18e Jaargang • Nummer 1 • Mei 2019

Partnership is how we
work. Talent is what we do.
Michaël Mellink en Anne van Herwijnen van
Odgers Berndtson & Berwick Partners vertellen
over het bieden van meerwaarde in een snel
veranderende sector. Pagina 9

Healthcarejob nu voor
opdrachtgevers
Dankzij het succes van de vacaturesite
Healthcarejob.nl lanceren wij nu Healthcarejob
voor opdrachtgevers. Vernieuwde diensten
bieden de mogelijkheid om vacatures bij
een groot publiek in de (commerciële)
gezondheidszorg onder de aandacht te brengen.
Pagina 16

Veel geld beschikbaar voor
onderzoek naar kanker

Om iets te bereiken, moet je er volgens Annie
Schreijer-Pierik Europarlementslid voor het
CDA in Europa, op tijd bij zijn. Positief stemmen
voor nieuwe ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld de biotechnologie en life sciences kunnen
commissieleden alleen als ze de onderwerpen
kennen. Daarom is het belangrijk uitgebreid
te lobbyen voor bijvoorbeeld het gebruik van
nieuwe gewassen, geld voor onderzoek of de
ontwikkeling van medicijnen. Pagina 5
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Een indrukwekkende
overzicht van de ultieme R&D
innovatie hub in Europa
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2900 innovatieve R&D Life Sciences bedrijven
420 biofarmaceutische bedrijven
65.000 professionals werkzaam in de farmaceutische sector
200 publiek private partnerships
14 universiteiten
33 miljard turn over
Dit cijfers van de Nederlandse Life Sciences sector zijn indrukwekkend. Met
toonaangevende onderzoeksinstituten, een hoogopgeleide beroepsbevolking,
uitstekende gezondheidszorg, een innovatie-minnende overheid en een centrale
ligging is Nederland de ultieme R&D innovatie hub van Europa. Niet voor niets koos
EMA voor Nederland.
Dat ook investeerders vertrouwen hebben in de Nederlandse Life Sciences blijkt uit
de aanzienlijke financiële injecties. In de top 10 2018 van door start-ups opgehaald
groeikapitaal staan maar liefst drie Life Sciences bedrijven: Xenikos (30 miljoen
euro), Mimetas (bijna 20 miljoen euro) en Lava Therapeutics (16 miljoen euro). In dit
nummer treft u een interview met Executive VP Paul Parren van Lava Therapeutics
gespecialiseerd in ontwikkeling van bispecifieke antilichamen voor de bestrijding van
kanker. Maar ook een interview met Pieter Reitsma (VarmX) die eveneens 12,5 miljoen
euro ontving voor de verdere ontwikkeling van PseudoXa. En in het kielzog van deze
bloeiende Nederlandse sector bevinden zich weer andere groeiers. U leest artikelen
over de laatste ontwikkelingen binnen de consultancy Ttopstart, Deloitte, Ffund
enz. Maar ook binnen een internationaal toonaangevend aanbieder van Compound
Management Services, het down-to-earth gebleven Nederlandse bedrijf Specs.
Daarnaast is het voorjaarsnummer van oudsher een Career Special. Want de
behoefte aan hooggeschoold talent in al die mooie, innovatieve, snel groeiende Life
Sciences bedrijven is groot. Organisaties als Odgers Berndtson, executive search and
recruitment, recruiters als Sire Search, maar ook healthcarejob.nl - alle aanwezig
in dit nummer- beleven goede tijden. BiotechNews & Life Sciences treft u ook op 23
mei tijdens het BCF (Bio, Chemistry, Food) Career Event in Utrecht. Dit is de grootste
carrière beurs voor deze sectoren in de Benelux met jaarlijks 2000+ bezoekers, 100+
organisaties en 40+ sessies in het programma.
Deze editie biedt een indrukwekkend overzicht van de ultieme
R&D innovatie hub in Europa: de Nederlandse Life Sciences
sector. Wij wensen u veel leesplezier en schudden u graag
persoonlijk de hand op het BCF Career Event in Utrecht.
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INFORMATIE Biotechnologie is een sterk groeiende industrie. Wijlen visionair Steve Jobs bestempelde Biotechnologie als
de sector waarvan we de grootste innovaties kunnen verwachten in de 21e eeuw.“We staan aan de vooravond van een nieuw
tijdperk, zoals het digitale tijdperk toen ik jong was”. Ontwikkelingen in de biotechnologie en life sciences doen ons durven
dromen en bieden de concrete resultaten om te geloven in de potenties. Nederland is wereldwijd sterk in deze sector en
de vooruitzichten zijn zeer goed. BiotechNEWS & Life Sciences is een magazine dat inzicht biedt in de onderwerpen en
ontwikkelingen die spelen binnen deze Nederlandse economische topsector.
Nederlandstalig en laagdrempelig. Biotechnologie en life sciences is een internationale industrie. Vrijwel alle publicaties
over dit onderwerp verschijnen in het Engels. BiotechNEWS vindt het essentieel om juist in het Nederlands te publiceren.
COPYRIGHT © 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele’of gedeeltelijke bewerking, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle artikelen welke in deze uitgave gepubliceerd zijn,
vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende journalist. Het verlenen van toestemming tot publicatie in BiotechNEWS houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens
de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopíëren te irmen of daartoe in en buiten rechte op te treden. Wij
maken u er op attent dat de verstrekte gegevens zoals, naam, adres en woonplaats zijn opgenomen in onze klantenadministratie. Wij willen het gebruiken om u te blijven informeren over onze voordeelaanbiedingen, produkten en dergelijke van
zorgvuldig uitgekozen andere bedrijven. Deze administratie is aangemeld bij de registratiekamer te Rijswijk onder nummer P-0015 122 Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

HAN BioCentre

Passie voor
wonderworm
C. elegans
Een rondworm die qua lichaamssamenstelling en cellulaire processen in hoge mate
op de mens lijkt. Waar leken zich nu afvragen
‘Stam ik dan daadwerkelijk af van een
worm?’ weten onderzoekers: dít is de ideale
kandidaat voor wetenschappelijk onderzoek.
Niet voor niets heeft dr. Samantha Hughes,
projectleider bij het HAN BioCentre en
internationaal bekend onderzoeker, nu
al sinds meer dan 15 jaar een passie voor
Caenorhabditis elegans.
Diabetes. Kanker. Veroudering. Ziekte van Parkinson.
Obesitas enz. enz. Voor vrijwel ieder onderzoek is
C. elegans inzetbaar. Van deze kleine rondworm is
de herkomst van alle cellen en hun locatie in het
lichaam precies bekend. De lichaamssamenstelling
en cellulaire pro-cessen lijken in hoge mate op die van
mensen. Maar dat niet alleen, zelfs het menselijke
brein vertoont overeenkomsten met het minibreintje
van de C. elegans. Onderzoekers ont-dekten dat
de biochemische processen in de hersenen van de
worm opvallende overeen-komsten vertonen met
soortgelijke processen in het menselijke brein. Zelfs
is het zo dat de worm op dezelfde wijze veroudert als
de mens, mettertijd wordt deze even rimpelig. Maar
we zijn er nog niet. Want C. elegans heeft ook veel
weefsels die vergelijkbaar zijn met die van zoogdieren,
waaronder de darm, huid en spieren. Dit alles maakt
dat de onderzoekstoe-passingen enorm breed zijn.

Voordelen
Een van de grote voordelen bij onderzoek is dat de
worm zo heerlijk simpel en overzichtelijk is: want
alles is volledig in kaart gebracht. Zo beschikken de
hersenen over slechts 250 neu-ropeptiden. En waar
zoogdieren meer dan 16 miljard neuronen hebben, heeft
C. elegans er maar 302. Het diertje van slechts 1 mm
lang is doorzichtig, plant zich gemiddeld na drie dagen
voort en leeft slechts 3 weken. Dit alles maakt het tot
een hoog gekwalificeerd en super populair model om
de ontwikkeling, de functie van het zenuwstelsel en de
werking van het lichaam te bestuderen. Logisch dat C.
elegans sinds zijn introductie enkele decennia geleden
een steile opmars heeft gemaakt in wetenschappelijke
kringen.
Dr Samantha Hughes is al meer dan 15 jaar
gefascineerd door de rondworm. Deze fascinatie
begon tijdens haar BSc in Biochemie aan Cardiff
University en werd later voortgezet tijdens haar
doctoraat aan Cardiff University/King’s College
London waar ze ontgifting van zware metalen met C.
elegans onderzocht. Daarna vertrok Samantha naar
de Universiteit van Oxford waar ze de rondworm, maar
ook platwormen gebruikte om kanker te onderzoeken.
In Oxford kwam Samantha in aanraking met HAN
BioCentre. “Tussen de Universiteit in Oxford en het
HAN BioCentre was een samenwerkingsverband. Het

Over Han BioCentre | Centre of
expertise in biotechnology and analysis
HAN BioCentre is de afgelopen jaren uitgegroeid
tot een publiek-private samenwerking tussen
innoverende bedrijven en het hoger onderwijs.
Samen met en in opdracht van die bedrijven
verricht HAN BioCentre praktijkgericht onderzoek
met als centraal thema: Biodiscovery. Daarmee
stimuleert het expertisecentrum de valorisatie
van kennis en draagt het bij aan meer goed
opgeleide afgestudeerden die direct inzetbaar zijn
door biotechnologische bedrijven in bijvoorbeeld
de voedingsmiddelen-, pharmaceutische
industrie of de land- en tuinbouw.

prettige van HAN en de Nederlandse universitaire
mentaliteit was dat Oxford veel meer fundamenteel
onderwijs gaf, terwijl bij HAN de nadruk meer op
toegepaste wetenschap ligt. We werkten bij HAN
toen al nauw samen met de industrie en gaven
ook onderwijs. Binnen dat onderwijs vond ik een
goede mix van “soft” skills en technische skills. In
de wetenschap is namelijk aan beide behoefte.” Er
werd een derdejaars cursus aan de HAN ontwikkeld,
waar studenten het C. elegans-kankermodel (Hughes
et al. 2013) gebruiken om de moleculaire basis van
kanker met behulp van de stamcelachtige seamcel
te onderzoeken (Hughes et al. 2019). HAN BioCentre
gebruikt dit model ook om het potentieel van plant
inhoud stoffen te bestuderen, bijvoorbeeld Taxol om
kanker te behandelen en de gezondheidseffecten van
hennepolie te bepalen.

