio Science Park company Eyesiu Medicines 
BV received “Notice of Allowance” for its patent 
application ““Pegylated lipid nanoparticle with bioactive 
lipophilic compound” (US20180235896A1) from the US 
Patent and Trademark Office (USPTO). The application 
is pending in the EU, Russia, China, South Korea, 
Japan, Taiwan and India. The allowable claims for the 
nanoparticles comprise one or more phospholipids and 
at least one of an
acylethanolamide (such as the 
endocannabinoids 2-arachidonoylglycerol (2-AG), 
arachidonoylethanolamide (AEA or anandamide), or 
palmitoylethanolamide (PEA)) and a
macrolide (such as tacrolimus, sirolimus or cyclosporine 
A), wherein the nanoparticle has a surface comprising a 
water soluble polymer (such as PEG).

“Being rewarded with an issued US patent for the core 
of our invention is very gratifying and a validation of 
Eyesiu’s series of related therapeutics and nutraceutical 
products in development
and available on the market”, comments Dr. Pieter 
J. Gaillard, founder and CEO of Eyesiu. “This first 
allowance of Eyesiu’s patent application by the USPTO 
with broad and commercially relevant claims supports 
our belief that the technology will also obtain similar 
product protection in the other geographies where the 
application is currently pending”, 
Gaillard adds.

Eyesiu’s therapeutics and nutraceuticals
Eyesiu has developed therapeutics, in pre-clinical stage, 
targeting a wide range of indications in neurology, 
ophthalmology, dermatology and pulmonology. The 
company has also
developed nutraceuticals (food supplements) that 
support its users to maintain pain-free and healthier 
brain, eyes, lungs, skin and/or hair: the first one is 
a spray bottle with PEA, comprising a lipid-based 
sublingual, skin and mouth spray formulation for 
convenient,
effective, instant and sustained delivery, and is for sale 
through Eyesiu’s health care division (Eyesiu Care) via 
www.PEArlboost.com

About Eyesiu Medicines BV and 
Eyesiu Care
For more information see 
www.eyesiu-medicines.com and 
www.eyesiu-care.com

For further information, please contact
Eyesiu Medicines BV | Pieter J. Gaillard | info@eyesiu.
com

Eyesiu’s crucial claims 
allowed by US patent 
office

Jambo Safari Club: 
al 40 jaar WILD 
van Afrika
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Het Pivot Park telt, zeven jaar na opening, 62 huurders 
met bijna 600 medewerkers, en daarmee groeit het 
hard, zelfs harder dan verwacht. Volgens een rapport 
van Buck Consultants International uit 2018 steeg het 
aantal werkplekken tussen 2014 en 2018 met 57 %, 
waarmee Pivot Park ook een steeds toonaangevender 
rol vervult in het verschaffen van arbeidsplaatsen. 
De explosieve groei is volgens Brigitte Drees des te 
meer opvallend omdat er in de regio van Oss geen 
universiteit te bekennen is, waar andere parken over 
het algemeen zijn ontstaan in de directe nabijheid 
van en in nauwe samenwerking met een universiteit. 
‘We krijgen echter startups uit de wijde omtrek, als 
Eindhoven en Nijmegen, maar ook Rotterdam en zelfs 
Groningen. In principe is heel Nederland ons speelveld 
maar ook het buitenlandse bedrijven en instellingen 
melden zich steeds vaker aan onze poort. Zo ontving 
ik hier recentelijk delegaties uit China, Argentinië, en 
bedrijven uit de USA. Ook de link met internationale 
universiteiten en biotech communities is sinds lange 
tijd gelegd. Niet voor niets bemerkt Pivot Park een 
grote interesse die o.a. samenhangt met de Brexit en 
de komst van de EMA naar Amsterdam.’ 

Je hoeft het niet alleen te doen
Het merendeel van de start-ups en scale-ups op 
het park richten zich op de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen en therapieën. Daarnaast zijn 
er Contract Research en Contract Manufacturing 
Organisaties en diverse service verlenende 
bedrijven met specifieke kennis en ervaring om het 
ontwikkelingsproces vorm en richting te geven. Zo 
is er de afgelopen jaren een succesvol ecosysteem 
ontstaan waarbij kruisbestuiving hoog in het vaandel 
staat. ‘Je hoeft het niet alleen te doen. Dat is wat we 

uitstralen en waarvoor 
we staan,’ stelt Brigitte. 
‘Onderlinge verbondenheid 
in de community zijn 
belangrijke succesfactoren. 
Medewerkers van 
verschillende bedrijven 
leggen over en weer 
contacten wat leidt tot 
nieuwe samenwerkingen. 
Daarnaast weten bedrijven 
‘Op het Pivot Park hoef je het wiel niet alleen uit te 
vinden.’ Wat jij doormaakt als (door)starter, is niet 
uniek, we lopen tegen dezelfde zaken aan. Pivot Park 
en de Pivot community kunnen daarbij ondersteunen, 
ook op het gebied van ondernemerschap.’ Wie kijkt 
in de agenda van het Pivot Park ziet dan ook dat 
deze goed is gevuld met activiteiten en events. Met 
presentaties over ‘Hoe presenteer je jezelf’ of ‘Hoe 
leid je een bedrijf’, (lunch)bijeenkomsten, maar ook 
met ontwikkelingstrajecten als het LS@W Venture 
Challenge waarin participanten binnen 10 weken leren 
om een validatie en risicostrategie samen te stellen en 
een ondernemers plan te pitchen.‘ 

Open innovatie
‘Open innovatie’ lijkt één van de sleutelbegrippen  
voor het succes van Pivot Park. De al aanwezige  
lab- en kantoorruimte geeft bedrijven de kans om 
direct te starten. Toegang tot de unieke, hoogwaardige 
R&D faciliteiten en kennisuitwisseling met de 
community van andere bedrijven uit alle fasen van 
‘drug development’ maken van de campus een 
farmaceutische hotspot. Ook het Screening Centre 
speelt daarin een belangrijke rol. ‘Of het nu gaat 
om ultra High Throughput Screening van grote (tot 
500.000 stoffen) of juist kleinere compound libraries 
of geautomatiseerde labservices, we maken het 
toegankelijk voor onze bedrijven. Het Screening Centre 
team heeft een decennialange ervaring omdat het 
voortkomt uit het voormalige MSD Screening Centre. 
De laatste jaren staat het ook bekend als hét Screening 
Centre binnen de European Lead Factory een publiek-
private samenwerking met als doel het versnellen 
van medicijnontwikkeling voor onvervulde medische 
behoeftes,’ aldus de CEO.

Met deze mooie faciliteiten en  de ondernemers 
in de biotech en life sciences industie streeft  het 
Park naar continue innovatie en het creëren van 
werkgelegenheid. ‘Maar allereerst moet er nieuwe 
ruimte bij komen, ‘zegt Brigitte Drees. ‘Want we 
groeien behoorlijk uit onze jas. We onderzoeken 
momenteel de mogelijkheid om drie gebouwen 

tegelijk te realiseren: een singel-tenant gebouw, een 
multi-tenant gebouw, en een incubator. Zo hopen we 
tussen de 16.000 tot 20.000 m2 te kunnen toevoegen. 
Daarnaast zijn we bezig om een lectoraat naar Pivot 
Park te krijgen. We willen graag studenten vroegtijdig 
laten kennis maken met de praktijk. Laten zien 
wat hier gebeurd; open innovatie door startende en 
bestaande ondernemers in een dynamische omgeving 
met een hoogwaardige infrastructuur voor onderzoek 
en productie. Dat is en blijft in het kort waar het om 
draait bij Pivot Park.’

Pivot Park

Ondernemers faciliteren 
bij continue ontwikkeling

Pivot Park

Door deze unieke achtergrond biedt het Pivot 
Park huurders toegang tot infrastructuur voor life 
sciences onderzoek van een zeldzame reikwijdte 
en kwaliteit. Want niet alleen de infrastructuur 
voor het park lag er al, ook het kapitaal aan 
kennis was aanwezig. Een groot deel van de 
huidige bedrijven is dan ook opgericht door oud-
Organon en MSD-onderzoekers die nu aan de weg 
timmeren als ondernemer.

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De BOM begeleidt startende ondernemers bij het 
opstellen van hun businessplan en investeert in 
potentieel succesvolle startups en scaleups. 
De BOM is nauw betrokken bij de ontwikkelingen 
op het Pivot Park o.a. middels. 

1.  BOM Brabant Ventures investeert in 
verscheidene bedrijven die op het Pivot Park 
gevestigd zijn.

2.  BOM Ecosystems Development betrekt 
bedrijven van het Pivot Park bij projecten in 
de Life Sciences en Medtech.

3.  BOM Foreign Investments laat ook buiten-
landse bedrijven de meerwaarde van de 
campus zien. 

Pivot is een spil of draaipunt en dat is exact de functie die Pivot Park 
vervult: vanuit de spilfunctie bedrijven faciliteren om zo efficiënt 
mogelijk te werken en ondernemers ondersteunen bij hun continue 
ontwikkeling. Dat Pivot Park daarmee precies doet wat de markt wenst, 
blijkt onder meer uit de enorme groei die het park de afgelopen jaren en 
nog steeds doormaakt aldus CEO Brigitte Drees. 



Het Belgische UCLouvain Louvain 
Drug Research Institute (LDRI) en de 
Nederlandse MedTech Start-up Gilbert 
Technologies bundelen de krachten voor 
verbeterde therapie voor Cystic Fibrosis 
Patiënten.

Université Catholique de Louvain, 
Louvain Drug Research Institute heeft de 
financiering ontvangen voor hun project '' 
SALDI '' om te werken aan de ontwikkeling 
van een verbeterde formulering en 

toediening van rhDNase, een mucolytisch 
middel voor de symptomatische 
behandeling van Cystic Fibrosis (CF) .

Professor in Formulation & Drug 
Delivery, Rita Vanbever (LDRI) legt uit 
waarom er behoefte is aan langwerkende 
geneesmiddelen zoals een langwerkend 
gepegyleerd rhDNase. ‘Veel medicijnen 
zijn instabiel, onoplosbaar, immunogeen 
en / of worden snel uit het lichaam 
verwijderd. Het combineren van een 

geneesmiddel met een polymeer 
vormt een conjugaat met optimale 
farmacologische eigenschappen, 
waardoor de halfwaardetijd van 
het medicijn wordt verlengd en de 
therapietrouw en kwaliteit van leven van 
een patiënt worden verbeterd’.

Vanbever: 'De combinatie van onze 
verbeterde formulering van een 
langwerkend gepegyleerd rhDNase met 
de nieuwe generatie soft mist inhalatie 

technologie van Gilbert Technologies, een 
spin-off van de Technische Universiteit 
Delft, biedt het potentieel om deze veel 
gebruikte behandeling voor CF-patiënten 
te optimaliseren'. Met deze financiering 
kunnen we ons gepegyleerde rhDNase-
onderzoek richting ons pre-klinische 
ontwikkelingsprogramma afronden.
President en CEO van Gilbert 
Technologies, George Hersbach 
bevestigt: 'Het potentieel en de 
synergie van het combineren van deze 
verbeterde formulering van rhDNase 
met onze gepatenteerde EHDA * 
-inhalatietechnologie is duidelijk en 
we zijn trots om samen te werken met 
het LDRI-team aan deze veelbelovende 
ontwikkeling en verbetering voor 
CF-patiënten om hun ziektelast te 
reduceren '.

* EHDA = Electro Hydro Dynamic Atomization

UCLouvain (LDRI) en Gilbert Technologies bundelen de krachten

In de afgelopen 3 jaar is Glycostem 
omgeturnd van een R&D-organisatie 
naar een onderneming in cellulaire 
immunotherapie met GMP licentie en 
met meerdere partners.

Achter deze snelle transitie staat 
een groep ervaren en gemotiveerde 
medewerkers, ondersteund door 
Nederlandse investeerders, waaronder 
de overheid, die werken met de nieuwste 
technologie in zijn vakgebied.
Dit heeft geleid tot 9 patenten, 
belangrijke know-how en een duidelijke 
leiderschapspositie binnen de zeer 
populaire sector van Natural Killer 
immunotherapie (Takeda investeerde 
$300 million in de US Hospital pijplijn).
Dat de transformatie niet onopgemerkt 
is gebleven blijkt uit de partnerschappen 
die zijn gesloten in Korea/Japan, Italië en 
Noorwegen.

Halverwege 2019 heeft Glycostem ca. 
€25.000.000 bijeengekregen teneinde 
essentiële studies bij AML patiënten in 5 
verschillende landen te initiëren. Aldus 
Troels Jordansen, CEO van Glycostem: 
”Dit is waar we de afgelopen 3-4 jaar aan 
hebben gewerkt; ons levensreddende 
product bij de patiënten krijgen. We 
moeten onze zeer getalenteerde 
medewerkers, afkomstig uit 8 
verschillende landen, danken voor het 
bereiken van deze cruciale mijlpaal.”
Hij vervolgt “we zijn voortdurend op 
zoek naar nieuwe en getalenteerde 
medewerkers voor productie, 
kwaliteitscontrole en vele andere 
specialiteiten voor onze huidige en 
toekomstige productiefaciliteiten.
Glycostem is gesitueerd in Oss, Noord-
Brabant, centraal in Nederland en 
daarom eenvoudig te bereiken.

Glycostem 
in opmars
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In 2003 startte Basic Pharma in Roermond 
en in 2007 verhuisde het al vanwege 
ruimtegebrek naar  de Brightlands Chemelot 
Campus. Waar in eerste instantie de focus lag 
op neussprays, crèmes en zalven, wijzigde 
men met de groei de focus van generiek 
naar innovatief. Dat vereiste de nodige 
investeringen waaronder een state of the 
art cleanroom voor biotech activiteiten en 
een volautomatische vulmachine voor het 
aseptisch afvullen van zowel spuiten als 
vials (injectieflacons). ‘Groei vereist 
investeringen, denken in oplossingen en 
vertrouwen in eigen kunnen: maar dat is juist 
de uitdaging die Basic Pharma graag 
aangaat. ‘ aldus managing directors Bob Kool 
en Harry Relouw.

Groei. Het is een continue challenge voor Basic 
Pharma. Na de bouw van een splinternieuwe GMP 
gecertificeerde cleanroom voor biotech activiteiten 
vorig jaar, stond de 3de verdieping van het pand dit jaar 
maandenlang in het teken van de assemblage van een 
geavanceerde vulmachine in een isolator met daar 
omheen weer een nieuwe cleanroom. ‘Basic Pharma 
ontwikkelt producten, waaronder injectievloeistoffen. 
We ontwikkelen, licenseren, registreren en produceren 
en  bieden daarmee een full service package. In de 
markt van voorgevulde spuiten zien we een sterke 
groei. Meer dan de helft van de medicijnen die nu nog 
in ontwikkeling zijn, komt in een voorgevulde, ready-
to-use spuit terecht.  Een trend is het zelfstandig 
toedienen van injecties via een veiligheidsinjectiespuit, 
waar dat vroeger door een zorgprofessional met 
een vial en losse spuit werd toegediend. Dergelijke 
spuiten zijn niet alleen handiger voor zelftoediening 
bijvoorbeeld in een thuissituatie, maar zijn ook veiliger 
omdat het aantal prikincidenten vermindert doordat 
de naald is afgeschermd na  gebruik. Gezien de sterke 
groei in voorgevulde spuiten, gecombineerd met een 
wereldwijd tekort aan beschikbare vulcapaciteit, is onze 
machine een welkome aanvulling in de huidige markt, 
die lange wachttijden kent en weinig mogelijkheden 
biedt voor middelgrote productievolumes. Een extra 

is dat deze machine ook flacons (vials) kan vullen, die 
veelal gebruikt worden in klinische studies, en dat 
we beschikken over een eigen vriesdroger. Dit is een 
belangrijke aanvulling voor onze IMP-afdeling die zich 
bezighoudt met de productie van studiemedicaties. Met 
onze installatie kunnen we zelfs explosiegevaarlijke 
stoffen vriesdrogen. We zijn hierin tamelijk uniek, ‘
aldus Bob Kool.  

GMP productie 
‘Door de nieuwe vullijn zijn we in staat  (bio)-
farmaceutische producten te maken voor zowel 
commerciële partijen als voor partijen die zich 
richten op klinische studies. Met een capaciteit tot 
ruim 5000 per uur zal de machine leiden naar een 
verdere expansie van het service pakket voor nieuwe 
en bestaande klanten,’ aldus Harry Relouw managing 
director van Basic Pharma die stelt dat met de 
investering in deze machine een bedrag van meerdere 
miljoenen euro was gemoeid. ‘Dat is op zich niet zo 
interessant, maar dat we nu de financiële kracht 
hebben voor een dergelijke investering, is dat wel.’
Terwijl druk werd gebouwd, werd overigens 
ondertussen het team ook uitgebreid met bijna 30 
professionals, waarmee het aantal medewerkers 
binnen Basic Pharma op 130 kwam. 

Investering in eigen product dossiers
‘We zijn in 2003 gestart als een Contract Manufacturing 
Organisation (CMO) voor relatief simpele producten 
als neussprays en zalven. Opbrengsten werden 
deels gebruikt om de kosten te dragen van de 
diverse ontwikkelprojecten die hebben geleid tot 
zelf  geregistreerde geneesmiddelen. De productie 
hiervan is nu onze belangrijkste bron van inkomsten. 
Ontwikkelactiviteiten en testen worden gedaan in onze 
laboratoria, de opschaling en pilot producties vinden 
plaats in de diverse productielijnen vanuit onze eigen 
productielocatie en vervolgens worden onze dossiers 

geregistreerd door onze Interdos specialisten. Met 
andere woorden: we verrichten nu het gehele proces 
van ontwikkeling tot productie en commercialisatie.  
Daarnaast bedienen we een breed scala aan klanten 
variërend van academische centra en start ups  tot een 
grote verscheidenheid van farmaceutische bedrijven 
waarvoor we op regelmatige basis de productie van 
studie medicatie voor onze rekening nemen.’
Ook het internationale netwerk is in de loop der 
jaren verder uitgebreid. ‘Op de huidige wereldmarkt 
worden we steeds vaker gevonden. We zijn in eerste 
instantie fors gegroeid door de verkoop van generieke 
niche producten zoals neusdruppels en -sprays, 
hoestdranken, medicinale crèmes, gels enz., maar 
nu ook door de sterke groei van onze services, zoals 
de consultancy services van Interdos (regulatory 
en farmacovigilantie), en de productie van studie 
medicatie en laboratoriumservices. Onze Full Service 
Package neemt zo’n vlucht dat we verwachten over 2 
jaar op deze locatie uit ons jas te zijn gegroeid. We zijn 
al bezig met de voorbereidingen voor een nieuw pand 
in de directe nabijheid, zodat we onze groei kunnen 
gaan versnellen, ‘aldus Harry Relouw.

Basic Pharma

Zonder investering 
geen groei Biotech faciliteit

Een andere belangrijke mijlpaal in de
ontwikkeling van Basic Pharma was de eerste
stap in de biotech, mogelijk gemaakt door
de bouw van een biotech cleanroom in 2017.
Dit met de ondersteuning van het Europese
Interreg programma. Hierin wordt op 
fermentatie gebaseerde medicatie (biologicals)
ontwikkeld en geproduceerd voor onder meer
het SKiN-Huid project (Interreg), zodat dit getest
kan worden bij de behandeling van huidkanker.
Basic Pharma levert het materiaal en werkt
hier in een consortium met o.a. de Universiteit
van Maastricht.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Basic Pharma. 
De productieactiviteiten, zowel generiek 
als studiemedicaties, zijn ondergebracht 
bij Basic Pharma Manufacturing. De 
afdeling Basic Pharma Laboratory doet 
kwaliteitscontroles voor de eigen organisatie 
en klanten. Basic Pharma Technologies is de 
ontwikkelorganisatie, Interdos de consultancy 
organisatie en tenslotte is Pharmalot 
Compounding de grootbereidingsapotheek voor 
de Nederlandse markt.

Basic Pharma 
Holding

Basic Pharma 
Manufacturing

Basic Pharma 
Laboratory

Basic Pharma 
Technologies Interdos

Pharmalot
Compounding 

(50%)



Het HAN BioCentre ontwikkelt, samen 
met de consortiumpartners van het 
RAAK-mkb project “Bioraffinage, tool voor 
de productie van hoogwaardige producten 
uit biomassa”, processen waarbij uit 
biomassa chemische bouwstenen worden 
gemaakt door klassieke bioraffinage te 
combineren met fermentatietechnologie. 
De mogelijkheden hiervan zijn bijna 
onuitputtelijk. 

Bioraffinage is één van de belangrijkste 
technologische ontwikkelingen voor de 
realisatie van de biobased economie. 
Bioraffinage behelst de combinatie van 
scheidings- en extractietechnologieën 
om biomassa te fractioneren in zijn 
individuele componenten waarbij elke 
fractie een specifieke toepassing kent. 
Door alle fracties te valoriseren, blijft er 
geen reststroom onbenut. Deze zuivere 

vorm van bioraffinage kent twee grote 
nadelen. Als eerste komt de hoeveelheid 
van de beschikbare componenten 
bijna per definitie niet overeen met de 
vraag naar die betreffende component. 
Daarnaast zijn veel grondstoffen niet 
als zodanig in biomassa aanwezig. 
De combinatie van bioraffinage en 
fermentatietechnologie lost deze 
problemen in één keer op. 

Binnen het eerder genoemde RAAK-
mkb onderzoeksproject voert het HAN 
BioCentre met een multidisciplinair 
team een proof-of-principle studie uit 
om vanuit gras een bioplastic te maken. 
Hier is gekozen voor PBS (polybutylene 
succinaat). Dit is een bioplastic dat 
ook bioafbreekbaar is en daarmee 
goed past in de biobased ecomonie. 
De resultaten tot nu toe laten zien 
dat vanuit gras suikers vrijgemaakt 
kunnen worden waaruit door micro-
organismen de belangrijkste grondstof 
voor PBS gevormd kunnen worden. 
Dezelfde werkwijze kan met minimale 
aanpassingen ook gevolgd worden voor 
andere toepassingen, van grondstoffen 
voor biomaterialen tot medicijnen.

Meer weten? www.hanbiocentre.nl, of 
email info@hanbiocentre.nl

Breda – ScientiQ Staffing bestaat alweer 
10 jaar. Reden voor een feest, een 
nieuwe afdeling in Engineering en een 
nieuwe huisstijl.

Laboratorium
In 10 jaar is ScientiQ uitgegroeid tot de 
specialist in laboratoriumpersoneel. 
Praktisch, hands on en met een zeer 
uitgebreid netwerk van Nederlandse en 
internationale bedrijven en laboranten.

Nieuw: Engineering & Techniek
Naast de laboratoriumbranche is 
ScientiQ nu ook actief binnen de Techniek 
& Engineering. Het opgebouwde 
internationale netwerk sluit zeer goed 
aan bij deze nieuwe afdeling. Wij bieden 
zowel de kandidaten, als de bedrijven 
een ruime keus in technici, projecten 
en banen. Een reeds beproefd concept 
binnen het laboratorium, biedt vanaf nu 
een alternatief in de techniek.

Meer info op www.scientiq.eu

HAN BioCentre creëert ongekende mogelijkheden door bioraffinage 
te combineren met fermentatietechnologie

ScientiQ Staffing 
opent na 10 
jaar nog steeds 
nieuwe deuren
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BioPartner

Flexibiliteit en gemeen-
schappelijkheid als kracht

Pragmatisch en integer. Down to earth en 
laagdrempelig. Econoom Thijs de Kleer, die vanuit 
de functie van Concern Controller LUMC, zes 
jaar geleden aantrad als Algemeen Directeur van 
‘Stichting BioPartner Academisch Bedrijven Centrum 
Leiden’, kortweg BioPartner (BP), beschikt over de 
juiste combinatie van eigenschappen om de mooie 
organisatie weer vlot te trekken. ‘BioPartner is een 
stichting zonder winstoogmerk. We richten ons met 
flexibele kantoor- (vanaf 25 m2) en laboratoriumruimte 
op start ups en doorstarters in de Life Sciences. Naast 
‘flexibiliteit’ is ‘gemeenschappelijkheid’ kenmerkend 
voor BP en dat onderscheidt ons onder meer van 
vastgoedorganisaties. Zo vind je in onze gebouwen 
extra services en fraaie ontmoetingsplekken 
(BioPartner Meeting Center), maar ook stimuleren 
 we onderlinge contacten en kruisbestuiving, 
bijvoorbeeld op de maandelijkse huurdersborrel,  

op de jaarlijkse BBQ en op het nieuwjaarsontbijt.  
Het delen van voorzieningen (afvalservices, data-
ruimtes en gassentransport) zodat de investeringen 
per bedrijf lager zijn, behoort ook tot onze missie 
van ‘gemeenschappelijkheid’. Zo ondersteunen we 
daadwerkelijk bedrijven bij hun groei.’ 