Niet-dierlijke testmethode
Waar volgens Samantha veel behoefte aan is, zowel
vanwege de kosten, maatschappelijke druk als ethische
overwegingen, is aan niet-dierlijke testmethoden.
Ook hierin neemt C. elegans een unieke plaats in.
“Routinematige chemische toxiciteitstesten kosten
miljoenen euro's per jaar per geteste chemische stof
en resulteren in de dood van een extreem groot aantal
proefdieren. In de afgelopen jaren is er een verschuiving
geweest van dierproeven naar niet-dierlijke
testmethoden. Door een hele-systeembenadering te
gebruiken, zoals met de microscopische nematode C.
elegans, kan een vollediger begrip van het toxische

potentieel van een chemische stof worden bereikt. De
wormen worden niet alleen gemakkelijk en goedkoop
in het lab gekweekt, maar zijn ook niet onderworpen
aan dierenwelzijnswetten. Dientengevolge is de
rondworm uitermate geschikt voor het 3V-principe van
toxiciteitsscreening (d.w.z. de vervanging, vermindering
en verfijning van dierproeven). We gebruiken de
microscopische nematode Caenorhabditis elegans als
een modelsysteem om de moleculaire mechanismen
te begrijpen die ten grondslag liggen aan toxiciteit.
Daarnaast gebruiken we de nematode als een helesysteembiologische benadering voor het screenen
van medicijnen en stoffen op gezondheids-, antiobesitas-, anti-diabetische en levensduureffecten. Wat
ook heel handig is, is dat onderzoek real time en real
live gebeurt. Als we aan een medicijn een fluorescent
toevoegen, zie je exact hoe het wordt getransporteerd
en opgenomen.” Zijn er eigenlijk wel nadelen aan deze
wonderworm? “Ja,” bekent Samantha. “We kunnen niet
voor alles een model maken, want de worm heeft geen
bloed. Bovendien betreft het nog steeds een worm en
daarom blijft het een eerste stap in het begrijpen van
humane biologie.”
In HAN BioCentre werkt Samantha verder aan
kanker screening, maar ook aan gezonde levensstijl
en screening van stoffen voor industriële partners,
waaronder lokale bedrijven zowel als grote,
internationale ondernemingen. Samantha is blij dat
ze ook haar steen kan bijdragen aan de internationale
bekendheid van het C. elegans onderzoek aan HAN
BioCentre. “Ik geef veel presentaties en beschik over
een groot internationaal
netwerk van Japan tot
Portugal en van Amerika
tot Europa. Dat heeft de
afgelopen jaren gezorgd
voor een boost aan zowel
mijn onderzoek als de
naamsbekendheid van
HAN BioCentre.”

Annie Schreijer-Pierik

‘Veel geld beschikbaar voor
onderzoek naar kanker’
Om iets te bereiken, moet je er volgens
Annie Schreijer-Pierik Europarlementslid
voor het CDA in Europa, op tijd bij zijn. Positief
stemmen voor nieuwe ontwikkelingen
binnen bijvoorbeeld de biotechnologie en
life sciences kunnen commissieleden alleen
als ze de onderwerpen kennen. Daarom
is het belangrijk uitgebreid te lobbyen
voor bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe
gewassen, geld voor onderzoek of de
ontwikkeling van medicijnen.
Ze zit al dertig jaar in de politiek en woont in Hof
van Twente. Annie Schreijer-Pierik heeft twaalf jaar
voor de CDA in de Tweede Kamer gezeten, waarna ze
voor dezelfde partij aan de slag ging in het Europees
Parlement. Toen zag ze met eigen ogen dat in Europa
veel regelgeving begint. ‘En om daaraan mee te
werken, is een taak die ik graag op mij neem. Ik sta
nu op de vijfde plek. Dat is nog geen verkiesbare plek,
maar ze willen wel graag dat ik doorga.’

Wat zijn uw taken in de Europese Unie?
‘Als jonge oudere, ik ben inmiddels 66, ben
ik verantwoordelijk voor het onder andere
landbouwbeleid. Een sector die heel bepalend is
in wat er geproduceerd mag worden. Daar moet
je het met elkaar goed over hebben. Hoe staan
we hierin? Oostenrijk had het laatste halfjaar het
EU-voorzitterschap en nu is Roemenië voorzitter.
Die verandering alleen al betekent dat er de
besluitvorming heel anders is, want in Roemenië zijn
veel nieuwe ontwikkelingen nog niet bekend. Veel van
mijn tijd gaat met andere woorden zitten in het praten
met veel verschillende mensen.’

U roept op zuiniger om te gaan met
antibiotica. Wat zijn uw doelen? En wat wilt u
bereiken als het gaat om nieuwe medicijnen?
‘Nieuwe medicijnen zijn vaak een discussie in het
parlement. Wat wil de industrie? Wat wil de EP het
Europees Parlement en wat willen de burgers? Zo
mocht ik bijvoorbeeld vijf jaar geleden meevergaderen
over antibioticaresistentie. Dat speelt niet alleen
in de dierhouderij. We hebben toen veel rapporten
kunnen aftikken. Er ligt nog veel oude antibiotica op
de plank en wij willen naar de nieuwe toe. Dat speelt
ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen. En dan kom
je vanzelf bij een ander punt: medicijnresten in het
water. Dat heb ik ook aangepakt. Een hele aparte vorm
van politiek voeren waar veel tijd overheen gaat. In de
politiek doe je namelijk niets alleen. Je werkt samen
met andere partijen. Iedereen beslist mee. Ik ben heel
erg voor vernieuwing en dan is het belangrijk anderen
te overtuigen.’

Wat zijn de problemen die u tegenkomt
als het gaat om vernieuwing? Kunt u een
voorbeeld geven van een voorstel dat niet
werd aangenomen?
‘Ja, nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas.
Dit voorstel werd op 25 juli 2018 van tafel geveegd
in door het Europees Hof van Justitie. Velen stonden
niet open voor vernieuwing waarop ik aangaf dat het

lastig zou worden de wereldbevolking te voeden als
we geen nieuwe technieken zouden gebruiken. Ik kom
zelf uit een landbouwfamilie. Het was voor mij prettig
te merken dat een collega in Ierland met mij meeging
en we in gesprek raakten met elkaar. Je hebt namelijk
te maken met landen die twintig jaar terug zijn in de
tijd in vergelijking met Nederland en dan vergt het veel
tijd ze van nieuwe technieken te overtuigen. Naar mijn
idee hebben we die tijd niet echt, omdat bijvoorbeeld
mutagenese en nanotechnologie het beste is waar we
nu mee aan de slag zijn. Dan zijn er veel gesprekken
nodig om toch ruimte voor zo’n voorstel te creëren.
Om anderen in te laten zien dat bedrijven na de Brexit
gewoon naar Engeland vertrekken, omdat Engeland
hier wel positief tegenover staat. Dat zijn belangrijke
redenen om anderen te overtuigen.’

Wat zijn de belangrijkste bedreigingen en
hoe gaat u daarmee om?
‘In het algemeen vinden politieke partijen het
belangrijk om te scoren op onderwerpen die veel
emoties oproepen. Daardoor heb je het niet over
wat waar en niet waar is. Vooral als het gaat over
biomedische ontwikkelingen. Als het gaat om het
geven van goede argumenten tegen een voorstel
hebben veel landen geen weerwoord. Daarom moet je
met inhoudelijk goede argumenten komen.’

U heeft samen met andere leden een
manifest opgesteld voor een betere
behandeling, zorg en preventie van kanker.
Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven die
nieuwe medicijnen ontwikkelen?
‘Er is een meerjarig financieel kader als het gaat
om kanker en er komen miljarden beschikbaar voor
onderzoek, via het EU-programma Horizon2020
Europa. Dat eerste traject is heel belangrijk en
bedrijven die zich daarmee bezighouden, kunnen
aanspraak maken op dit geld. Dan moeten ze
natuurlijk wel hun ideeën op tijd kenbaar maken. Het
begint vaak bij het voeren van gesprekken aan de
keukentafel. De volgende stap is contact te leggen
met rapporteurs, commissieleden en zo op tijd goede
ingangen te hebben, zodat een onderzoeksplan een
bodem heeft. Als we nieuwe technieken omarmen,
is er zoveel meer mogelijk als het gaat om de
ontwikkeling van medicijnen.’

Ook strijdt u voor meer transparantie
op de medicijnenmarkt. In het tijdschrift
voor Geneeskunde gaf u aan dat er zowel
op nationaal als Europees niveau actie
ondernomen moet worden om te
voorkomen dat farmaceutische bedrijven
misbruik blijven maken van de wetgeving
rondom medicijnen. ‘
Er zijn hiaten in de wetgeving rondom weesgeneesmiddelen, waardoor bedrijven hoge
prijzen kunnen vragen voor hun producten. Dat is
machtsmisbruik, want winst gaat hier boven de
gezondheid van het volk. Er is al wel een IMI 2 initiatief
voor innovatieve geneesmiddelen om de ontwikkeling
van geneesmiddelen te stimuleren, maar daar bestrijd
je nog niet de hoge prijzen mee. We stellen nu een
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brief op aan de Europese Commissie, om het tekort
aan goedkope medicijnen aan te pakken.’

In hoeverre is er vanuit landbouw een
link met de mens?
‘Er is een hele directe link. Als de wetgeving niet
voldoende waterdicht is, kun je veel technieken die
voor de landbouw worden gebruikt ook bij de mens
gebruiken. Daarom is het zo belangrijk over elke
ontwikkeling samen goed na te denken voordat we
deze goedkeuren. Veel wetten binnen landbouw linken
aan voedsel en gezondheid. Mijn ene dochter werkt
voor de wereldgezondheidsorganisatie WHO en de
andere in het ziekenhuis. Wij praten samen aan de
keukentafel regelmatig over ons vak en ontdekken dan
dat er veel raakvlakken zijn en ja, veel ideeën worden
ook bij ons aan de keukentafel geboren.’

Wie is Annie Schreijer-Pierik?
Annie Schreijer-Pierik (Diepenheim, 17 februari
1953) is boerin en politica in hart en nieren. Zij
had tot 2014 samen met haar man Jan en haar
gezin in Hengevelde een gemengd agrarisch
bedrijf (varkenshouderij en akkerbouw).
Inmiddels heeft haar zoon de boerderij
overgenomen. Annie Schreijer-Pierik is, naast
haar werkzaamheden op de boerderij en
bestuurlijke functies in landbouworganisaties,
al jarenlang als politica voor het CDA actief op
lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Na vier
jaar lid van de gemeenteraad in Ambt Delden
en drie jaar Statenlid in Overijssel te zijn
geweest, was ze van 1998 tot 2010 twaalf jaar
lid van de Tweede Kamer namens het CDA. In
1998 werd ze met 17.422 voorkeursstemmen
gekozen. Een aantal jaren is ze daar voorzitter
van de vaste Kamercommissie voor Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit geweest,
daarnaast was zij enkele jaren vicevoorzitter van
de vaste Kamercommissie Economische Zaken.
Annie heeft zich in Den Haag altijd ingezet voor
de regio Twente en het platteland. Eenmaal
terug op de boerderij kon Annie weer volop
moeder en oma zijn, maar deed ze ook heel veel
advieswerk in het bedrijfsleven waarbij ze altijd
de verbinding met Den Haag warm hield.
Toen Annie begin 2014 door CDA Overijssel werd
voorgedragen als lijstduwer (op plek 25) voor de
Europese Parlementsverkiezingen van datzelfde
jaar, zag ze het als een kans om het eigen CDA te
helpen om Europa weer dichter bij de mensen te
brengen. Ook vindt ze het belangrijk dat wanneer
de Europese richtlijnen worden opgenomen in de
nationale wetgeving, dit ook nationaal ingevuld
wordt. Maar die nationale koppen die er in
Nederland worden opgezet, hebben gigantische
financiële consequenties voor ondernemers en
burgers. En daar wil zij wat aan doen.

METTLER TOLEDO voltooit succesvol integratieproces
Productinspectie-divisi
METTLER TOLEDO verwelkomt
op dinsdag 11 juni 2019 de
Productinspectie-divisie (PI) in onze
Nederlandse hoofdvestiging aan
de Franklinstraat 5 in Tiel. Deze
verhuizing vormt voor ons bedrijf
de laatste stap in een succesvol
integratieproces van de
PI-divisie. Het magazijn verhuist al op
woensdag 24 april naar Tiel.

Tot op heden opereerde deze divisie
vanuit onze vestiging aan Het
Sterrenbeeld 48 in 's-Hertogenbosch.
Tot onze productinspectie-oplossingen
behoren inline controlewegen,
metaaldetectie, X-ray inspectie envision
inspectie. Met de verhuizing van deze
productdivisie naar Tiel rondt METTLER
TOLEDO een succesvol integratieproces
af. Dit betekent dat we de vestiging in
de Brabantse hoofdstad later dit jaar

zullen sluiten. Hier laten wij mooie
herinneringen achter, maar we hebben
er alle vertrouwen in dat we door de
integratie op één locatie in Tiel onze
werkprocessen en dienstverlening nog
verder kunnen optimaliseren.
Met vijf divisies onder één dak kunnen
wij de meer-waarde leveren die klanten
van ons verwachten. Wij bieden hen
als één organisatie vanaf één locatie
een compleet assortiment van weeg-,

IT COULD BE FOR FASHION,

BUT IT’S FOR
CLEANROOMS ONLY

meet- en inspectieoplossingen binnen
onze divisies Laboratorium, Industrie,
Productinspectie, Retail en Service. Met
circa 200 deskundige medewerkers in
Nederland zijn klanten verzekerd van
kwalitatief hoogwaardige apparatuur,
klantspecifieke oplossingen, op maat
gesneden service en samenwerking
met een stabiele wereldspeler.
Kijk voor meer informatie over
METTLER TOLEDO op www.mt.com.

Pharming neemt aanzienlijk minderheidsbelang in leverancier
BioConnection BV
Pharming Group N.V. meldt dat de op 29
maart jl. gepubliceerde voorgenomen
transactie rond de verkrijging van een
belang in haar fill & finish-partner
BioConnection BV is afgerond.
Het belang bestaat uit de contante
verwerving van aandelen voor € 1,6
miljoen en de conversie in aandelen van
€ 2,5 miljoen aan vooruitbetalingen.
BioConnection is verantwoordelijk voor
de steriele afvulling van de ampullen met
RUCONEST® uit de gezuiverde werkzame
stof. Andere huidige aandeelhouders van
BioConnection ondersteunen het bedrijf
eveneens met extra investeringen.

MicronGoggles
- Cleanroombrillen Service
Inconsistente resultaten door handmatige desinfectie. Elimineer dit risico door ons automatische
desinfecteerproces voor cleanroombrillen.
Geautomatiseerd en gevalideerd proces
Volledig traceerbaar door micro-chips
Automatisch vervang van bril
Altijd beschikking over een consistent schone cleanroombril
Benieuwd hoe een bril uit ons proces komt? Vraag vrijblijvend aan:
www.berendsen.nl/cleanroombrillen
Berendsen Micronclean | Koopman Heeresweg 10 | 8701 PR Bolsward | 0515 570 820 | cleanroomservice@berendsen.nl

BioConnection BV is een snelgroeiende,
winstgevende particuliere onderneming
met een wereldwijd klantenbestand.
Om tegemoet te kunnen komen aan de
groeiende vraag naar GMP fill & finishdiensten in de biofarmaceutische markt,
wil BioConnection zijn fabricage- en
productiecapaciteit uitbreiden. Pharming
zal als een van de grootste afnemers van
BioConnection op korte termijn belangrijk
profiteren van de vergrote capaciteit.
Chief Executive Officer Sijmen de Vries, zegt:
"We zijn verheugd over de afronding van
de transactie met BioConnection, dat voor
Pharming al jaren een uitstekende partner
is en een belangrijk onderdeel van onze
toekomstplannen vormt. Hoewel het niet
onze intentie is een actieve uitvoerende rol
in het bedrijf te spelen, zal een succesvolle
expansie direct ten goede komen aan
Pharming, aangezien we streven naar
vergroting van onze eigen capaciteit ter
ondersteuning van de groeiende vraag naar
RUCONEST® en daarnaast naar verbreding
van onze pijplijn.”

Ffund
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Netwerken als basis.
Netwerken als kracht.
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Ffund Consulting. Ontstaan uit een netwerk. En inmiddels stevig verankerd in het Life Sciences
en Health netwerk. Managing Partner Linda van de Burgwal PhD: “Primair zijn we partners van
de klant. We adviseren niet alleen op financieringsgebied, maar zorgen voor een totale sterkteen zwakte-analyse en een lange termijn begeleiding. Zij aan zij met de ondernemer. Dat is de
meerwaarde van onze consultants.”
Het is 2016 als Linda van de Burgwal, uitgerust met
als geen ander kunnen adviseren en begeleiden.
de nodige kennis en expertise als ondernemer, project
“Het unieke van Ffund, “ stelt Judith. “Is de mix
manager en business developer in Life Sciences,
van jonge consultants en ervaren businessmensen,
besluit Ffund consulting op te richten. En dat niet
binnen een multidisciplinair team dat een uitgebreid
alleen, maar met ervaren professionals als professor
pakket aan diensten biedt. Dat zorgt voor een breed
Eric Claassen PhD en Henk Viëtor, MD PhD, beiden
werkveld. Zo is binnen Ffund kennis van subsidies
onder meer medeoprichter van 20, respectievelijk
en financieringsmogelijkheden en hoe je dit goed
15 Life Sciences bedrijven. In 2017 werd het team
op papier krijgt, maar we creëren ook een netwerk
nog sterker met managing partner Judith Smit PhD.
van partners. Samen identificeren we de stappen
“Judith kende ik uit de studentenraad en zij had
die genomen moeten worden. Niet alleen intern,
ondertussen veel ervaring opgedaan onder meer op
het gebied van publiek private samenwerkingen, “
maar ook extern: Wat heeft het bedrijf nodig en wat
vertelt Linda. “Eric was promotor van mijn proefschrift,
heeft de markt nodig? Is er misschien een succesvol
die ging over het verbeteren en versnellen van
parallel traject, bijvoorbeeld voor een goede exit deal?
processen in de Life Sciences. We merkten dat veel
Hoe krijgen we de juiste financiers aan boord? Door
bedrijven op een gegeven
deze analyses, maar ook
moment stokten in hun
door de geautomatiseerde
"If
you
don’t
know
where
you’re
ontwikkeling. Ze liepen tegen
tools waar we mee werken
obstakels aan. Het ontbrak
going, you will probably end up
en het team waarbinnen
vaak aan een duidelijk traject:
somewhere else"
we continue brainstormen,
een lange termijnvisie. Maar
voorkomen we, samen met
ook was er onvoldoende
de ondernemer, het vastlopen van een traject of de
bekendheid met financierings-mogelijkheden. Op veel
Biotech ondernemingen is een mooi citaat van Laurence
beruchte ‘Valley of Death” de (financierings)kloof
J. Peter van toepassing: ‘If you don't know where you're
waarin life sciences scale-ups dreigen vast te lopen
going, you will probably end up somewhere else.’
waardoor hun doorgroei stagneert. Want uiteindelijk
worden ook veel biotech ondernemers overgenomen
Multidisciplinaire mix
door de waan van de dag en lopende experimenten,
Het vierkoppige team van Ffund breidde al snel uit met
waardoor minder kennis en energie overblijft voor
acht consultants, veelal gepromoveerd in Biomedical
uitgebreid marktonderzoek en het opzetten van een
of Health Sciences, en een stevig netwerk van
slim ontwikkeltraject. ”
externe partners waaronder: Arjan Bisseling (fiscaal);
Internationaal netwerk
Christiaan Nederhof en Pieter Asjes (accountancy);
Op internationaal gebied staat Nederlandse
Bart Bergstein (venture capitalist); Carine van den
Life Sciences hoog aangeschreven. Een succes
Brink en Marcel Fruytier (juridisch) en Winand Habets
dat deels is te verklaren door een sterke
(patent). Daarnaast kunnen de experts van Ffund
professionalisering van de sector in combinatie
terugvallen op de expertise en kennis van talloze
met succesvol stimuleringsbeleid van de overheid.
biotech entrepreneurs die als ervaringsdeskundigen