Circulair ofwel hergebruik
Momenteel zijn 4 BP gebouwen gevestigd op LBSP. 
BioPartner 4 is met 35 jaar de oudste. ‘Toen ik kwam, 
stond 4 vrijwel leeg, ‘ zegt de enthousiaste directeur. 
‘Nu hebben we daar geen leegstand meer, alleen een 
kleine 200 m2 lab en 100 m2 kantoor. Er is continue 
behoefte aan lab- en huisvesting, maar flexibiliteit ook 
in bouw blijft cruciaal. Je moet een lab simpel kunnen 
transformeren in kantoor, en andersom. Dat is ook 
flexibiliteit. Circulaire economie en duurzaamheid 
zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. 
Met ‘circulaire economie’ waren we altijd al bezig, 
maar we noemden het anders: handelen in 2de hands 
spullen.’ Met een weids gebaar in zijn kantoor somt 
Thijs op: ‘Deze ruimte was vroeger lab, dat bedoel 

ik met hergebruik en flexibel bouwen. Alle meubels 
en apparatuur hier, zijn second hand ofwel ‘vintage’: 
achtergelaten door vertrekkende bedrijven en door ons 
al jaren met plezier hergebruikt.’

BioPartner 5: toonbeeld van duurzaam
BioPartner 5 wordt het toonbeeld van een duurzaam, 
gezond, groen en bij voorkeur energieneutraal gebouw. 
Er wordt gebruik gemaakt van emissieloze en her 
te gebruiken pure materialen. ‘Zo hergebruiken we 
de balken van een elders op LBSP gesloopt gebouw, 
‘besluit Thijs. ‘BP 5 is vanaf 1 februari 2021 gevestigd 
op het Oegstgeester deel bij de -nog te realiseren- 
sloepenhaven. ‘Het gebouw omvat in eerste instantie 
zo’n 6500 m2 BVO, ca. de helft lab (waarvan 320 m2 
shared lab) en de andere helft kantoor. Een inpandige 
fietsenstalling en een wintertuin, tevens BioPartner 
Meeting Center complementeren deze nieuwe trekker 
op dit nieuwe deel (waarop zich onder meer Hilton en 
Corpus bevinden) van LBSP.’

BioPartner, de incubator organisatie van het LBSP, was eind 2013 ‘technisch’ failliet toen de nieuwe 
Algemeen Directeur Thijs de Kleer de gelederen kwam versterken. Anno 2019 is BioPartner één van 
de drijvende krachten achter het succes van het LBSP. De ontwikkeling van het jongste BioPartner 
gebouw (nr. 5) bij de Sloepenhaven van Oegstgeest is toonbeeld van het succes. 

Voor meer informatie
Thijs de Kleer: 06-45518732 
JH Oortweg 21, 2333 CH 
dekleer@biopartnerleiden.nl  

Voor iedereen op LBSP
Een ander onderdeel van flexibiliteit en 
gemeenschappelijkheid, is dat de BP gebouwen 
niet alleen open staan voor (door)startende Life 
Sciences gebruikers, maar ook voor andere 
bedrijven op LBSP die tijdelijk ruimte nodig 
hebben. Zo bivakkeerde Galapagos enige tijd 
in BP toen de nieuwe Beagle Zernike nog niet 
gereed was, en maakte Naturalis, maar ook 
Janssen gebruik van de BP huisvesting.  
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In een markt die steeds complexer en 
procesmatiger wordt, ontstaat er een 
groeiende behoefte aan professionals die 
een bedrijfskundige achtergrond hebben. 
Ook binnen de biotech-industrie. Een 
behoefte waarop de nieuwste opleiding 
bedrijfskunde voor life sciences & health 
van Smelt specifiek inspeelt.

Als specialist in het werven en ontwikkelen van talenten 
in de bio-tech, life sciences and health industrie, is 
Smelt al vanaf de jaren tachtig een bekende naam. 
Gezeteld in Baarn, een bedrijf dat letterlijk vanuit het 
midden van het land een netwerk binnen deze sector 
heeft opgebouwd. Later kwamen daar ook opleidingen 
en trainingen bij, die altijd inspelen op de actualiteit 
in de markt. Eigenaresse Juliëtte Smelt: ‘We zien dat 
multidisciplinaire teams de relaties onderhouden 

tussen de instellingen en de industrie. Leden van de 
multidisciplinaire teams vertegenwoordigen allen een 
belang voor hun organisatie, en deze kunnen wezenlijk 
van elkaar verschillen. Aantonen dat je therapie effect 
heeft is van de vorige eeuw. Tegenwoordig moet je 
de instellingen kunnen ondersteunen in doelmatige 
en kosteneffectieve zorg. Iedereen van de organisatie 
die betrokken is bij de instelling, bij de klant, moet 
daarom begrip hebben van de (veranderende) context 
van zorginstellingen en zijn persoonlijke doelen daarop 
afstemmen. Bovendien moet Ieder voorstel financieel 
worden onderbouwd, ook in de interne organisatie. 

Praktijkgericht
‘Met onze opleiding spelen wij specifiek op die 
groeiende behoefte in’, vervolgt Smelt. ‘We leren de 
cursisten de interne taal te spreken. Organisaties 
worden platter, managers krijgen een grotere 
variëteit aan verantwoordelijkheden toebedeeld. Om 
deze nu en in de toekomst, en met visie en strategie 
aan te pakken, is een opleiding bedrijfskunde 
gewenst. Nu zien wij veel talenten met een medische 
(wetenschappelijke) achtergrond branche instromen. 
De complexiteit van behandelingen, mechanismen 
waar de therapieën op in grijpen en het kunnen 
schakelen met healthcare professionals, maakt hen tot 
een aantrekkelijke groep talenten om aan te trekken. 
Na een opstartperiode ontstaat later de behoefte aan 
bedrijfskundige kennis.’ 

Er zijn verschillende methoden om deze kennis 
te vergaren. Het grote voordeel van de opleiding 
bij Smelt is dat het mogelijk is deze kennis en ook 
vaardigheden op te doen met collega-vakbroeders 
van andere organisaties. Ook wordt kennis aangereikt 
door managers die hun sporen hebben verdiend, die 
begrijpen welke kennis relevant is voor de nieuwe 
generatie managers. ’Door hun casuïstiek te delen 
tijdens de colleges, doen cursisten daarom behalve 
kennis en vaardigheden van strategie en finance, ook 
nog eens inzichten op’, beklemtoont Smelt. 

De postcollege opleiding bedrijfskunde is een 
complete opleiding, die iedereen in zijn eigen tempo 
kan volgen. De opleiding is verdeeld over een aantal 
disciplines zoals Finance, Marketing, Strategie. 
Organisatiemanagement, Proces & Prestatie 
management en Ondernemerschap. In totaal nu 
veertien disciplines. Het grote voordeel is dat elke 
module apart te volgens is en niemand verplicht is 
alle modules af te nemen. Doel is volgens Smelt op 
die manier onderwijs & ontwikkeling voor iedereen 
toegankelijk maken. ‘Een missie die ons goed past. 
Bovendien wordt de basiskennis van alle disciplines 
verzorgd door docenten, die deze kennis ook 
overdragen op Universiteiten, Hbo-opleidingen en 
MBA’s. Naast hun onderwijstaken onderhouden deze 
docenten ook nauwe banden met het bedrijfsleven, 
zodat cursisten zich ervan kunnen vergewissen dat de 

Smelt Academy

Post-College Bedrijfskunde: 
modulair opleidingsprogramma voor 
professionals in lifesciences en health
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Alles op een rij

Wat zijn de voordelen voor werknemers?
• Talenten kunnen via de opleiding kennismaken met verschillende onderdelen van bedrijfskunde.
• Naast het vergaren van kennis staat ook het werken aan opdrachten centraal, zodat de link naar het toepassen van de kennis in de de praktijk snel te maken is. 
• Door stil te staan bij ‘the WHY’ achter veel processen is het gemakkelijker de weg te vinden in internationale organisaties en teams te beïnvloeden. 
• Het is leuk de kennis te verbreden met aansprekende modules zoals Artificial Intelligence & toepassingen in de zorg of Digitale transformatie. 
• Samenwerken met andere cursisten uit het beroepsveld. 
• Na het succesvol afsluiten van een aantal substantiële modules mag de cursist zich Bedrijfskundige in de lifesciences noemen. 
• Het programma biedt verschillende vrijstellingen binnen het MBA-programma. 
•  Het programma is vrij gemakkelijk te combineren met een drukke baan doordat de modules apart te volgens zijn. Het inzetten van modules geeft specifieke 

mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in een functie danwel naar een volgende functie in lijn met ambitie.
 
Wat zijn de voordelen voor werkgevers?
•  Met deze (modulaire) opleiding beschikken de werkgevers in de life sciences industrie voor het eerst over een  kwalitatief hoogstaande opleiding binnen de 

bedrijfskunde. 
•  De opleiding finance for non-financials is een belangrijk, maar ook enigszins beperkt onderdeel van de bedrijfskunde. Om een unit te ontwikkelen, te managen of voor uit 

te stuwen is er meer kennis nodig dan finance for non-financials biedt. 
•  Een MBA is een kostbare oplossing die veel tijd en commitment gedurende een vaste periode van een medewerker vraagt. De modulaire opzet van de postcollege 

opleiding bij Smelt is toegankelijk voor alle medewerkers en toch kwalitatief van hetzelfde niveau. 
•  Omdat onze opleiding in modules opgesplitst is, welke modules afzonderlijk van elkaar te volgen zijn, gaat de werkgever niet in een keer een groot financieel 

commitment aan. 
• De modulaire en betaalbare aanpak stelt organisaties in de gelegenheid hun talenten relevante bedrijfskundige kennis op te laten doen, tegen kosten die te overzien zijn. 
• Meer teamleden tegelijk kunnen via deze opleiding werken aan hun ontwikkeling in de bedrijfskunde.

aangeboden stof relevant is anno 2020. En uiteraard 
van een niveau zoals gewenst binnen de life sciences.’

Breed opgezet
De ambitie van Smelt is met de opleiding breed 
in te steken. Samenwerken met zorginstellingen 
en gezamenlijk een therapie aanbieden, betekent 
immers ook kennis ontwikkelen van de processen, 
sturingsmechanismen, performance  indicatoren en 
wijze van innoveren van de partners. 
De gastcolleges zullen dan ook worden verzorgd door 
een diversiteit aan bedrijven en organisaties. Met 
andere woorden: cursisten leren niet alleen de balans 
van hun eigen organisatie leren lezen maar ook die van 
een ziekenhuis en een zorgverzekeraar. 

Om die link met de praktijk te versterken kent 
iedere module naast de theoretische leerdoelen 
ook leerdoelen in praktische zin. Modules moeten 
toekomstige managers immers helpen bij het 
ontwikkelen van scenario’s, het nemen van 
beslissingen, het overtuigen van teamleden, het 
ontwikkelen van een business case of het organiseren 
van hei-sessies. ‘Aan ieder college is een kern-docent 
verbonden, die afkomstig is van een gerenommeerd 
instituut of onderwijsinstelling. Programmadirecteur, 
is Iris Calmes, die zelf bedrijfseconomie heeft 
gestudeerd en het afgelopen jaar een uitstekende 
gesprekspartner voor docenten en gast-docenten 
bleek.’ Belangrijk om te vermelden tot slot vindt Smelt 

dat de colleges niet enkel bestaan uit het overdragen 
van theorie. ‘Dat zou te saai worden. Het met elkaar 
werken aan opdrachten, die we ook graag bij de 
verschillende organisaties willen ophalen, vergroot 

het leerrendement naast het zelf bestuderen van de 
boeken. Het voordeel daarvan is dat deze opleiding 
heel gemakkelijk te volgen is naast een baan. Het 
plan is elke twee maanden een nieuwe module aan 
te bieden en deze cyclus elke twee jaar te herhalen, 
maar het is ook denkbaar dat bepaalde zeer gangbare 
modules elk jaar worden gegeven.’

‘We hebben zelf enkele modules gevolgd en merken dat 
deze goed passen bij wat wij willen bieden. We zitten immers 

in een maatschappij waarin de nadruk steeds meer ligt op een 
leven lang leren en dan is het goed een opleiding te kiezen die de 

carrièrekansen vergroot en past bij de markt op de lange termijn. 
Modules die daar heel goed op aansluiten zijn onder andere 

strategisch management, organisatie management en 
HRM-management. Tegelijk ook de modules waar we 

als eerste mee starten.’

De opleiding die Smelt aanbiedt is een volledige 
post-college opleiding met kernvakken in de 
bedrijfskunde aangevuld met verdiepende 
vakken. Deze vakken ofwel modules bestaan 
uit een aantal colleges. De op de praktijk 
gerichte theorie die in de colleges aan bod 
komt, wordt aangevuld met praktijkopdrachten. 
Alle colleges worden afgesloten met een 
voordracht door een organisatie uit de 
branche: dit kan zowel een industrie- als een 
stakeholder in de gezondheidszorg zijn. Deze 
voordrachten zullen processen in de branche 
verduidelijken, bijdragen aan visie-ontwikkeling 
en het verwerven van inzichten ten bate van 
strategische keuzes. 

Na het volgen van de diverse modules is de 
cursist (beter) geëquipeerd een managementrol 
danwel strategische rol in de life sciences 
industrie te vervullen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.smeltacademy.nl



Rome 
De stad op zeven heuvelen, stad van de artistieke 
verbeelding en het centrum van onze Europese 
geschiedenis – Rome heeft in zijn zevenentwintig 
eeuwen van bestaan velen geïnspireerd, 
gecharmeerd en was het thuis voor keizers, dromers, 
schrijvers en reizigers.

Rome: Eeuwige Stad is een intrigerend portret van 
een stad in het hart van de westerse beschaving, tot 
leven gebracht in 22 hoofdstukken die de 2500 jaar 
geschiedenis op geheel nieuwe wijze beschrijven. 
Ferdinand Addis laat de mythe van Rome op unieke 
wijze tot leven komen aan de hand van dramatische 
sleutelmomenten uit haar geschiedenis. Elk hoofdstuk 
is een prachtig essay: van het mythische ontstaan, 
tot de moord op Julius Caesar, van de grootschalige 
verwoesting van de stad door de Galliërs in 387 voor 
Christus, tot de brute verpulvering van de droom van 
een republiek in 1849.

Rome: Eeuwige Stad is een epische, veelzijdige 
geschiedenis van een stad die tot ieders verbeelding 
blijft spreken.

Atlas van het Werelderfgoed 
De modern ontworpen cartografiepagina's 
verlenen de klassieke geografische basiskennis. 
Het boek fungeert als reisgids waarin meer dan 
19.000 bezienswaardigheden aan bod komen. Met 
honderden tekstbijdragen is het een omvangrijk 
geografisch-toeristisch lexicon. En tenslotte is het 
ook echt een inspiratieboek met indrukwekkende 
fotografie van alle plekken die op de lijst staan van 
het Werelderfgoed.

De Atlas van het Werelderfgoed is een verbluffend 
cartografisch en encyclopedisch naslagwerk, 
dat op een ongekende manier de mooiste dingen 
samenbrengt die de mensheid en de natuur ons 
hebben nagelaten.
•  Speciaal ontwikkelde, kleurgecodeerde 

pictogrammen en thematische registers helpen je 
om eenvoudig door het werk te navigeren

•  Gedetailleerde cartografie die alle Unescosites 
situeert: biosfeerreservaten, Global Geoparks, alsook 
wereldcultuur- en natuurerfgoed. De kaarten worden 
telkens vergezeld van een beknopte tekst over de 
betreffende regio.

•  Een unieke reisencyclopedie die meer dan 
19.000 bezienswaardige natuurlandschappen, 
natuurparken, reservaten, metropolen, 
cultuurmonumenten, vakantieparadijzen en 
reisroutes, inclusief alle Unescowerelderfgoedsites, 
biosfeerreservaten en Geoparks laat zien.

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

Tijdens de oorlog redde hij honderden dwangarbeiders, 
onder wie verzetsmensen en Joden, uit handen van de 
Duitsers, bijvoorbeeld door ze ziek te houden, te laten 
ontsnappen, te verstoppen of administratie te vervalsen. 
In 1950 vertrok Kolff met zijn gezin naar de Verenigde 
Staten waar hij na de kunstnier ook nog een hart-

longmachine en het kunsthart ontwikkelde en uitgroeide 
tot de mondiale vader van de kunstorganen. Vier keer 
werd hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de 
Geneeskunde, de enige prijs die hij nooit zou ontvangen. 
Inmiddels zijn anderen verder gegaan met zijn erfenis, 
en binnenkort is zelfs de draagbare kunstnier een feit.

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

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

Voyage of time 
Voyage of Time - The IMAX Experience - is een unieke 
visuele verbeelding van de geschiedenis van het 
heelal door een van de meest gevierde filmmakers; 
Terrence Malick (Badlands, Days of Heaven, The Thin 
Red Line, The Tree of Life). In zijn levenswerk neemt 
de Amerikaanse regisseur ons in veertig minuten 
mee op een lange, persoonlijke reis van de Big Bang, 
via de dinosaurustijd naar het heden en de toekomst. 

Het is natuurlijk geweldig dat je de adembenemende 
beelden, speciaal gemaakt voor het koepelscherm van 
840 m2 groot, zo te zien krijgt. Deze film bestaat alleen 
maar uit de meest prachtige beelden: de geboorte van 
sterren en melkwegstelsels, het ontstaan van leven 
op aarde en het tijdperk van de dinosaurussen. En op 
de achtergrond verteller Brad Pitt, die je met korte 
opmerkingen, zelf laat nadenken over de beelden die 
je ziet. Terrence Malicks documentaire, waaraan hij 
maar liefst 40 jaar werkte, is een lofzang op de natuur, 
het leven en wetenschappelijke ontdekkingen. 

Tickets online verkrijgbaar via https://www.
omniversum.nl/nl/filmagenda/voyage-of-time 

De man die miljoenen levens redde



CIP-skid tijdens de bouwfase
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Kropman Contamination Control

Onderscheidende 
specialist van concept 
tot validatie 
Kropman Contamination Control (KCC). In de afgelopen 2 decennia werd deze onafhankelijke businessline van Kropman Installatietechniek 
toonaangevend als specialist Ontwerp, Realisatie en Beheer & Exploitatie voor de gezondheidszorg, farmacie en voedingsmiddelenindustrie. 
KCC heeft een unieke kennis en kunde van cleanrooms-productieruimtes, operatiekamers, centrale sterilisatie, klinische farmacie, proces 
installaties, schone utilities (WFI, PW, CS), CIP/SIP systemen, kill tank systemen, filtratieskids, procesbesturing, enz. Frans Saurwalt, 
Technisch manager contamination control; Bas de Jong, Hoofd Projecten en Halvor Sens, Businessline director aan het woord over 
toegevoegde waarde en details die het succes van Contamination Control projecten bepalen. 

Mee denken met de klant over het cleanroom concept. 
Inbouw van componenten in een cleanroomwand. 
Praktische uitwerking van een drukregeling. De 
uitvoeringsdiscipline gedurende de bouwfase. 
Frans Saurwalt, sinds 34 jaar werkzaam binnen 
Kropman weet er raad mee. Door zijn positie in vele 
werkgroepen die zich internationaal bezig houden 
met keurmerken en (ISO)standaarden -Kropman 
werkt volgens cGMP, de Biocontainment richtlijnen, 
de ISO 14644 serie en de ISPE richtlijnen- heeft Frans 
een unieke kennis en kunde opgebouwd. Toch is het 
volgens deze specialist van groot belang dat je met je 
voeten in de klei ofwel in de praktische uitvoering van 
het bouwproces blijft staan. ‘Ik zeg weleens: ik heb 
geen helikopterview maar een giraffeview, die staat 
ook met zijn poten op de grond.’ 

Volgens collega Bas de Jong is KCC onder meer 
onderscheidend doordat technische disciplines 
en installaties in eigen huis worden ontworpen en 
gebouwd. ‘Kropman heeft 15 vestigingen verspreid 
over Nederland, in Bijsterhuizen vindt prefabricage 
plaats. Door de honderden specialisten die bij ons 
werken, kunnen we iedere denkbare dienst en 
service verlenen, dat gaat van complete realisatie van 
gebouwgebonden installaties en integrale oplossingen 
van cleanroom- en procesinstallaties tot prestaties 
meten en monitoren, onderhoud en services.’

Efficiënte samenwerking
Dat KCC naast een gerenommeerde naam bij 
opdrachtgevers ook een prettige werkomgeving 
biedt, bewijzen wel de lange dienstverbanden, maar 
ook het feit dat Halvor Sens, Business Line Director 
KCC en van 2000-2006 vestigingsleider bij Kropman, 
sinds december 2018 weer op het ‘oude honk’ is 
teruggekeerd. ‘Interne processen en infrastructuur 
binnen KCC verlopen soepel. Dat levert niet alleen een 
uitstekend product, maar ook een efficiënte interne 
en externe samenwerking op.’ Directe lijnen met de 

klant/opdrachtgever zorgen volgens Frans, Bas en 
Halvor daarbij voor zo min mogelijk ‘storing’. ‘De zeer 
ervaren ingenieurs van Contamination Control zorgen 
voor de juiste vertaling van wensen naar een gedegen 
ontwerp, dat toetsen als de cGMP kan doorstaan. Door 
gebruik te maken van onze uitvoeringsdeskundigheid 
op meerdere technische disciplines, met kennis van 
nationale en internationale regelgeving, zijn onze 
projecten van de hoogste kwaliteit. Daarnaast kijken 
we ook verder dan alleen onze eigen projecten, we 
zorgen voor optimale inpassing en aansluiting van 
productieapparatuur (hook-up). Zodra ons ‘As Built’ 
dossier is geleverd, kan de klant beginnen met haar 
eigen kwalificaties. Wij leveren direct na de laatste 
SAT-test de complete documentatie, die naadloos 
is afgestemd zodat u zo snel mogelijk verder kunt 
met het kwalificatieproces. Binnen KCC is niet voor 
niets jarenlang gewerkt aan degelijke procedures 
en protocollen voor de bouw en inbedrijfstelling 
van Contamination Control projecten.’ Recente 
voorbeelden uit de biotech & lifesciences markt? Die 
zijn er genoeg, Frans, Bas en Halvor lichten er vier uit: 

1. BioConnection: van concept tot validatie
Bas is aanspreekpersoon voor het project van 
BioConnection in Oss. ‘Enkele jaren geleden nam 
BioConnection het zeven verdiepingen (waarvan 4 
verdiepingen GMP ruimtes) tellende ‘Aletta Jacobs’ 
gebouw over. Met deze door de EMA (IGZ) en FDA 
goedgekeurde productiefaciliteit heeft BioConnection 
niet alleen haar aanbod aan de markt stevig uitgebreid, 
maar wist zich ook hoog te plaatsen op de Europese 
ranglijst van unieke productiefaciliteiten. In dit gebouw 
verzorgt KCC op dit moment het gehele proces van 
conceptontwerp tot en met validatie van de installaties 
voor het realiseren van een nieuwe compounding 
ruimte en nieuwe afvullijn met vriesdroog capaciteit. 
Hierbij neemt Kropman alle installatiedisciplines voor 
haar rekening waaronder: E, W, clean utilities, proces, 
de integratie van de vullijn, vriesdroger, partswasher 
en autoclaaf. KCC werkt in dit project in een bouwteam 
direct samen met de klant.’

2. KitePharma
Frans legt uit dat klant KitePharma (in 2017 
overgenomen door farmaceut Gilead) waar te zijner 
tijd honderden professionals zullen werken, bijna 
18.000 m2 afneemt op het SEGRO Park Amsterdam 
Airport. Op deze locatie worden vanaf 2020 innovatieve 
celtherapieën als CAR-T, TCR en het EMA goedkeurde 
(immuuntherapieën bij met name bloed-tumoren) 
geproduceerd. KCC staat hier garant voor zeker 3000 
m2 aan cleanrooms en 2000 m2 aan laboratoria die 

modulair (als functionele units) zijn opgebouwd. Ook 
hier neemt KCC het gehele traject van concept tot en 
met validatie voor haar rekening.

3. Tiofarma
Tiofarma ontwikkelt en produceert met ca 300 
medewerkers een grote verscheidenheid aan 
geneesmiddelen vanuit Oud-Beijerland. ‘Ook deze 
plant,‘ zo legt Frans uit, ‘is ontworpen in direct overleg 
met de klant. Het betreft de productie van zalven. 
Integratie van de zalfbereidingsapparatuur (de Dinex) 
in het ontwerp en realisatie van Cleaning in Place en 
Cleaning Out of Place (CIP & COP) systemen spelen 
hier een belangrijke rol.’ 

4. Produlab Pharma
Gerenommeerde farmaceutische bedrijven uit de 
hele wereld vertrouwen op Produlab Pharma voor de 
productie van hun vloeibare en halfvaste veterinaire 
medicijnen. En zo doet Produlab op haar beurt weer 
alleen zaken met de besten, ook wat betreft de 
uitbreiding van een nieuwe productiefaciliteit (totale 
oppervlakte cleanroom 2000 m2). KCC neemt de 
uitbreiding voor haar rekening, waaronder HVAC, 
black utility en de volledige cleanroom met het 
proces equipment.