Linda en Judith

Voor meer informatie
www.ffund.nl

De Nederlandse cultuur van samenwerking, de
excellente wetenschap en kennisoverdracht, de
specifieke financieringsbronnen en het grote aanbod
van professionals trekken niet alleen de nodige
biotech ondernemingen naar Nederland, maar
hebben het innovatieklimaat ook goed op de kaart
gezet. Linda: “Veel van onze klanten bevinden zich
in vroege of tweede fase. Financieringen van angel
investors, venture capital en subsidies spelen dan een
belangrijke rol. Naarmate de onderneming zich verder
ontwikkelt, worden de financieringen groter. Dan kijk je
al snel over de grens, de meeste trajecten krijgen dan
een internationale scope. Als Ffund werken we samen
in pools van Europese (en soms Amerikaanse) biotech
bedrijven. Onze contacten waarborgen zo interessante,
internationale matches voor onze klanten. Daarbij
ondersteunen we bij het creëren en behouden van een
focus op de gewenste exit.”
Een snelgroeiende, succesvolle onderneming als
Ffund is continue op zoek naar goede medewerkers.
Met ervaring en bij voorkeur gepromoveerd in
Life Sciences. “Ambitieuze jonge, maar vooral
mensgerichte toppers, vinden bij ons een fijne, maar
vooral ook voldoening gevende werkomgeving,” aldus
de twee managing partners.

FAST FORWARDING YOUR INNOVATION

pi

Het succesvolle Belgische life sciences
bedrijf pi nu ook in Nederland uit
de startblokken
Het Belgisch bedrijf pi kent sinds zijn
oprichting in 2004 een sterke groei en
breidt nu officieel uit naar Nederland om
ook hier consultancy op maat aan te bieden
voor de life sciences industrie. pi zet in op
kwaliteit, investeert in zijn medewerkers
en implementeert oplossingen. De cultuur
binnen het bedrijf heeft tot op heden
tot een langdurige partnership met de
klanten geleid, alsook tot een van de
hoogste werknemersretentie cijfers onder
soortgelijke bedrijven in de industrie.
Kwaliteit door de hele productcyclus

Regelgevende instanties eisen dat fabrikanten
de regelgevingen naleven in alle stadia van de
levenscyclus van een product, van concept tot het
op de markt brengen en verder. Het handhaven van
deze naleving is een complexe uitdaging die uniek
is voor elk bedrijf en voortdurende aandacht en
verbetering vereist. Dit is niet verrassend want het
kwaliteitssysteem en het borgen hiervan is een van
de belangrijkste factoren die ervoor zorgt dat wij over
hoogwaardige en bovenal veilige geneesmiddelen
beschikken. Als zodanig moeten alle gerelateerde
processen en systemen onberispelijk zijn want alles
wat minder dan excellent is, brengt de kwaliteit van
een product en dus de patiënt aanzienlijk in gevaar.

pi Nederland klaar voor de start
‘De afgelopen maand zijn we volop bezig
geweest om alles in orde te maken voor de
officiële start van pi Nederland. Hoewel pi
reeds werk verricht in Nederland, is het de
bedoeling om met pi NL als zelfstandig kantoor
de verdere groei van pi mogelijk te maken. De
formule die het bedrijf succesvol heeft gemaakt,
zoals het investeren in zijn mensen en een lean
organisatie om kosten te beperken, zullen een
leidraad zijn, maar daarnaast kijken we ook
naar andere zaken om ons in Nederland een
gewaardeerde werkgever te maken. Zo zullen
we gebruik maken van flexibele kantoorruimtes
verspreid over het land en onderzoeken we
vooruitstrevende leaseregelingen met elektrisch
rijden voor consultants.’ aldus Nick Veringmeier,
Business Director van de nieuwe onderneming.

‘Gepaard met de voortgaande ontwikkelingen binnen
de geneesmiddelenindustrie moeten de processen
eromheen ook continu verbeterd en geoptimaliseerd
worden. Dit betekent niet noodzakelijk dat de
kwaliteitsafdelingen gevreesd moeten worden. Dit kan
juist kansen bieden als competitief voordeel zoals een
gereduceerd aantal deviaties, lagere materiaalkosten
en verminderde omlooptijden.’ vertelt Ludovic Van
Leendert, senior consulting manager bij pi, ‘Omdat
wet- en regelgevingen blijven toenemen, legt pi een
duidelijke focus op de ontwikkeling en training van
haar consultants om zo ahead of the curve te blijven.
Concreet zetten we bijvoorbeeld in op blended learning
activiteiten, zodat opleidingstrajecten op maat kunnen
uitgewerkt worden. Zo zit de medewerker steeds zelf
in de driverseat van zijn eigen loopbaan.’

constantly investing.
constantly improving.

Consultants voor projecten, niet andersom

‘Door het koppelen van consultants aan projecten en
niet andersom maken we het verschil.
Het aanwerven en behouden van de meest competente
consultants, ongeacht of ze aansluiten bij een huidig
project, is steeds onze prioriteit. Onze mensen zijn
voorzien van waardevolle kennis en inzichten door
jarenlange ervaring bij internationale gereguleerde
bedrijven. Wij investeren ook sterk in de ondersteuning
van onze experts zodat zij kunnen blijven groeien en
steeds hun expertise verder kunnen uitbreiden. Want
door hun kennis en ervaring kunnen onze klanten
op de beste kwaliteit vertrouwen. We besteden geen
projecten uit en sinds onze oprichting hebben we er
altijd voor gekozen om eerder onze groei te beperken
dan in te boeten op kwaliteit.' vertelt Shulaika
Schelfhout, COO van pi.

Veranderingen in de markt

Naast strikter wordende wet- en regelgevingen,
ontstaat er in de industrie een toenemende druk op
kosten-effectiviteit en doelmatigheid. Dit gebeurt
voornamelijk op tactisch en operationeel niveau.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de oplopende

samenwerking met Managed Service Providers
(MSP) bij grotere farmaceuten en biotech bedrijven.
Hoewel het proces in de eerste instantie bedoeld is om
kostenbesparing en efficiëntie voor de opdrachtgever
te realiseren, biedt dit voor pi de mogelijkheid om
enerzijds door te groeien bij bestaande klanten en
anderzijds samen met de MSP door te groeien naar
nieuwe klanten.
‘Onze interne structuur en manier van werken
heeft ons tot op heden de strategische partner
voor veel van deze bedrijven gemaakt. Naast deze
doelmatigheidsstrategie zien we als bedrijf ook de
vraag naar specifieke kennis groeien. Met een team
van meer dan 150 experts zijn we bij pi uitermate welgepositioneerd om hierbij te ondersteunen op project
basis, of het nu gaat om een generiek geneesmiddel,
een ATMP, of een Medical Device.’ Vertelt Nick
Veringmeier, Business Director van pi NL.

pi blijft groeien

Door globaal te denken en lokaal te handelen,
integreren we de topkwaliteit van onze mensen
en processen in de producten van de life sciences
industrie. Zo brengen we internationaal kennisbeheer
in balans met lokale, technische en regelgevende
expertise. De stap om de marktpositie van pi te
versterken in Nederland zal zeker niet de laatste
zijn, maar groei is zoals eerder genoemd niet onze
eerste prioriteit maar juist het leveren van kwaliteit.
Afgezien van groei binnen de life sciences industrie
onderzoeken we momenteel ook de mogelijkheid om
onze expertise toe te passen binnen aangrenzende
sectoren.

Werken bij of met pi Nederland?

Als de manier van werken bij pi je aanspreekt dan
komen we natuurlijk graag met jou in contact.
Stuur een email naar info@3-14.com.
En neem een kijkje op www.3-14.com voor
onze services op het gebied van:
•
•
•
•
•

Quality management
Qualification & Validation
Engineering
Regulatory Compliance
CSV, IT & Data Integrity

Odgers Berndtson & Berwick Partners

Partnership is how we work.
Talent is what we do.

BiotechNEWS & Life Sciences

“Meer wet- en regelgeving. Dus meer compliance functies. Functies in de sales vereisen meer kennis en expertise en niet alleen een ‘vlotte
babbel’. De CRO’s zijn groeiende en trekken meer specialisten naar zich toe.” Michaël Mellink, Senior Partner bij Odgers Berndtson, één van
de meest vooraanstaande internationale executive search firma’s in de wereld, zag het de afgelopen 20 jaar gebeuren. Samen met Anne van
Herwijnen, Partner bij Berwick Partners, een executive search en recruitment firm, onderdeel van de Odgers Berndtson Groep, vertelt hij over
het bieden van meerwaarde in een snel veranderende sector.
Odgers Berndtson. Met meer dan 50 vestigingen
wereldwijd vormt de organisatie sinds meer dan
50 jaar een nauw samenwerkend internationaal
netwerk. Odgers Berndtson richt zich op de top van
de markt en zoekt kandidaten op Raad van Bestuur-,
directie- en senior executive niveau. Dit doen zij voor
Nederlandse én internationale bedrijven in de private,
publieke en de non-profit sector. Daarbij neemt Life
Sciences & Health zeker 30% van de business in. “Bij
Odgers Berndtson helpen we organisaties verder te
ontwikkelen door de juiste persoon in de juiste positie
te plaatsen. Immers, organisaties van iedere grootte,
onafhankelijk van de sector, drijven op getalenteerde
professionals, teams en managers. Ons netwerk
is enorm en we kunnen putten uit een uitgebreide,
internationale database van toptalenten” aldus
Mellink.