Clean Room in gebruik

Kropman Contamination Control in ’t Kort

•  Van conceptueel ontwerp tot en met periodieke 
validatie/kalibratie

•  Integrale aanpak van alle technische 
disciplines

•  Pragmatische vertaling van de klantwens naar 
ontwerp en uitvoering

•  Conform cGMP, de Biocontainment richtlijnen, 
de ISO 14644 serie en de ISPE guide lines

Voor meer informatie

Kropman Contamination Control
Lagelandseweg 84, 6545 CG Nijmegen

+31 88 334 40 00
kcc.kropman.nl
info@kcc.kropman.nl



Grand Hotel Opduin

Van GPS tot schapenkaas

Met een GPS de duinen in, wandelen over 
smalle paden of op een paard het strand 
verkennen. Grand Hotel Opduin ligt prak tisch 
in het Nationaal Park de Duinen van Texel, 
Nederlands grootste Wadden eiland. Dit  
gebied verkennen kan met maar liefst acht  
medewerkers van het hotel, die officieel 
gastheer zijn van het nationale park. 

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

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

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

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

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

Kijk voor meer informatie over Grand Hotel 
Opduin op www.opduin.nl. 

Nog meer tips van insiders

Zweefvliegen in het Opduin zweefvliegtuig. 
Omdat Grand Hotel Opduin sponsor is van de 
Texelse zweefvliegclub mogen hotelgasten 
tegen een onkostenvergoeding van 50 euro een 
rondvlucht maken in het Opduin zweefvliegtuig. 
Zeehondentocht met het kleine bootje het Sop. 
Voor maximaal twaalf personen. 

Natuurgebied Utopia. Prachtig, binnendijks 
vogelbroedgebied aan de oostzijde van Texel. 
Hier broeden grote sterns en steltlopers op de 
schelpenstrandjes. Hotelgasten kunnen bij de 
receptie een Swarovski verrekijker lenen om ze 
vanaf de Waddendijk te bekijken. 

Museum Kaap Skil is een uniek museum op 
Texel dat internationale prijzen ontving voor de 
architectuur en exposities met VOC-vondsten, 
VOC-schepen (levensgrote maquette), een 
levendig openluchtmuseum en een molen. 

Kijk voor nog meer informatie op www.opduin.nl. 
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ABN AMRO Healthcare is bevlogen in het 
bankieren met ondernemingen die passen bij 
de purpose van de bank: ‘Banking for better, 
for generations to come’. Het beleid is sector 
manager Mirna Geense op het lijf geschreven.

Duurzaamheid en kostenbeheersing: het zijn rode 
draden binnen ABN AMRO Healthcare, een sector die 
bestaat uit drie clusters: medisch specialistische zorg, 
langdurige zorg en farma. ‘In het eerste cluster zitten 
ziekenhuizen, zelfstandige behandel centra (ZBC’s) 
en GGZ-instellingen. Het tweede cluster bestaat uit 
langdurige zorg zoals de ouderen en de gehandicapten 
zorg . Het derde cluster omvat behalve farma ook life 
sciences, ‘ legt Mirna Geense, sinds 2018 werkzaam 
bij ABN AMRO als sector manager uit. Mirna heeft 
haar sporen verdiend in het bankwezen. Tot 2015 
was zij Managing Director bij NIBC Bank. Voor deze 
functie bij ABN AMRO werkte zij in Luxemburg aan de 
totstandkoming van RiverBank, een fintech organisatie 
gericht op het verstrekken van (achtergestelde) 
MKB kredieten in Benelux en Duitsland. ‘Ons team 
Healthcare bestaat uit 18 relatiemanagers ‘gemengde 
portefeuilles’ en support en zit centraal in Utrecht, maar 
we werken landelijk en zijn dus dagelijks en route.” 

Op weg naar een circulaire economie
Duurzaamheid en kostenbeheersing gaan vaak 
hand in hand. Maar hoe ga je als bankier om met 
duurzaamheid in het complexe speelveld van 
zorgfinanciering? ‘Duurzaamheid is ook voor de 
zorgsector van toenemend belang, ‘aldus Mirna. 
‘Duurzaamheid gaat een volgende fase in nu er 
meer en meer voorbeelden zijn dat we van een 
consumptieve, lineaire economie overgaan naar een 
circulaire. In de zorg is duurzaamheid een combinatie 
van meerdere factoren, waarbij duurzame huisvesting, 
zinnige zorg en duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers de belangrijkste zijn.’

In de zorg ligt de focus op de mens en niet 
op de middelen. Heeft Mirna de in-druk dat 
grondstoffenduurzaamheid daarmee een gebied is dat 
tot nu toe min-der aandacht kreeg? ‘Daar zit een kern 
van waarheid in, maar ook de huidige zorg focust zich 
op vermindering van het gebruik van grondstoffen. 
De door bijna alle partijen greendeal is hier een goed 
voorbeeld van. Het betreft niet alleen verduurzaming 
van de gebouwen, maar ook vermindering van 
medicijnresten in het afval water, en vermindering van 
het gebruik van plastics.‘

Vastgoed
Bij het ontwerpen van gebouwen is al langere tijd 
een toenemende focus op duurzaamheid te zien. 
Zowel het mogelijk hergebruik van materialen die 
nu als afval beschouwd worden, als het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen in de vorm van 
zonnepanelen en warmte-koudeopslaginstallaties 
neemt in aantal toe. ABN AMRO heeft als doelstelling 
dat al het vastgoed wat door de bank ge-financierd 
wordt in 2030 gemiddeld een energie label A heeft. 

Waarom? ‘Omdat 40% van de totale CO2 uitstoot van 
Nederland afkomstig is van de bebouwde omgeving. 
Om de klimaat doelstellingen van 2030 te halen, 
zal ook de CO2 uit-stoot van het vastgoed moeten 
halveren. Gemiddeld energielabel A past bij de-ze 
klimaatdoelstelling, ‘ aldus de sector manager.

ABN AMRO is van oudsher goed thuis op het 
BioScience park in Leiden waar men een aantal 
bedrijven financierde. Volgens Mirna voldoen de 
meeste (nieuwbouw) panden op het BioScience park 
in Leiden al aan het gewenste energielabel, en zijn 
daarmee voorbeelden voor de rest van de portefeuille. 

Innovatief
Een duurzame investeringstool, samenwerking met de 
Groenbank en het bedrijf Ecochain. Maar ook Business 
Innovation workshops voor klanten: ABN AMRO is op 
de goede weg als het gaat om de circulaire economie 
aan te jagen. 

‘Aanpassingen om een pand energie efficiënter te 
maken, financieren we voor 100%, daarnaast kunnen 
we een maat gesneden arrangement maken bij de 
Groenbank.’ Last-but-not-least: bij de verduurzaming 
van het vastgoed put ABN AMRO ook ervaring uit 
het eigen circulaire pand Circl (https://circl.nl/
themakingof/). ‘We delen onze ervaringen graag met 
onze klanten, om gezamenlijk tot een betere toekomst 
voor de volgende generaties te komen.‘ 

Binnen ABN AMRO houdt het team Healthcare 
zich niet alleen bezig met trends in de healthcare 
en life sciences maar levert daadwerkelijk ook 
meerwaarde als het gaat om knelpunten in de zorg. 
Dure (kanker)geneesmiddelen zijn zo’n knelpunt. 
ABN AMRO bedacht een innovatieve manier om hierin 
daadwerkelijk iets te betekenen: met de organisatie 
van een hackathon op basis van data verzameld van 
meer dan 500 patienten werd data informatie en dat 
bracht belangrijke nieuwe inzichten. Het zijn allemaal 
stappen in de goede richting, geheel in lijn met de 
missie van de bank: ‘De wereld verbeteren door 
weloverwogen te bankieren.’

Ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen ziet Mirna momenteel als het 
gaat om behoeften van de klant in de healthcare/
life sciences sector? Er is een blijvende behoefte aan 
fondsen om door de ontwikkel- en start up fase heen 
te komen. Als bank zijnde merken we dat traditionele 
bankproducten bij een snelgroeiend startend bedrijf 
moeilijk in te passen zijn. Natuurlijk kan men altijd 
rekenen op advies, en het openen van een rekening 
is ook geen probleem, maar bancaire financiering 
in de starters fase is soms niet de beste weg. Voor 
groei financiering werken we vaak met gedeeltelijke 
borging van de overheid. Wie een goed businessplan 
kan overhandigen, heeft een streepje voor.’ En qua 
bankproducten? ‘We zien een toename van het aantal 
leaseconstructies om bijvoorbeeld installaties te 
financieren. En natuurlijk zijn we van oudsher sterk in 
het financieren van vastgoed.’ 

ABN AMRO Healthcare

De wereld verbeteren door 
weloverwogen bankieren

Financiering nieuwbouw voor Polyganics

Voor onze relatie Polyganics BV, heeft ABN 
AMRO samen met ABN AMRO Asset Based 
Finance, de nieuwbouw gefinancierd inclusief de 
inpandige cleanrooms en laboratoria.  

Polyganics ontwikkelt, commercialiseert en 
vervaardigt producten die gericht zijn op het 
verbeteren van herstel na chirurgische ingrepen. 
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren binnen zijn 
bestaande commerciële portfolio’s (toepassingen 
voor gebruik na Keel, Neus, Oorchirurgie 
en na zenuwhersteloperaties) een sterke 
groei doorge-maakt. Daarnaast verwacht het 
verdere groei met pijplijnproducten die op korte 
termijn worden gecommercialiseerd, binnen 
een Neurochirurgie en Algemene chi-rurgie 
portfolio. Het bestaande pand biedt onvoldoende 
ruimte voor de toegenomen ontwikkelings- en 
productieactiviteiten. 



De kracht van Lean Six Sigma

Black belts van Progress 
Executive Services gespecialiseerd 
in biotechindustrie

Progress werkt al jaren aan het meten en vervolgens 
verbeteren van processen en organisaties van 
farma- en biotechbedrijven. Dat Lean Six Sigma 
daar een steeds grotere rol bij is gaan spelen, is 
volgens Smit heel logisch. ‘Het is een duurzame 
verbeteringsfilosofie die je door de hele organisatie 
uitrolt. Iets waar alle medewerkers bij betrokken 
zijn. Bovendien is het gericht op de lange termijn en 
daardoor toekomstgericht. Met name startende en 
middelgrote biotechbedrijven zijn vooral bezig om een 
product op de markt te krijgen en daardoor gefocust 
op de korte termijn. Met Lean Six Sigma worden ze 

al in een vroeg stadium gedwongen na te denken 
over de inrichting van het proces en is de overstap 
van bijvoorbeeld een researchorganisatie naar een 
commerciële organisatie veel doordachter te maken.’

Tijdwinst 
Smit gebruikt het voorbeeld van de Toyotafabriek in 
Wales die hij bezocht om eenvoudig uit te leggen hoe 
Lean Six Sigma werkt. ‘Daar sprak ik met de directeur 
die vijf tot zeshonderd mensen op zijn loonlijst had. 
Zijn filosofie was dat als ieder van hen jaarlijks met 
een verbeterstap kwam deze samen een enorm 

verschil konden maken. Hij gaf daarbij het voorbeeld 
van de operator aan de lopende band die bij elke 
handeling drie boutjes op een moer moest draaien die 
hij uit een bakje moest pakken. Hij had een staaf met 
een magneet bedacht die uit dat bakje omhoogkwam 
waaraan die boutjes bleven hangen, zodat hij ze 
gemakkelijker kon pakken. Dat levert iedere keer een 
tijdwinst van misschien enkele seconden op, maar voor 
de doorloopsnelheid van machines van de lopende 
band heeft dat een enorme impact.’  

Ook op zoek naar een gestructureerde methodiek om de efficiency in het bedrijf te verbeteren? Volgens Lean Six 
Sigma professional Oscar Smit van Progress is het heel goed mogelijk de productontwikkeling, doorlooptijden en 
kwaliteit te verbeteren en kosten te reduceren. Door op de juiste manier met de tools te werken is Lean Six Sigma 
volgens hem veel meer dan een uit Japan overgewaaid kunstje.

www.checkmark.nl
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betrouwbare specialist voor de 
invulling van uw vacatures in de 
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Dan is CheckMark Labrecruitment 
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vacatures in een veelal schaarse 
markt, is een vak apart. Wij helpen 
u graag in uw zoektocht naar de
juiste professional.
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Overschakelend naar de biotechmarkt wil Smit 
een onderscheid maken in bedrijven die aan 
productontwikkeling doen en bedrijven die zich 
bezighouden met routineproductie. ‘In het eerste 
geval werken we toe naar een kortere cyclus voor 
productontwikkeling, kostenreductie, een groter 
succespercentage en een goede transfer tussen 
productontwikkeling en commerciële productie. 
In het geval van routineproductie zal de focus 
liggen op kwaliteitsontwikkeling, een reductie van 
operationele kosten, verhogen van operationele 
efficiency en optimalisering van de productieketen’. 
Volgens Chief Commercial Officer Edwin van den Bos 
zijn dit projecten die veel impact hebben, waarbij 
altijd de focus ligt op het opleiden van zelfstandige 
projectleiders binnen het bedrijf die het proces na 
afloop kunnen blijven begeleiden. ‘Het gaat erom dat 
er blijvend iets verandert binnen de cultuur van het 
bedrijf en dat vergt continue aandacht.’ 

Zwarte band / Black belt
Kenmerkend in de filosofie is volgens Smit om een 
onderscheid te maken in de kleuren van de belts 
binnen Lean Six Sigma. Zo zijn yellow belts opgeleid 
voor het oplossen van alledaagse problemen. Green 
belts zijn in staat binnen de grenzen van een afdeling 
of unit verbeteringen te begeleiden. Black belts 
daarentegen kunnen multidisciplinaire projecten 
begeleiden. Op dit moment werken er verschillende 
black belts bij Progress die diverse projecten binnen 
de biotechindustrie hebben begeleid. Dit al dan niet 
binnen Progress. Smit is één van hen en hij legt uit 
dat hij op dit moment bezig is met het behalen van de 
master black belt. ‘Dat is het niveau net boven de black 
belt. Heb je dit behaald, dan mag je binnen de eigen 
organisatie black belts opleiden en ben je in staat om 
revolutionaire verbeteringen door te voeren in een 
organisatie.’ 

Onderscheidend in het aanbod van dienstverleners 
is dat de Lean Six Sigma professionals van Progress 
gespecialiseerd zijn in processen binnen farma en 
de biotechindustrie. ‘Dan spreek je immers over een 
sterk gereguleerde omgeving en loop je tegen regels 
aan waar je simpelweg niet omheen kunt. Dan kun 
je bepaalde op het oog overbodige stappen, zoals 
bijvoorbeeld een extra filtratiestap, niet zomaar uit 
het proces halen omdat die stap is vastgelegd in 
het registratiedossier.’ Een ander probleem waar 
belts die niet bekend met de farma of biotech zijn 
tegenaan kunnen lopen zijn goedkeuringsprocessen, 
waarbij bijvoorbeeld een bepaalde functionaris een 
handtekening moet zetten. ‘Dat lijkt misschien iets dat 
ook een andere functionaris kan doen, maar als het 
gaat om patiëntveiligheid zijn dit soms stappen die je 
niet zomaar kunt veranderen.’

Verbeterpunten 
Gaat het om specifieke verbeterpunten binnen een 
organisatie dan noemt Smit als voorbeeld de reactie 
van die organisatie op een afwijking in een proces. ‘Als 
gevolg van afwijkingen wordt vaak een extra manuele 
controle stap ingebouwd. Het is niet per definitie 
een verbetering van het proces als bijvoorbeeld de 
controleur vertrouwt op de ervaring en kunde van de 
eerste persoon. Manuele controles zijn sowieso een 
slechte manier om een proces te verbeteren. Het is 
altijd beter om een proces zo te ontwerpen dat het niet 
fout kán gaan. 

Bij het verbeteren van een proces is het cruciaal om 
de mensen van de vloer hierin te betrekken, want 
zij weten wat er fout kan gaan en hebben vaak ook 
goede ideeën hoe iets beter kan of minder moeite of 
tijd hoeft te kosten. Bovendien zal de acceptatie van 
een verandering beter worden geaccepteerd als men 
heeft meegewerkt aan de oplossing van een probleem. 
Smit: ‘Ik ben nog niemand tegengekomen die voor 
zijn plezier een fout of vergissing maakt, waardoor 
het risico bestaat dat een partij (deels) moet worden 
afgekeurd. Bovendien zit in elk persoon een drang 
naar efficiëntie. We moeten die kennis en ervaring 
goed zien te gebruiken.’

Gaat het om de communicatie tussen de afdelingen 
onderling dan signaleert Smit dat er nog veel in 
silo’s wordt gewerkt waarbij productie, kwaliteit en 
logistiek onafhankelijk van elkaar functioneren. En dat 
terwijl al deze functies het primaire proces moeten 
ondersteunen. ‘Als bijvoorbeeld de afdeling kwaliteit 
de levering van een product tegenhoudt, is het goed 
dat ze hierover verantwoording afleggen. De primaire 
verantwoordelijkheid van de afdeling kwaliteit is 
natuurlijk toezien op de kwaliteit van het product, 
maar zij zijn daarnaast onderdeel van de supply chain 
en dus moeten ook zij bijdragen aan tijdige levering 
aan de klant.’ 

Kaizen 
Met termen als DMAIC, PDCA, Kaizen en SMED 
illustreert Progress dat Lean Six Sigma een zeer 
doordachte filosofie is die terugkomt in veel workshops 
en trainingen. Van den Bos: ‘DMAIC bijvoorbeeld is 
een verbetercyclus waarbij vanuit de huidige toestand 
een route voor verbetering wordt uitgestippeld die 
vervolgens moet worden geborgd. Kaizen staat 
letterlijk voor goede verandering en betekent dat je 
elke dag een klein stapje zet om het beter te doen. 
SMED is de Japanse filosofie waarbij de omsteltijd 
wordt teruggebracht zoals in het voorbeeld van Toyota 
en PDCA tenslotte is verbetercyclus die een yellow belt 
dagelijks hoort uit te voeren binnen het bedrijf.’ 

Progress zelf werkt standaard met zes 
resultaatgebieden die moeten zorgen voor een 
succesvolle introductie en vervolgens onderhoud 
van Lean Six Sigma. Het eerste resultaatgebied is 
procesoptimalisatie waarbij ervaren black belts 
het proces met de klant optimaliseren. Het tweede 
onderdeel betreft data-integriteit en six sigma. Hierbij 
worden de data die het proces genereert geanalyseerd 
en verbetermogelijkheden geïdentificeerd. Bovendien 
worden kritische procesindicatoren (kpi’s) opgezet om 
het (verbeter)proces te kunnen meten en besturen. 
Binnen resultaatgebied drie wordt de dagelijkse 
communicatie en informatiedeling binnen de 
organisatie ingericht met visual management borden 
en overlegstructuren. Continue verbetering en lean 
leadership zijn de laatste twee resultaatgebieden. Smit 
legt uit dat bedrijven immers het proces zelf moeten 
kunnen onderhouden. ‘Wij bieden alles aan, maar als 
je wilt dat het resultaat blijft hangen is leiderschap en 
sponsoring van hoger management onmisbaar. Voor 
elk resultaatgebied wordt een nulmeting uitgevoerd 
en een plan met de opdrachtgever afgestemd. Zo 
levert Progress maatwerk op de situatie die wordt 
aangetroffen bij een klant.’  

Wie is Progress-Executive Services?

Progress-Executive Services (Progress-EXS) 
is een  dochter bedrijf van Progress Project 
Management & Engineering (Progress-PME) uit 
Hoofddorp, een bekende naam als het gaat om 
succesvolle projecten binnen de farma 
& biotechnologie.

Progress-EXS richt zich op de behoefte aan 
strategische en deskundige ondersteuning op 
senior managementniveau (C-suite). 
Progress-EXS heeft een uitgebreid netwerk van 
zeer ervaren senior executives die beschikbaar 
zijn voor tijdelijke C-suite functies en 
voor advisering.

Progress-EXS biedt verder naast Lean Six 
Sigma uitstekende Quick Scan methodologieën 
waaronder de CMC Quickscan, die op snelle, 
betrouwbare en efficiënte wijze de license 
to operate en time-to-market uitdagingen 
identificeert. Niet alleen biedt Progress-EXS 
een beknopte rapportage voor de C-suite aan, 
maar leveren ook fast-track actieplannen 
en de mogelijkheid voor ondersteuning bij 
de uitvoering.



Om bedrijven die in onder GMP werken bij te staan 
heeft pi life sciences een sterke focus ontwikkeld op 
het gebied van Data Integriteit. 

Voor klein en groot
Wanneer we kijken naar de resultaten van inspecties 
blijkt overduidelijk dat er een toegenomen focus vanuit 
de overheden is gegroeid en dit niet alleen voor grotere 
multinationals. Ook kleinere of middelgrote bedrijven 
die onderzoek doen of productiefaciliteiten hebben in 
de biotech, farmaceutische, en medische 
hulpmiddelen industrie komen vaker in het vizier en 
krijgen vaker data integriteitsvragen tijdens een 
inspectie. 

Op maat gemaakte aanpak
Juist om deze bedrijven ook van dienst te kunnen zijn 
hebben wij effectieve strategieën gefilterd uit onze 
grotere projecten, van een Data Integriteits-
assessment, awareness plan, trainingen voor de 
verschillende niveaus in een organisatie tot de 
volledige implementatie van een op maat gemaakte 
strategie.

Gratis workshop voor life sciences bedrijven
Kennis delen staat bij pi life sciences centraal. Omdat 
wij graag in contact komen met bedrijven door onze 
expertise te laten zien geven wij de komende tijd een 
gratis workshop weg om bedrijven kennis te laten 
maken met de verschillende facetten van Data 
Integriteit. In deze workshop komen belangrijke 
aspecten voorbij zoals de ALCOA-principes, de 
levenscyclus van data, veel voorkomende problemen, 
het belang van awareness en natuurlijk hoe een bedrijf 
hierin kan verbeteren.

Meer informatie?
Nick Veringmeier
nveringmeier@3-14.com

De gratis workshop is aan te vragen op:
www.3-14.com/workshop

De medicinale cannabisindustrie groeit snel. De teelt 
van Cannabis sativa-planten is de laatste jaren enorm 
toegenomen en er zijn extractietechnieken 
ontwikkeld. Daarom zijn THC en CBD nu direct 
beschikbaar als pure verbindingen en als 
cannabisextract het zogenaamde vol- spectrum THC 
of CBD waarin zich naast cannabinoïden ook 
bijvoorbeeld terpenen bevinden. Tegelijkertijd zijn 
verschillende klinische onderzoeken uitgevoerd om 
te begrijpen of cannabinoïden aandoeningen kunnen 
behandelen of symptomen kunnen verlichten. Slechts 
in enkele gevallen hebben ze tot succesvolle 
resultaten geleid en is goedkeuring verkregen van 
de gezondheidsautoriteiten.

Er zijn nogal wat patiëntengroepen die sterk pleiten 
voor het gebruik van THC, CBD of mengsels voor de 
behandeling van verschillende aandoeningen zoals 
PTSS, ADHD en pijn. Ze melden vaak dat ze bij 
cannabinoïden een effectieve behandeling voor hun 
kwaal hebben gevonden na een lange zoektocht naar 
de beste combinatie van werkzame stof, 
toedieningsroute en toedieningssysteem. Kunnen we 
cannabinoïden beschouwen als mogelijke 
gepersonaliseerde medicijnen waarbij voor elke 
patiënt een unieke combinatie nodig is?

ProPharma Group biedt ondersteuning bij klinische 
studies op het gebied van cannabis. Het gebruik van 
cannabinoïden als medicijn kan alleen worden 
bevorderd door middel van degelijk wetenschappelijk 
onderzoek met geselecteerde patiëntengroepen en 
met gestandaardiseerde medicijnen. Wij zijn een 
adviesbureau dat ondersteuning biedt aan de 
farmaceutische industrie op het gebied van Life Cycle 
Consulting, Regulatory Affairs, Pharmacovigilance en 
Medical Information. We hebben veel farmaceutische 
bedrijven ondersteund om medicinale 
cannabisproducten te onderzoeken, door het bouwen 
van kwaliteitssystemen, door deelname aan een 
aanbestedingsprocedures, door import van medische 
cannabis uit Canada en andere niet-Europese landen 
in Europa en door ondersteuning bij het indienen van 
CTA's en IND's voor klinische studies met cannabis. De 
laatste jaren zijn we ook betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van een medicinale cannabis-kauwgom. 
Nu kijken we uit naar de resultaten van deze eerste 
studie bij gezonde vrijwilligers, die ons de weg zullen 
wijzen om dit product verder te ontwikkelen.

www.propharmagroup.com

Het opzetten van 
klinische studies met 
cannabinoïden

PI Life Sciences focust 
op Data Integriteit

Het Health Valley Event 2020 wordt groter en 
internationaler dan ooit! Op 10, 11 en 12 maart beleef 
je in Nijmegen de nieuwste trends en ontwikkelingen 
in Life Sciences & Health. Ontdek in drie dagen hoe de 
zorg van morgen eruit gaat zien, maar sta ook stil bij 
de uitdagingen van vandaag. 