We gedijen bij lange termijn relaties
Anne van Herwijnen, Partner bij Berwick Partners,
licht toe: “Berwick Partners is een vakkundige,
proactieve executive search en recruitment firm, met
kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en
Dubai. Onze samenwerking met Odgers Berndtson
geeft ons toegang tot ongeëvenaarde middelen om aan
senior recruitment behoeften te voldoen.”
“Zowel voor Berwick Partners als voor Odgers
Berndtson geldt dat onze consultants ervaren
search professionals in hun sector of functiegebied
zijn.” stellen Michaël en Anne die beiden hun
sporen in de farma hebben verdiend. “Zij voorzien
de juiste kandidaten van waardevolle inzichten en
adviseren bij het opstellen van een job specificatie en

kandidaat profiel. Ons traject bevat een combinatie
van onderzoek, persoonlijk contact en putten uit
onze netwerken om de best mogelijke mensen
te identificeren, evalueren en te valideren. Onze
klanten investeren hun tijd slechts wanneer zij onze
voorkeurskandidaten ontmoeten. Alle administratie
die betrekking heeft op interviews, assessments,
aanbiedingen en afwijzingen wordt door ons
afgehandeld. Veel van onze partners en consultants
zijn al jaren bij ons. Wij gedijen bij lange termijn
relaties en kunnen onze klanten waardevolle ervaring
bieden bij het rekruteren van getalenteerde leiders.”
Zowel Anne als Michaël nemen hun taken niet alleen
uiterst serieus, maar ook met veel kennis, expertise
en verantwoordelijkheid op. “Wij beseffen dat wat
wij doen een directe invloed heeft op onze klanten
en kandidaten en uiteindelijk voor de Life Sciences
en Healthcare als sector. Ons doel is een langdurige
samenwerking tot stand te brengen die voor beide
partijen in een succesvolle uitkomst resulteert. Om
in het huidige competitieve en turbulente landschap
te groeien, hebben organisaties binnen deze sectoren
sterke en onderscheidende leiders nodig. Als Odgers
Berndtson en Berwick Partners kunnen we hierbij
ondersteunen en adviseren. En dat doen we graag
en met passie!”

Wie is Michaël Mellink?
Michaël Mellink is Senior Partner in de
Amsterdamse vestiging van Odgers Berndtson
en leidt de Life Sciences Practice. Hij is
gespecialiseerd in het op board en senior niveau
adviseren van farma, biotech, medtech en
service organisaties. Voordat Michaël Mellink 20
jaar geleden bij Odgers Berndtson voet over de
drempel zette, werkte hij onder meer voor
Cephalon, een Amerikaanse biofarmaceut en
voor Eli Lilly and Company.

Wie is Anne van Herwijnen?
Anne van Herwijnen is partner Life Sciences
bij Berwick Partners. Anne is gepassioneerd
in haar vak: De juiste persoon op de juiste plek
binnen de organisatie te plaatsen. Dat maakt de
gezondheidszorg op den duur meer duurzaam,
meer toegankelijk en meer innovatief. En
dus uiteindelijk beter. Voordat zij als partner
bij Berwick Partners binnenkwam was ze
verantwoordelijk voor business development
en operations in de Benelux voor een Executive
Search boutique firm. Daarvoor werkte zij bij
verschillende farmaceutische ondernemingen.
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PP4CE ontvangt GHP Technology Award voor ‘Best Cleanroom
Building \ Design Specialist 2018 – Europe’
Professional Partners for Controlled Environment, ook
wel PP4CE genoemd, is een strategische alliantie tussen
professionele bedrijven op de Internationale cleanroom
markt. Deze alliantie werd door het Global Health &
Pharma Magazine in Q1 2019 beloond met de Technology
Award 2018 voor de unieke samenwerkingsvorm die ze
heeft ontwikkeld. De aangesloten bedrijven zijn volledig
op elkaar ingespeeld en richten zich op het ontwerpen
en bouwen van turnkey cleanrooms en hygiënische
bouwconcepten voor een groot aantal industrieën op
internationale schaal.

de gebruikerseisen (URS) en de verwachte kwalificaties
worden beschreven. Duidelijke communicatie is cruciaal
voor een succesvolle afronding van complexe projecten
op tijd en budget.

Eén aanspreekpunt
Het grote voordeel van de alliantie is dat opdrachtgevers
één aanspreekpunt hebben voor het totale project. De
opdracht wordt vastgelegd in een helder contract waarin

GHP (Global Health and Pharma) is een wereldwijd
platform voor informatie-uitwisseling en een
multidisciplinaire ledengemeenschap.

PP4CE helpt opdrachtgevers in de semiconductor
industrie maar ook in GMP gerelateerde
marktsegmenten zoals de voeding-, gezondheidszorgen farmaceutische sector met innovatieve oplossingen.
Iedere partner heeft een indrukwekkende referentielijst,
ook internationaal.

EAST-NETHERLANDS

SAVE THE DATE

SEPTEMBER 18-19, 2019

MEDICAL DEVICES
Meetings Twente
INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT

FOR THE MEDICAL DEVICES INDUSTRY

Informatie
www.pp4ce.com

Groei LIFE Cooperative
stijgt weer boven
landelijke tendens uit
“In 2014 was het ons doel om Life Sciences in het
noorden duurzaam te maken door de keten tussen de 2030% te laten groeien. Toen vond men dat een ambitieus
doel, maar anno 2019 hebben we laten zien dat groei
van gemiddeld 7% per jaar in omzet en FTE haalbaar
is, wat neerkomt op 31% groei in 4 jaren. En we zijn pas
net op stoom…”, aldus Ton Vries, voorzitter van de LIFE
Cooperative.
Naast de jaarlijkse groei van 6 tot 8 procent, kan de LIFE
Cooperative weer impactvolle resultaten presenteren
in de jaarlijkse factsheet van 2018. De coöperatie laat
in 2018 haar sporen na in de wereldwijde markt door
beursbezoeken, zoals de BIO Europe in Kopenhagen en
Wenen, participeert in succesvolle projecten en biedt
kansen voor talent door onder andere het aanbieden van
stageplekken (55+), starter functies (30+) en het geven
van gastcolleges (11+) .
Groei voor jong talent
Sinds vorig jaar pakt de LIFE Cooperative ook haar rol
in de regio en heeft ze vier startups omarmt met het
lanceren van het Startup Lidmaatschap. Dit lidmaatschap
biedt mogelijkheden voor jonge bedrijven om in contact te
komen met ervaren bedrijven en hun netwerk. Daarnaast
kunnen de startups ook de voordelen van de aanwezige
faciliteiten ervaren. Twee van de vier startups zijn reeds
genomineerd voor meest baanbrekende innovatie in
de Academic Startup Competition 2019, wat een mooie
bewijskracht is van de potentie van het cluster.

Organized by:

www.medical-devices-meetings.com
In partnership with:

leaflet_A5_MDM_Netherlands 2019.indd 1

In collaboration with:

06/11/2018 17:46

ProPharma Group

Compleet, wereldwijd
servicepakket
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In de zomer van 2018 nam ProPharma Group Xendo over. Sinds die tijd zijn er enorme slagen gemaakt. Hans Luijendijk, General
Manager Europe, die in november 2018 het stokje over nam van Xendo CEO Andre van de Sande: “ProPharma Group is uniek, niet
alleen door de breedte van het aanbod, maar ook omdat we dit wereldwijd kunnen bieden.”
Van Xendo naar ProPharma Group. Het is
exemplarisch voor de groei van innovatieve
organisaties binnen Lifesciences. Die groei, zowel in
aantal werknemers, omzet en winst werd al ingezet
met Xendo die niet voor niets in 2015, 2016 en 2017 als
één van de snelst groeiende bedrijven in Nederland
drie FD Gazellen Awards won. Na de management
buy-out door Sovereign Capital in 2016 breidde
Xendo binnen een jaar al verder uit met de acquisitie
van Sofus uit Zweden. Doel was steeds om door
overnames de geografische reikwijdte te vergroten.
Een stap die in één keer werd gezet toen Xendo in de
zomer van 2018 in handen kwam van de Amerikaanse
ProPharma Group.
Leiden werd het Europese hoofdkantoor en Hans
Luijendijk General Manager Europe: “Met vestigingen
in de VS, UK, Japan en Australië werden we onderdeel
van een wereldwijd consultancy bedrijf, “ aldus
Hans die in diverse senior management posities zijn
sporen verdiende bij onder meer de wereldwijde
Teva organisatie en AstraZeneca Nederland. “Voor
de verdere integratie werden vijftig zogenaamde
‘workstreams’ ingericht die correspondeerden
met vijftig integratieonderwerpen waaronder het
ERP, het kwaliteitsmanagementsysteem en het
softwaresysteem voor farmacovigilantie. We brachten
alles in kaart en kozen de beste optie. Een traject
waarin we enorm veel van elkaar leerden en de kans
hadden om ‘the best of both worlds’ te combineren.”

Hans Luijendijk

Uitbreiding
Eveneens was sprake van een sterke uitbreiding
werd in Nederland, naast het hoofdkantoor in Leiden,
van het takenpakket. Extra in het aanbod van
een tweede kantoor geopend op het Gustav Mahler plein,
ProPharma Group Europe was bijvoorbeeld Medical
pal naast EMA, dankzij de acquisitie van Southwood
Information. Dit wordt aangeboden naast de zes
Research, die daar recent haar kantoor opende.
vakgebieden Pharmacovigilance, Regulatory Affairs,
Toegevoegde waarde
Quality Management & Lean Sigma, Qualification
De huidige ProPharma Group is een groot sterk
& Validation, Engineering & Technical Support en
bedrijf en dat is volgens Luijendijk niet alleen goed
Product Development. “Nu is ProPharma Group op dit
voor de klanten, omdat er nog meer en breder
gebied zelfs één van de allergrootsten in de wereld.
gekwalificeerde mensen aan
We kunnen 24/7 vragen
boord zijn, maar ook
beantwoorden van patiënten,
Door de integratie kans om
voor de medewerkers.
klanten, artsen en apothekers.
‘The best of both worlds’
“Mooie en grote internationale
Een nieuwe service, dicht bij
te combineren
projecten liggen binnen
farmacovigilantie, wat we
handbereik en men heeft
al aanboden.” Nieuw is ook
ook de mogelijkheid om in buitenlandse vestigingen
Regulatory Affairs in de Verenigde Staten.
te werken als men dat wil.” Trekt ProPharma Group
“We kunnen nu klanten ondersteunen bij registratie
dankzij de schaalvergroting nu ook grotere klanten?
van geneesmiddelen bij EMA en FDA.”
“Niet perse en daar mikken we ook niet op, “ stelt de
General Manager Europe. “We zien juist een grote
Aan de acquisities van de ProPharma Group, onderdeel
toename in de kleinere (startups) en middelgrote
van Linden Capital Partners, was na Xendo overigens
clientèle met enkele producten in ontwikkeling die
nog geen einde gekomen. Zo werd in januari The
daar ondersteuning bij nodig hebben. In dit segment is
Weinberg Group Inc. (Washington) overgenomen.
de behoefte aan een compleet pakket ondersteunende
Een vooraanstaand leverancier van Regulatory and
services het grootst en kunnen we als ProPharma
Compliance Services voor de farma, biotech en
Group ook de meeste toegevoegde waarde bieden.
medical devices industrie. En in maart jl. volgde
Daarnaast is het aantal audits, ook voor internationale
Southwood Research (Buckinghamshire, UK) eveneens
klanten in bijvoorbeeld Japan of India, toegenomen.
vooraanstaand leverancier van pre-approval regulatory
Maar door onze Engineering & Technical support
science services voor farma en biotech. Ondertussen

tak, bieden we ook ondersteuning aan grotere
bedrijven bij de realisatie van productiefaciliteiten.
Zoals je wel merkt, is het aanbod aan services zeer
divers en daarmee compleet. Belangrijk is dat de
kruisbestuiving ook enorm is toegenomen. Zo kunnen
we bemiddelen voor Amerikaanse bedrijven die naar
Europa willen uitbreiden, en visa versa.”
Groot. Sterk. Een compleet pakket services
wereldwijd. Dat betekent echter nog niet dat Hans
Luijendijk tevreden achterover leunt: er blijft altijd
iets te wensen. Iets om naar te streven. “ProPharma
Group in Europa gaat door met de verdere integratie,
ook van de Europese services. Dat betekent onder
meer dat superspecialisten in de diverse Europese
vestigingen, beter gaan samenwerken waardoor een
bredere inzet ontstaat. Binnen Europa moet veel
meer grensoverschrijdend worden gedacht. Europees
denken en handelen: daar willen we naar toe.”
Daarnaast, en dat is weer geheel iets anders,
wil Luijendijk meer aandacht geven aan
procestechnologie, zoals de SMB (Simulated Moving
Bed) scheidingstechniek. Dit is een stukje engineering
uit de legacy van Xendo die worden aangeboden op lab
niveau om processen te kunnen ontwikkelen en die we
daarna ook op industriële schaal kunnen aanbieden.”

Watson-Marlow 530
Nieuwe Watson-Marlow 530-slangenpompen zorgen
voor aanzienlijke verbeteringen van de gevalideerde
procesveiligheid voor biofarmaceutische toepassingen.

BioConnection investeert in de toekomst

Kadans breidt uit in
binnen- en buitenland

door capaciteitsuitbreiding met een tweede productie
lijn voor klinische en commerciële producties.

De kennisintensieve portefeuille van Kadans Science
Partner groeit in een razend tempo met nieuwe
accommodaties en projecten. Zeer recent heeft
Kadans de eerste stappen gezet op de Engelse markt.
Met de overname van het B900-gebouw van Imperial
College ThinkSpace heeft Kadans een eerste locatie op
de internationaal hoog aangeschreven Babraham
Research Campus in Cambridge. Het gebouw met
hoogwaardige bio- en scheikundige laboratoria is
volledig verhuurd aan twee bedrijven die actief zijn op
het gebied van kankeronderzoek en immunologie.
Kadans bouwt graag verder aan de community op de
campus, zoals het dat ook doet op Nederlandse
campussen en science parks.

Watson-Marlow Fluid Technology Group, wereldwijd
marktleider in slangenpompen en bijbehorende
vloeistoftechnologieën, heeft haar nieuwe
530-slangenpomp geïntroduceerd voor upstream- en
downstream bioprocessing-toepassingen. De lancering
van de 530-serie bouwt voort op een platform van
uiterst nauwkeurige en schone slangenpomp
technologie. Voor de gebruiker draagt de verbeterde
bedienings- en controle-interface bij tot aanzienlijke
verbeteringen in gevalideerde procesveiligheid.
Nieuwe opties zijn het HMI-kleurendisplay en het
intuïtieve menu die zorgen voor visuele statusindicatie
en minimale toetsaanslagen. Gebruikers en procesengineers zullen eveneens kunnen profiteren van
ultieme procesveiligheid door de toevoeging van een
PIN-blokkering met drie beveiligingsniveaus.
Duurzaam en nauwkeurig
Slangenpompen spelen een steeds belangrijkere rol in
de biofarmaceutische industrie, waar ze gebruikt
worden voor het transport van waardevolle en
kwetsbare vloeistoffen zonder contaminatie, zoals
celculturen. Hierbij mag er geen twijfel zijn wanneer
het gaat om nauwkeurige en herhaalbare opbrengst.
Kostbare fouten geëlimineerd
Als de nieuwe eerste keuze voor procesvalidatie zorgen
530-slangenpompen voor PIN-bescherming met 3
beveiligingsniveaus die bijdraagt aan validatie en de
kans op fouten minimaliseert.
Elimineren van kostbare reinigingsprocedures
Door de eliminering van kostbare reinigingsprocedures
zijn de nieuwe pompen perfect geschikt voor singleuse bioprocessing-toepassingen. Pompconsistentie
resulteert in procesconsistentie, waardoor naleving
van de cGMP-regels en de kwaliteit van het
eindproduct verbeteren.
www.watson-marlow.nl

BioConnection zal €12 miljoen investeren in een
tweede volledig geautomatiseerde productielijn
gekoppeld met vriesdroger om aan de toenemende
vraag naar Fill & Finish services te kunnen blijven
voldoen. “De nieuwe lijn zal begin 2021 operationeel
zijn, voldoen aan EMA en FDA richtlijnen en geschikt
zijn voor commerciële en klinische productie van Drug
Products”, aldus Alexander Willemse, CEO van
BioConnection. De tweede lijn zal significant grotere
batches van zowel liquid als gevriesdroogde producten
mogelijk maken t.o.v. de huidige lijn. De huidige lijn
blijft de flexibele basis waar veel mogelijkheden zijn
terwijl de tweede lijn zich meer richt op capaciteit.
Klanten kunnen hierdoor eenvoudig van klinische fase
naar commercieel gaan zonder te hoeven wisselen van
CMO met dure en langdurige transfers als gevolg.
Hierdoor kan BioConnection haar snelle groei de
komende jaren verder doorzetten en haar
serviceniveau en flexibiliteit behouden.
BioConnection beschikt sinds afgelopen maart ook
over nieuwe productieruimtes op de vijfde verdieping
van de eigen productiefaciliteit, gesitueerd op het Pivot
park in Oss. “De Flexible GMP area bestaat uit een
aantal nieuw gebouwde cleanrooms, waarin we op
kleinere schaal manual Fill & Finish aanbieden voor
batch groottes tot 1000 units. Een schot in de roos
omdat de eerste GMP producties voor klanten in dit
kwartaal al zijn gepland.” Naast flacons leent de
manual fill service zich ook voor het aseptisch afvullen
van afwijkende verpakkingen (bottles, bags) en
assembly projecten onder GMP. “Daarnaast bieden we
de mogelijkheid om cleanrooms te verhuren aan
andere farmaceutische bedrijven voor het uitvoeren
van onderzoek en GMP productie, denk daarbij ook aan
ATMP projecten (BSL-2)”.
Meer informatie over BioConnection is te vinden op de
vernieuwde website: https://bioconnection.eu.

Foto: BioConnection’s productiefaciliteit (Aletta Jacobs
gebouw, Pivot Park, Oss).

Zo wordt er in Nederland hard gewerkt aan meer
hoogwaardige accommodatie en versterking van het
ecosysteem voor o.a. bedrijven actief in de Life
Sciences en BioTech. Kadans gaat op korte termijn aan
de slag op het Leiden Bio Science Park, waar een
nieuw multi-tenant gebouw voor de Life Sciences
gerealiseerd gaat worden naast de entree van het
science park. Ook op het Utrecht Science Park gaat
Kadans voor meer huisvestingsmogelijkheden zorgen.
Zij gaat daar een nieuw multi-tenant gebouw
realiseren waar onder andere de beursgenoteerde
biotechnologiebedrijven Genmab en Merus zullen
huren. Dit state-of-the-art kantoor- en laboratoriumgebouw, The Accelerator genaamd, biedt daarnaast
ook ruimte aan start-ups die hun ontwikkeling naar
scale-up willen versnellen. De locatie zal door de
aanwezigheid van o.a. een auditorium, verschillende
‘meet & greet’ faciliteiten en restaurant een
verbindende functie bedienen op het Utrecht Science
Park om zo ook daar de community te versterken.

www.kadans.com

iClusion

Patiënten met één druk op de
knop includeren in onderzoek
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Matchmaker iClusion versnelt klinisch onderzoek door de toegang tot en de opstart van klinisch onderzoek flink te vergemakkelijken.
Hun doel is het deelnamepercentage van patiënten aan klinisch onderzoek te vergroten van vijf naar vijfentwintig procent.
De filosofie van de CEO van iClusion, Hanneke
Janssen, is dat elke patiënt toegang moet hebben tot
klinisch onderzoek, het liefst in het eigen ziekenhuis
en bij de eigen dokter. Met dit gegeven heeft het
bedrijf een innovatieve infrastructuur ontwikkeld met
een zeer gebruiksvriendelijke interface. Inmiddels
zijn 185 researchprofessionals, waaronder artsen,
studiecoördinatoren en verpleegkundigen uit meer dan
veertig ziekenhuizen in Nederland aangesloten op het
platform. Bovendien zijn er al vijftien studies aangeboden via het platform.