Profiteer nu van 25% korting
Kom jij ook? Want met jouw expertise speel je een 
belangrijke rol in de zorg van de toekomst. Profiteer tot 
en met 15 november van de early bird korting van 25% 
en betaal slechts € 336,- voor een 3-daags ticket, in 
plaats van € 449,-. Heb je geen tijd om drie dagen te 
komen, 1- of 2-daagse tickets zijn ook mogelijk. 

Programma
10 maart - Meet & match the region: ga mee op tour 
langs de hotspots van jouw keuze en maak kennis met 
prachtige zorginnovaties in de regio. 

11 maart (in Pathé Nijmegen) - Exploring life sciences 
& medtech: duik in de nieuwste ontwikkelingen rond 
Life Sciences, Farma en Medische Technologie. Met 
inspirerende sprekers, vele themasessies en demo’s 
van zorginnovaties. 

12 maart (in Pathé Nijmegen) - Taking care of future 
health: een volle congresdag over de zorg van morgen. 
Met o.a. Gaming in de zorg, Artificial Intelligence, 
Blockchain en nog veel meer. 

Profilering
Behalve voor bezoekers is het HVE ook een prachtig 
event voor bedrijven en organisaties om zich te 
presenteren aan een breed publiek. Als Event Partner, 
op de beursvloer, of met een Expert Session. 
Interesse? Kijk hier voor het brede aanbod aan 
mogelijkheden. 

Meer informatie vind je op www.healthvalleyevent.com.
 
We zien je graag op het Health Valley Event 2020!

Save the date: Health 
Valley Event 2020
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Waters tilt massaspectometrie naar hoger plan

BioAccord™ LC-MS 
System de eerste 
Smart MS ook geschikt 
voor kwaliteitscontrole 
Eenvoud en toegankelijkheid zijn belangrijke kernwoorden bij het Amerikaanse 
Waters. Volgens Business Development Manager Eric van Beelen past de 
nieuwste vinding van dit bedrijf dan ook perfect bij het al zeer uitgebreide 
gamma producten voor biofarmaceutische analyses. De BioAccord kalibreert, 
optimaliseert en diagnosticeert zelf. Dat maakt het voor zowel onderzoekers als 
kwaliteitscontroleurs extra gemakkelijk aan hoogkwalitatieve data te komen. 

Veel bedrijven in de biotechnologie en life sciences 
kennen Waters als een naam die verbonden is aan de 
ACQUITY™ QDa™. Dit kleine, zeer handzame apparaat 
voor nominale massaspectometrie bestaat sinds 2013 
en heeft in veel laboratoria en onderzoeksfaciliteiten 
een belangrijke plek gekregen. Innovatief aan de QDa 
was de blackbox benadering en de zeer gemakkelijke 
bediening met eigenlijk alleen een aan- en uitknop 
waarna de tuning en de diagnostiek automatisch 
werden uitgevoerd. De “userexperience” van deze 
QDa diende als voorbeeldvoor de ontwikkeling van het 
nieuwe systeem – de BioAccord – waarbij eenvoud en 
gebruiksgemak geintegreerd zijn in een hoge resolutie 
massaspectrometer. 

Besparing
De grootste uitdaging voor Waters was om in de 
BioAccord een hoge resolutie te combineren met een 
zeer eenvoudige bediening. ‘De bedoeling is dat er 
zo weinig mogelijk tijd voor nodig is om dit apparaat 
te leren kennen en dat iedereen betrouwbare en 
reproduceerbare data moet kunnen genereren. 
Daardoor heeft Waters als eerste producent een 
massaspectrometer met Smart MS ontwikkeld – een 
technologie voor auto diagnostiek en optimalisatie van 
het instrument zodat de kwaliteit van de gegenereerde 
data gegarandeerd is..’ Dat is echter niet het enige 
voordeel van het nieuwe systeem. Het levert namelijk 
hoge resolutie data waardoor er beter onderscheid te 
maken is in verschillende componenten. Een ander 
groot voordeel is de handzaamheid van de BioAccord. 
Apparaten met dezelfde functionaliteit zijn vaak groot 
en complex – de BioAccord heeft echt een hele kleine 
labfootprint. Ook is de BioAccord al vroeg in het proces 
van de biofaramceutische medicijnontwikkeling in te 
zetten. ‘Daardoor is het mogelijk sneller en eerder 
beslissingen te nemen.. Het kan met andere woorden de 
ontwikkelingstijd van geneesmiddelen flink verkorten.’ 

Als Van Beelen uit moet leggen waarom juist het nieuwe 
apparaat en dan met name LC-MS zo geschikt is voor de 
analyse van biofarmaceuticals legt hij uit dat het grote 
probleem bij biotherapeutics is dat de geneesmiddelen 
heterogeen zijn. ‘Omdat de biopharmaceuticals 
geproduceerd worden in bioreactoren door 
verschillende soorten cellijnen, zoals microbial , 

mammalian of plantcell-lijnen, is het reactiemixture 
uiterst complex en kunnen allerlei modificaties 
ontstaan (gewenst of ongewenst). Aangezien het grotere 
moleculen betreft is een het gebruik van een hoge 
resolutie massaspectrometer een must om te zien 
wat er wordt geproduceerd. De BioAccord – door zijn 
eenvoud, betrouwbaarheid en kwalitatief hoogstaande 
data is hiervoor uitermate geschikt en daardoor 
misschien wel de meest krachtige technologie die er in 
de biotechnologie bestaat.’  

Competitie
In een interview met technologynetworks benadrukt 
John Gebler, director of strategic business development 
bij Waters dat elk bedrijf dat competitief wil werken 
deze technologie moet gebruiken. ‘Veel grote 
farmaceutische bedrijven waren de eersten die LC-MS 
omarmden. De uitdaging was alleen dat de systemen 
zo complex waren dat iemand die ermee werkte 
deskundig en capabel genoeg moest zijn om de data te 
interpreteren. Hoe beter ze dit konden, hoe succesvoller 
ze waren. Bedrijven hadden met andere woorden 
experts nodig om hiermee te werken of moesten 
mensen trainen om expert te worden. Aangezien 
biofarma één van de snelst groeiende segmenten is in 
farmaceuticals, zijn er veel van dit soort experts nodig 
wereldwijd. Dat wordt een hele uitdaging. Zou deze 
techniek makkelijker toegankelijk zijn dan biedt het 
veel mogelijkheden om het al eerder in het proces van 
medicijnontwikkeling te gebruiken. Dan is het mogelijk 
sneller en veiliger medicijnen te ontwikkelen en 
daarnaast de eigen positie te bewaken.’ De BioAccord is 
zo’n gemakkelijk toegankelijke techniek.

Van Beelen vult zijn verhaal aan door aan te geven 
dat een goede optie is om de BioAccord ook in te 
zetten voor kwaliteitscontroles. ‘Een traject waarin 
er vaak geen mensen werken met een specifieke 
technische kennis. Omdat het systeem zo eenvoudig 
te bedienen is, kunnen zij toch in korte tijd kwalitatief 
hoogwaardige data verkrijgen. Het apparaat is immers 
zelfsturend en diagnosticeert ook zelf.’ Het voordeel 
van dit specifieke apparaat is bovendien dat het erg 
handzaam is en binnen drie dagen volledig operationeel 
kan zijn. ‘Met de BioAccord hanteert Waters een 
andere installatieprocedure. De apparatuur wordt in de 

gewenste configuratie volledig opgebouwd en getest in 
de Waters productiefaciliteit, waarna het direct naar de 
klant wordt verscheept. Daar is reeds vooraf gekeken 
of alle faciliteiten aanwezig zijn voor installatie van de 
apparatuur. Dit proces garandeert een snelle plaatsing 
bij de klant, binnen twee tot drie dagen. 

Nederland
Hoewel het om een relatief grote investering gaat, 
verwachten we veel van het product wereldwijd vanwege 
de groeiende biofarmaceutische markt, de grote 
behoefte aan dergelijke apparatuur en de eenvoud van 
gebruik. ‘Gezien de omvang van de biofarmaceutische 
markt in Nederland is een realistische prognose dat 
we er in Nederland initieel een stuk of tien kunnen 
plaatsen De eerste systemen hebben we inmiddels al 
geplaatst, want er zaten echt klanten op te wachten. We 
ontwikkelen onze producten namelijk vanuit een vraag 
in de markt. Bedrijven hebben nu een tool in handen 
waarmee ze het productieproces kunnen bijsturen. Het 
duurt echter altijd even voordat een nieuwe innovatieve 
technologie binnen een bedrijfstak omarmd wordt. 
Binnen Waters zijn er verschillende specialisten 
werkzaam die het apparaat kunnen installeren en 
ondersteuning kunnen geven indien gewenst. En 
aangezien de labfootprint erg klein is en het apparaat 
heel gemakkelijk te onderhouden is, zal er na de 
plaatsing weinig training of support nodig zijn om er 
adequaat mee te kunnen werken. 



De Nederlandse overheid ziet Biotechnologie als een 
van de sleuteltechnologieën. Dat betekent dat ze hulp 
biedt met het verder ontwikkelen van de sector. Dat is 
hard nodig, want de belangstelling voor financiering 
van biotechnologiebedrijven is gering in Nederland. Als 
een biotechnologiebedrijf succesvol dreigt te worden, 
zoekt het al snel een notering in de Verenigde Staten. 
Daar is veel meer kennis en ervaring met de sector en 
makkelijker geld binnen te halen. Dat is jammer, want dan 
lekt een groot deel van de mogelijke koerswinsten naar 
het buitenland.

Dat is precies wat er gebeurde met Galapagos. Sinds 

het concern in 2008 een Amerikaanse notering heeft 
aangevraagd, is de koers van EUR 6 per aandeel naar 
EUR 177 per aandeel gestegen. Dat is een rendement 
van zo’n 2500% - iets meer dan 30% gemiddeld per 
jaar. Natuurlijk is niet alles naar het buitenland gelekt. 
Van Herk Investments had een groot belang genomen, 
maar verder staan er bedroevend weinig Nederlandse 
beleggers bij het rijtje grote aandeelhouders van 
Galapagos. 

Het zou mooi zijn als de grote Nederlandse 
pensioenfondsen wat meer belangstelling voor de sector 
zouden tonen. Natuurlijk kent Biotechnologie relatief 

hoge risico’s maar met een mooie spreiding tussen early 
en late stage kunnen die risico’s goed worden gespreid. 
In de afgelopen 10 jaar heeft de Nasdaq Biotechnologie 
Index een rendement van circa 350% behaald. Dat is 
17% per jaar en fors beter dan de 185% (gemiddeld 11% 
per jaar) van de S&P500. Institutionele beleggers in 
Nederland: neem eens wat meer risico!

Jos Versteeg

Pensioenfondsen beleg eens wat meer in Biotech!

Van wetenschappelijk artikel naar goed leesbare blog, 
dat blijkt vaak nogal een uitdaging. Juist in de Life 
Sciences industrie kan een goed begrip van de 
verschillende producten, services en regelgeving het 
verschil maken om je boodschap goed over te laten 
komen in je marketing.

Verkopen of kennis delen?
Het mag geen geheim meer zijn maar kennis delen is 
het nieuwe verkopen. Of het nu gaat om de nieuwste 
therapie, innovatieve aanpak voor klinisch onderzoek of 
efficiënte registratie strategie, het begint in ieder geval 
met laten blijken dat jij weet hoe het werkt. Niet 
vertellen dat je de expert bent maar het laten zien.

Blijf zichtbaar terwijl jij focust op je product
Jouw product of service komt op de eerste plek dat is 
een gegeven. Het is dan ook niet verrassend dat het 
genereren van content vaak vooruit wordt geschoven (of 
gewoon helemaal niet gebeurt) en dat is natuurlijk een 
gemiste kans. Juist door bijvoorbeeld eens per twee 
weken goede content te publiceren profileer jij jezelf als 
expert en neemt jouw online vindbaarheid toe.

Kleine updates en grote verhalen
Een samenwerking met JustPushPlay begint altijd met 
samen bekijken waar jij het meeste bij gebaat bent. 
Denk hierbij aan kleine updates voor een congres 
bezoek tot een wekelijkse blog binnen jouw expertise 
gebied. Alles wordt voor je geregeld: website update, 
social media, email en natuurlijk met treffende visual in 
je eigen huisstijl. 