Met het ontwikkelen van de structuur voor het centraal
zichtbaar maken van klinische studies en vervolgens
de deelname hieraan te vereenvoudigen, is vier jaar
geleden al begonnen. iClusion zelf bestaat inmiddels
één jaar. ‘Daarbij houden we de commerciële livegang
van ons platform aan. We krijgen vaak de vraag
waarom dit initiatief nooit eerder genomen is. Het
klinkt heel eenvoudig, maar er is een heel traject van
onderzoek, werken met een prototype en een pilot
aan vooraf gegaan. Voordat we ‘live’ gingen, wilden we
zeker weten dat dit platform goed werkt. ‘

Cijfers

Targeted therapie

Bovenstaande cijfers zijn eigenlijk niet volledig
representatief volgens de drie personen die nu achter
de naam iClusion schuilgaan. Naast CEO Hanneke
Janssen zijn dit Director Business Development Leon
Holtkamp en Director Operations Roel Divendal.
Janssen: ‘Op dit moment kunnen we met één druk
op de knop twaalf van de veertig ziekenhuizen
bulkactiveren, maar we werken er continu aan
dit aantal te vergroten. Bulkactivatie wil zeggen
dat de ziekenhuizen allen in één keer een totaal
goedkeuringspakket ontvangen voor een studie,
waarmee ze binnen enkele weken klaar zijn voor
initiatie van een studie.

In een tijd waarin ziektes en daarmee de medicijnen
en targeted therapieën die daarvoor nodig zijn steeds
specifieker worden en het dus lastiger is de juiste
patiënten met bepaalde mutaties te vinden voor
klinisch onderzoek, is het platform van iClusion een
ideale oplossing om deze zoektocht te versnellen.
‘Het voordeel van ons systeem is dat we werkelijk alle
patiënten bereiken en daardoor in staat zijn heel snel
de juiste patiënt bij de juiste studie te brengen en vice
versa. Bij benadering van één of twee ziekenhuizen sla
je een groot deel van de patientpopulatie over, wat de
duur van een studie verlengt. Bovendien weten andere
artsen nu vaak niet welke studies er lopen’, aldus
Holtkamp. ‘Ons systeem berust op twee belangrijke
pijlers. Als eerste zijn studies sneller op te starten
en als tweede hebben alle aangesloten ziekenhuizen
en artsen toegang tot informatie over de studies die
lopen. Zo kunnen ze, wanneer gewenst, patiënten
verwijzen naar een ziekenhuis waar de studie loopt of
de patient met één druk op de knop includeren, als de
studie in het eigen ziekenhuis loopt’, vult Divendal aan.

Een aantal dat snel verandert, want het aansluiten van
nieuwe accounts en ziekenhuizen is nu betrekkelijk
eenvoudig. Divendal legt uit dat het daarbij vooral gaat
om het opstellen van de juiste juridische contracten.
De contracttekst moet namelijk voldoen aan die van de
sponsor en de iClusion study sites. ‘Het grote voordeel
van samenwerken met iClusion is daardoor, voor de
veelal startende biotechbedrijven die ons benaderen,
dat ze alleen met ons een contract hoeven af te sluiten
voor een bereik tot maar liefst veertig ziekenhuizen.
Er is via ons platform met andere woorden toegang
te krijgen tot veel verschillende ziekenhuizen,
behandelaars en dus patiënten.’

Uniek
Bijzonder van de werkwijze van iClusion is dat ze
het platform hebben opgezet vanuit de patiënt en
niet vanuit de studie. ‘Op dit moment wil vijftig tot
tachtig procent van de patiënten meedoen aan een
klinische studie terwijl in de praktijk slechts vijf
procent meedoet. Met onze structuur willen we dit
aantal verhogen naar vijfentwintig procent, want niet
iedere patiënt is uiteindelijk geschikt.’ Janssen legt
uit dat het online platform zo is opgezet dat artsen in
een ziekenhuis in één oogopslag kunnen zien welke
klinische studies er zijn en vervolgens met één druk op
de knop kunnen aangeven of hun patiënt deel wil nemen.
Bedrijven kunnen aan de andere kant hun studie via één
deling zichtbaar maken voor maar liefst 185 accounts in
nu nog veertig ziekenhuizen. Praktisch de helft van de
ziekenhuizen in Nederland volgens de CEO en een aantal
dat nog steeds groeit.

Nu er al twaalf ziekenhuizen zijn aangesloten bij het
platform, is het al veel gemakkelijker een ziekenhuis

Samenwerking met Hartwig
Medical Foundation
Door de samenwerking met Hartwig Medical
Foundation die de DNA sequencing verzorgt
voor 49 ziekenhuizen in Nederland is er een
directe toegang tot een groot aantal specifieke
patiënten die vaak gezocht worden voor klinisch
onderzoek naar targeted therapies in solide
tumoren. ‘Wanneer Hartwig Medical Foundation
een patiëntenrapport opstuurt, informeren ze
de arts meteen ook over specifieke studies
waarvoor de patiënt in aanmerking kan komen,
via een directe link naar ons platform. Op die
manier bereiken we al zo’n tachtig procent van
de gemetastaseerde oncologie-patiënten voor
klinisch onderzoek. Kijk voor meer informatie op
www.iclusion.com/partners/

Leon Holtkamp, Hanneke Janssen en Roel Divendal zijn de drijvende
krachten achter de introductie van iClusion in Nederland. Ze werken
vanuit het Grootdelsgebouw in het centrum van Rotterdam tegenover
het Centraal Station.

in de omgeving te vinden waar een studie loopt,
maar Janssen verwacht dat met het aansluiten van
andere ziekenhuizen de kans om via een eigen arts
bij het eigen ziekenhuis een studie te volgen nog
gemakkelijker wordt.
Door het grote bereik binnen de patiëntenpool en het
bulk activeren van een heel study site netwerk via één
contact is het volgens de iClusion mannen mogelijk
een klinisch traject zes maanden tot een jaar te
verkorten en daardoor de kosten hiervoor aanzienlijk
te beperken. Naast de bulk activatie module is het
ook mogelijk gebruik te maken van deelservices
zoals de ‘Reach&Refer’ module waarmee de veertig
aangesloten ziekenhuizen over op te starten studies
worden geinformeerd en de studie makkelijk te
vinden is. Andere modules hebben te maken met
de wederzijdse uitwisseling van documenten en
protocollen (Site Readiness en Document X-change
modules). Vaak tijdrovende trajecten die wij
vereenvoudigen en versnellen.’

Internationaal
Terwijl de pioniers nog bezig zijn om het platform in
Nederland uit te rollen, zijn er al plannen om uit te
breiden naar ziekenhuizen in Europa en Amerika.
‘Op die manier hebben farmabedrijven via iClusion
toegang tot nog meer patiënten.’ Op vrij korte termijn
zullen sites uit België al worden toegevoegd aan het
study site netwerk van iClusion.

Products

Solutions

Services

Geautomatiseerde inline zelfkalibratie
Volledige controle tijdens het gehele bioproces

Lonza, opgericht in 1897 in
de Zwitserse Alpen, is een van
‘s werelds grootste toonaangevende en meest betrouwbare
leveranciers van de farmaceutische en biotechnologische
markt. Nieuwe technologieën
worden gebruikt voor de
ontwikkeling van producten
die het mogelijk maken om
veiliger en gezonder te leven.
Christian Ebener, manager
automatisering bioproductie
Lonza zegt over het resultaat:
“Onze bioprocesinstallaties
vereisen temperatuursensoren
die 100% betrouwbaar zijn.
Met zijn automatische inline
zelfkalibratiefunctie bij 118°C
is de TrustSens een veilige
keuze voor ons.”

Christian Ebener

Lonza AG, Visp

Voor Lonza staan procesbetrouwbaarheid
en productkwaliteit voorop. Volledig
geautomatiseerde en traceerbare
kalibratie tijdens het proces kan het
risico op onopgemerkte meetfouten tot
een minimum beperken.

De oplossing van Endress+Hauser
De zelfkalibrerende iTHERM TrustSens
temperatuursensor werd gedurende een
periode van vier maanden gebruikt voor
testdoeleinden in een buﬀertank in een
proeﬁnstallatie fermentor. Deze sensor voert
een automatische zelfkalibratie uit bij 118°C
tijdens elk SIP-proces (Steam in Place)
en meldt eventuele afwijkingen aan het
besturingssysteem met behulp van het
HART-protocol. De gemiddelde afwijking
van 0,03°C is ook 10 keer beter dan de
maximaal toegestane fout van een
standaard Pt100 klasse AA sensor.

De uitdaging van de klant De stilstand
van de installatie en de kalibratietijden
moeten tot een minimum worden beperkt.
Om de risico’s in de bioproductie zo laag
mogelijk te houden, is een verhoging van
de kalibratiefrequentie vereist. Het moet
mogelijk zijn tijd te besparen op installatie,
onderhoud en controle en deze taken veilig
en betrouwbaar uit te voeren. Alle speciﬁcaties vereisen een hoog niveau van
productkwaliteit.

Voordelen van de
iTHERM TrustSens:
• Vroegtijdige detectie van
temperatuur- schommelingen
• Korte kalibratie-intervallen
verminderen het risico van onjuiste
temperatuurmetingen
• Maximale procesveiligheid en
beschikbaarheid van de installatie
• Nauwkeurigheid van 0,03°C is 10 keer
beter in vergelijking met een
standaard Pt100 klasse AA sensor
• Volledig geautomatiseerde en
traceerbare opslag van de laatste
350 kalibraties

LONZA field test comparison 2017/2018
Average deviation, field test (118˚C)

Specified accuracy of TrustSens (incl. digital transmitter)

Allowed deviation standard Pt100 AA 120˚C (without transmitter)

Allowed deviation standard Pt100 AA 120˚C (incl. transmitter)
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De innovatieve iTHERM TrustSens TM371 compacte temperatuuropnemer voor
de voedingsmiddelen- en farmaceutisch industrie kan volledig automatisch en
zelfstandig in-line kalibreren. Kern van de sensor is de geïntegreerde referentiesensor
die gebruik maakt van het natuurkundige fenomeen ‘Curie-punt’. Naast de revolutionaire
technologie die deze sensor bevat zijn de mogelijkheden voor procesverbeteringen
even belangrijk.