Interessant voor jouw bedrijf? 
Kijk even op www.justpushplay.nl/content of stuur een 
email naar nick@just-push-play.com

De vertaalslag van 
wetenschap naar 
marketing
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Primeur van Westburg

Als onafhankelijke leverancier van producten 
voor lifesciences-onderzoek is Westburg 
geen onbekende. Met een stevig portfolio en 
een klantgerichte houding is het actief in de 
Benelux, maar ook daarbuiten. Het goede 
imago is tevens de reden dat Westburg de 
revolutionaire benchtop-superresolutie 
microscoop Nanoimager in de Benelux mag 
vertegenwoordigen. De Nanoimager zou zo 
maar eens een gamechanger kunnen worden 
in lifesciences-onderzoek. 

Sedert 1979 vertrouwen onderzoekers in 
universiteiten, academische ziekenhuizen, 
overheidsinstituten, biotech bedrijven, service 
aanbieders en bedrijven in de plantentechnologie op 
de producten en service van Westburg. Als leverancier 
biedt het in Leusden gevestigde bedrijf een compleet 
portfolio van internationale producenten. Producten 
die gebruikt worden in genetisch en biologisch 
onderzoek; kortom een totaal assortiment voor 
hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, zegt Jurjen 
Balkema, CEO van Westburg: “We staan al vele jaren 
bekend als een toeleverancier die betrokken is en 
meedenkt. We gaan altijd voor de beste oplossing voor 
de klant. In een transparante dialoog, want wij zijn van 
mening dat dit leidt tot de beste en snelste resultaten.”

En dat is belangrijk in de wereld van lifesciences, 
vervolgt hij: “Innovatie gaat snel en wetenschappers 
staan onder druk en budgetten zijn afhankelijk van 
publicaties en productontwikkeling. Betrouwbaarheid 
en reproduceerbaarheid van resultaten zijn daar 
doorslaggevend. Denk aan kankerresearch, 
onderzoek naar Alzheimer en stamcel-research. In 
alle gevallen willen wij met onze klanten bespreken 
welke scientific support zij nodig hebben en denken 
daarin mee. We willen geen catalogus-verkoop doen 
maar oplossingen en producten leveren waarmee 
specialisten, wetenschappers en analisten efficiënter 
hun onderzoek kunnen doen.”

Het is onderdeel van de transitie die Westburg heeft 
ingezet, vervolgt Jurjen Balkema: “We zijn van 
mening dat de uitdagingen waar onderzoekers voor 
staan, groot zijn. Eén van de doelstellingen is het 
verbeteren van de kwaliteit van leven. In dat streven 
is samenwerking onontbeerlijk. Samenwerking op 
het gebied van producten, maar ook op ander terrein, 
zoals logistiek en voorraadbeheer. Er vindt een 
enorme schaalvergroting plaats van de producenten. 
In dat proces kunnen wij als distributeur een grote 
toegevoegde waarde bieden.”
Als voorbeeld noemt hij de markt van de 
plantveredeling: “Hier zijn kritische processen en 
trajecten, waar bepaalde producten altijd beschikbaar 
moeten zijn. En dat wil zeggen dat je een toegewezen 
voorraad moet hebben. Wij spelen daarop in en 
overleggen met de afnemer en producent zodat de 
producten altijd beschikbaar zijn. En soms is het 
ook een kwestie van aanpassen aan veranderende 
‘spelregels’. De Nederlands Federatie van Universitair 
Medische Centra heeft een eigen ordersysteem. Als 
leverancier passen wij onze elektronische catalogus 
daar uiteraard op aan.”

In het verleden heeft Westburg naast het voeren van 
gangbare producten zich altijd onderscheiden door het 
introduceren van innovatieve, soms zelfs revolutionaire 
producten zoals de High Throughput Flow Cytometric 
Apoptosis Detection assay. “In de basis is onze rol 
dat wij onderzoekers helpen om sneller en efficiënter 
resultaten en inzichten te krijgen. Dat is in de 
lifesciences en de biotech van belang; je wilt namelijk 
sneller publiceren dan collega wetenschappers of 
bijvoorbeeld snel de juiste data aanleveren voor de 
goedkeuring van een medicijn. De concurrentie is 
immers moordend. Dat geldt in terreinen als stamcel-
onderzoek, het vinden van behandelingen van kanker 
of Alzheimer, maar net zo goed in de ontwikkeling 
van plantgewassen.”

De bijdrage die Westburg wil leveren aan efficiënt 
onderzoek kan zeker worden geleverd met de 
Nanoimager van het in het Britse Oxford gevestigde 
bedrijf ONI. Wereldwijd heeft de Nanoimager indruk 
gemaakt en zou wel eens een gamechanger kunnen 
worden in lifescience en biotech-research. Bijzonder 
en opvallend aan de Nanoimager is dat het enerzijds 
een robuust en compact apparaat is, anderzijds 
heeft het de mogelijkheden van een ‘volwassen’ 
superresolutie microscoop. Balkema is verheugd dat 
Westburg is geselecteerd om de Nanoimager in de 
Benelux te mogen vertegenwoordigen: “Het geeft 
aan dat wij een aansprekende partij zijn.”
De Nanoimager is een superresolutie microscoop  
en kan op iedere lab-bench worden gebruikt.  
“Het ontwerp is zodanig dat alles aan de binnenkant 
gestabiliseerd is. Het apparaat is draagbaar en kan 
overal worden geplaatst. Een kwestie van aanzetten, 
instellen van de lasers en het kan worden gebruikt. 
Vanwege de afmetingen en stabilisatie zelfs in  
een flowkast.”

Mede door de gebruiksvriendelijke software kunnen 
sneller en efficiënter onderzoeksresultaten worden 

bekeken. “En wat belangrijk is, is dat onderzoekers 
niet meer afhankelijk zijn van de faciliteiten van 
de laboratoria”, aldus de Westburg-directeur, “De 
Nanoimager heeft tal van mogelijkheden. Tijdens 
opnames zijn al binnen tien minuten de eerste 
contouren van het image zichtbaar, door een slimme 
manier van live rendering. Met de Nanoimager kunnen 
bijvoorbeeld farma bedrijven belangrijke aanvullende 
biologische data aanleveren voor de goedkeuring van 
een nieuw medicijn.” 

Als markt ziet hij mogelijkheden in researchinstituten, 
biotechnologiebedrijven en de academische omgeving. 
De belangstelling voor de Nanoimager is er zeker, 
weet Balkema: “Je ziet dat onderzoek op het gebied 
van EV’s, de Extracellular vesicles, en single particle 
tracking in opkomst is. Je kunt met de Nanoimager 
snel zien hoe die intracellulaire communicatie is en 
dus hoe cellen bijvoorbeeld reageren op een infectie. 
Daarin kan de Nanoimager een rol spelen door de 
hoge resolutie en de snelheid van werken.”

Inmiddels hebben de eerste seminars en webinars 
over de Nanoimager van ONI plaatsgevonden. Jurjen 
Balkema: “We willen ons manifesteren als innovatief 
bedrijf dat serviceverlening hoog in het vaandel heeft. 
Westburg kan breed meedenken met de klanten. 
De introductie van de Nanoimager is daar een 
voorbeeld van.”

Fotografie: www.patriciawouterse.com

Gericht op klanten en innovatie; 
introductie van een nieuwe gamechanger 



De ontwikkeling van bio-resorbeerbare 
implantaatmaterialen gaat snel. Sterilisatie van deze 
materialen is onvermijdelijk om de hygiënische eisen 
voor kritische medische hulpmiddelen te waarborgen 
volgens de richtlijn medische hulpmiddelen 
(MDR, 2017/745).

Biopolymeer bevattende biomaterialen zijn vaak zeer 
gevoelig voor klassieke sterilisatieprocedures zoals 
stoom, ethyleenoxidebehandeling of gammastraling. 
Superkritische CO2 (scCO2) -behandeling is een 
veelbelovende strategie voor de terminale sterilisatie 
van gevoelige biomaterialen bij lage temperatuur. In 
combinatie met kleine hoeveelheden additieven 
inactiveert scCO2-behandeling effectief micro-
organismen waaronder bacteriesporen. Bovendien, 
vanwege de niet-reactieve aard van CO2, brengt 
superkritische behandeling de morfologie, structuur 
en mechanische eigenschappen van de biomaterialen 
niet in gevaar.

HCM Medical heeft een scCO2-sterilisatieprocedure 
ontwikkeld onder toevoeging van additieven en deze 
procedure werd met succes getest op een panel van 
micro-organismen.

Verder werd de impact van scCO2-sterilisatie op 
mechanische eigenschappen van onder andere een 
synthetische thermo-reversibele hydrogel 
geanalyseerd wat resulteerde in behoud van 
eigenschappen en structuur van de hydrogel.

Als één van industriële partners neemt HCM Medical 
deel in het (inter-)nationale RegMedXB programma, 
een PPP programma waar onder andere gewerkt 
wordt aan een oplossing voor Diabetes. Het MERLN 
Instituut van Maastricht Universiteit heeft een 
polymeer- “teabag” ontwikkeld dat als 
verpakkingsmiddel moet dienen voor Eilandjes van 
Langerhans die vervolgens in de buikholte van de 
patiënt geplaatst kan worden waardoor de patiënt af 
kan zien van dagelijkse injecties insuline.

Deze “teabags” moeten echter gesteriliseerd en van alle 
geteste sterilisatie methoden laat alleen scCO2-
sterilisatie behoud van producteigenschappen zien.
In de komende maanden zal het scCO2-sterilisatie 
proces volgens ISO regelgeving worden gevalideerd zodat 
het onderdeel kan gaan uitmaken van het CE dossier.

De World of Technology & Science en Industrial 
Processing vinden plaats van 29 september tot en met 
2 oktober 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht. De 
technologiebeurs telt vijf werelden: World of 
Laboratory, World of Automation, World of Motion & 
Drives, World of Electronics en Industrial Processing.

Met ruim 150 exposanten biedt World of Laboratory de 
nieuwste technologieën, innovaties, oplossingen en 
tools voor het laboratorium. Een breed aanbod aan 
bedrijven, gericht op labinrichting, apparatuur en 
verbruiksartikelen tot aan analytische en optische 
instrumenten, chemicaliën, labautomation en life 
science-oplossingen geven acte de présence. 
Het lezingenprogramma zal actuele thema’s belichten, 
maar ook praktische informatie geven dat voor ieder lab 
belangrijk is, zoals over veiligheid en kwaliteit.
Het volgen van een X-pedition geeft de bezoeker, op een 
hele praktische manier, een compleet overzicht van alle 
trends en ontwikkeling op een specifiek gebied. Zo zijn 
we bezig om de X-pedition ‘Storage, analyse en detectie 
in het life science lab’ te ontwikkelen. 

Nieuw dit jaar zijn de mini-trainingen. Deze trainingen 
geven de deenemers heel gerichte informatie over een 
onderwerp. Onderwerpen als chromatografie, maar ook 
laboptimalisatie en Next Gen Sequencing, komen daar 
aan bod. 

Innovaties staan op de WoTS centraal. De meest 
innovatieve oplossing krijgt de TechAward uitgereikt. 
Alle genomineerde producten zijn te zien in een 
eregalerij op de beursvloer.

www.wots.nl

Voorbereid op Brexit: nieuw laboratorium geeft 
extra impuls aan research en development ten 
behoeve van griepvaccin

Seqirus, wereldwijd toonaangevend op gebied van 
griepvaccins, heeft in Amsterdam haar nieuwe 
Europees expertisecentrum voor research en 
development geopend. Mendel Haag leidt het tien 
miljoen euro kostende expertisecentrum in Amsterdam-
Zuidoost dat bestaat uit kantoren en een nieuw 
laboratorium. Er gaan 40 mensen werken en het is te 
verwachten dat dit aantal in de toekomst zal stijgen. Als 
het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, 
waarborgt het continuïteitsplan van Seqirus de naleving 
van wet- en regelgeving die geldt voor het
vrijgeven van griepvaccins in Europese landen. 
Onderdeel hiervan is het openen van een
laboratorium, waar tests worden uitgevoerd en vaccins 
worden vrijgegeven, in de Europese Unie

Amsterdam centrum van internationaal netwerk
“We zijn bezig met het uitbreiden van onze research en 
development-activiteiten in Europa en hebben ervoor 
gekozen om ons nieuwe expertisecentrum in 
Amsterdam te vestigen. Dat was om twee redenen een 
logische keuze. Allereerst vormt Amsterdam het 
centrum van een netwerk van internationale bedrijven. 
Daarnaast heeft de stad een bloeiend research en 
development-klimaat. Onze visie is om vanuit 
wetenschappelijke inzichten nieuwe methoden voor de 
aanpak van griep te ontwikkelen. Producten uit 
Amsterdam dragen wereldwijd bij aan bescherming 
tegen het griepvirus.” Aldus Ken Lim, Senior Vice 
President of Strategy and Business Services bij Seqirus.

www.seqirus.com
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