Meer informatie over de TrustSens:
www.nl.endress.com/tm371

ENPICOM

Personalizing Immunotherapy
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Wereldspeler worden op het gebied van
immunomics. ENPICOM doet het niet
voor minder en het ziet ernaar uit dat het
bioinformatica software engineeringsbedrijf
deze ambitie ook waar gaat maken. Er is
volop belangstelling van investeerders,
en afgelopen april lanceerde ENPICOM
de eerste volwaardige versie van haar
ImmunoGenomiX (IGX) platform op de 6e
Immunotherapy of Cancer Conferentie
(ITOC6) in Wenen. Gebruikers en
investeerders zijn enthousiast.
Het gaat ENPICOM voor de wind. In maart jongstleden
sloot het bedrijf een serie A investeringsronde positief
af. De BOM Brabant Ventures, Nextgen Ventures en
Arches Capital investeerden 1,2 miljoen euro voor
de ontwikkeling van het analyseplatform voor DNA/
RNA-sequentiedata van de receptoren van cellen uit
het immuunsysteem, de zogenaamde T- & B-cellen.
Want op dit bijzondere snijvlak van immunologische
en genetische data-analyse ligt de specialisatie van
dit unieke bedrijf uit Den Bosch. De software van
ENPICOM ondersteunt bedrijven bij het ontdekken van
nieuwe immunotherapeutische targets en de verdere
ontwikkeling ervan tot nieuwe medicijnen.

Of immunotherapie aanslaat,
is (nog) niet te voorspellen

‘Immunotherapie gericht op het stimuleren of
onderdrukken van het immuunsysteem is veelbelovend
in de strijd tegen kanker en auto-immuunziektes,
maar wordt ook toegepast allergieën, infectieziektes
en orgaan- en stamceltransplantaties,’ legt CEO Jos
Lunenberg uit. ‘Of de therapie aanslaat, is echter
niet altijd vooraf te voorspellen. Daardoor gaat veel
kostbare tijd en geld verloren, maar worden soms ook
verwachtingen gewekt bij artsen en patiënten die niet
altijd bewaarheid kunnen worden. De status van het
immuunsysteem direct kunnen meten en nauwlettend
kunnen volgen, is dan ook een van de aspecten
die van groot belang zijn. Repertoire sequencing
is een krachtige manier om honderdduizenden tot
miljoenen T- of B-celreceptoren snel en op een
kosteneffectieve manier te analyseren. ENPICOM
biedt als enige in deze markt een uniek platform
om de snelgroeiende hoeveelheid gegevens op een
intuïtieve en gebruikersvriendelijke manier te beheren.
Slimme nieuwe analysemethoden en solide software,
waarmee men snel tot de juiste inzichten kan komen
om immunotherapie kosteneffectief te ontwikkelen
en uiteindelijk ook doelgerichter toe te passen in de
kliniek, dat mogen klanten van ons verwachten.’

ENPICOM zorgt ervoor dat
de juiste patiënt de juiste
therapie krijgt.
‘We ondersteunen organisaties die nieuwe immunotherapie ontwikkelen op alle fronten,’ vervolgt Jos.
‘Bij target discovery, in de preklinische fase en bij
het bepalen van de optimale dosis. Ook is het vooraf
voorspellen of de immunotherapie wel of niet gaat
aanslaan bij een patiënt een beoogde toepassing.
Tenslotte lopen er klinische validatiestudies om de
effectiviteit van kankervaccins te monitoren. Steeds
geeft onze software gebruiksvriendelijk en snel
antwoord op de meest urgente vraag: ‘Wat is de status

van het afweersysteem en hoe verandert de toestand
na behandeling?’ Om die vragen te beantwoorden,
moet je in staat zijn om de genetische code van
een zeer variabel stukje genetische code te kunnen
ontcijferen, want het codeert voor de meer dan 1012
T- en B-cel receptoren die in het lichaam aanwezig
zijn. De variatie is zo groot dat oplossingen op basis
van traditionele algoritmes hiervoor niet geschikt zijn.
Het unieke is dat wij hebben aangetoond dat de door
ons ontwikkelde methodes dit wel betrouwbaar en
snel kunnen,’ glimlacht Jos.
Niet alleen past de software van ENPICOM helemaal
bij de Nobelprijs winnende ontwikkelingen rondom
immunotherapie, maar ook zeker in de gehele
trend van Personalized Medicine. ‘Personalizing
Immunotherapy is precies wat wij doen.
Immunotherapie werkt geweldig, echter gemiddeld
slechts bij één op de drie patiënten gemiddeld Dit zorgt
voor veel onnodige behandelingen die gepaard gaan
met bijkomend leed voor de patiënt en aanzienlijke
kosten. IGX zorgt ervoor dat de juiste patiënt de juiste
therapie krijgt. Een fantastische methode om grote
stappen te maken!’

ImmunoGenomix (IGX) platform

Het eerste product van ENPICOM is een
analyseoplossing van wereldklasse: het
ImmunoGenomiX (IGX) platform. Een innovatieve
oplossing voor het opslaan, beheren, analyseren,
visualiseren en interpreteren van DNA/RNAsequenties van de grote diversiteit aan receptoren van
specifieke afweersysteemcellen (T-/B-cellen). Een
groot voordeel is dat het IGX platform toegankelijk is
vanuit de Cloud. Zo kan het goed worden ingepast in
de infrastructuur van vrijwel iedere onderzoeksgroep
en zijn er geen hoge aanschafkosten voor
computerapparatuur. Voor bedrijven die ontzorgd
willen worden biedt ENPICOM, in samenwerking
met een sequencing serviceprovider DDL, repertoire
sequentieanalyse van bloedmonster tot rapport.
Nu kostbare tijd en geld besparen? Nu al grote
stappen maken in het onderzoek naar nieuwe
immunotherapie? Neem contact op met
ENPICOM (via igx@enpicom.com).

ENPICOM BV werd in 2017 opgericht door
Dr. Alvise Trevisan (CTO), Dr. Nicola Bonzanni
(CSO) en Drs. Jos Lunenberg, MBA (CEO). Medio
2017 begon het bedrijf met de ontwikkeling van
een uniek platform voor het beheren, opslaan,
analyseren, visualiseren en interpreteren van
DNA/RNA-sequenties van de grote diversiteit
- oftewel repertoire - aan receptoren van
specifieke immuunsysteemcellen (T-/B-cellen).
ENPICOM lanceerde de volledige versie van zijn
ImmunoGenomiX (IGX) platform in april 2019
op de 6e Immunotherapy of Cancer Conferentie
(ITOC6) in Wenen.

Markwin Velders (Kite Pharma):

“ENPICOM heeft Kite geholpen om grote immunogenetische datasets te verwerken door nieuwe
softwareoplossingen te ontwerpen. Hierdoor konden
we beter, sneller en goedkoper belangrijke informatie
uit de datasets destilleren. ENPICOM was tijdens
dit project buitengewoon hands-on, ondersteunend
en enthousiast. We hebben daarna nog een aantal
nieuwe projecten met hen opgestart. Deze zijn telkens
uitgevoerd binnen de afgesproken tijd en budget en
de resultaten hebben onze verwachtingen overtroffen.
Ook hun communicatie en klantenservice zijn
opmerkelijk goed. We zullen ze in de toekomst zeker
opnieuw benaderen!”

Eric van der Maten (Arches Capital):

“ENPICOM is een perfect voorbeeld van wat we
zochten in een portfoliobedrijf: een sterk, zeer
bekwaam, gemotiveerd en toegewijd team dat
het vermogen toont om innovatieve opkomende
technologieën zoals Data Science te combineren met
kunstmatige intelligentie en medische wetenschap in
een fascinerend en snelgroeiend Deep Tech bedrijf.
En met een reële impact op de samenleving. We zijn
verheugd dat we ENPICOM toe hebben kunnen voegen
aan onze beleggingsportefeuille.”

InteRNA Appoints Andrea
van Elsas, Ph.D. to Scientific
Advisory Board

Wil jij ook toegang
tot uniek talent in
de (commerciële)
gezondheidszorg?
Ben jij op zoek naar de ideale
kandidaat of nieuw talent? Jouw
vacature plaatsen op Healthcarejob.nl
is dé manier om de beste kandidaten
in de (commerciële) gezondheidszorg
te werven.
Healthcarejob.nl nu voor
opdrachtgevers
Dankzij het succes van onze
vacaturesite Healthcarejob.nl
lanceren wij nu Healthcarejob voor
opdrachtgevers. Onze vernieuwde
diensten bieden je de mogelijkheid om
jouw vacatures bij een groot publiek
in de (commerciële) gezondheidszorg
onder de aandacht te brengen.
Meer dan alleen een vacature
plaatsen?
Desgewenst ondersteunen wij je van
A-Z. Met de volledige uitbesteding voor
het invullen van jouw vacature(s) neemt
Healthcarejob.nl het gehele proces uit
handen, totdat de vacature vervuld is.
We zoeken totdat jij dé ideale kandidaat
hebt gevonden!

Voordelen Healtcarejob.nl
- Duizenden kandidaten uit de
(commerciële) gezondheidszorg
bezoeken onze site;
- Gratis doorplaatsing via social
mediakanalen en indeed;
- Sollicitaties worden 1 op 1 doorgezet
aan jou.
Maak nu gratis kennis met
Healthcarejob.nl
Deze maand kun je éénmalig gratis
kennismaken door jouw vacature op
onze site te plaatsen en in contact te
komen met kandidaten. En dat zijn
er veel! Met ruim duizenden unieke
bezoekers per maand boosten wij jouw
vacature bij de juiste doelgroep.
Spot on!
Ga naar www.healthcarejob.nl of neem
contact op met Iris Iwema voor advies
op maat! Contact opnemen kan via
038 – 455 6262 of stuur een email
naar iiwema@healthcarejob.nl.

InteRNA Technologies announced the
appointment of Andrea van Elsas,
Ph.D., as a new member of the
Company’s Scientific Advisory Board
(SAB). Dr. van Elsas is an immunooncology expert with over 20 years of
experience in advancing highly
innovative oncology assets and
currently serves as Chief Scientific
Officer of Aduro Biotech. In his role on
the SAB, Dr. van Elsas will support
InteRNA’s pipeline development
efforts and in particular the
positioning and strategy for lead
program INT-1B3 advancing into
clinical development. Dr. van Elsas
will succeed Allan Balmain.
“Andrea has always worked at the heart
of cancer therapy drug discovery efforts
and his outstanding track record in
identifying and developing innovative
therapeutics will be a great benefit to
us,” said Dr. Roel Schaapveld, CEO of
InteRNA. “With his added oversight, we
aim to further advance GLP toxicology
studies and move towards the clinical

evaluation of our promising lead
candidate, INT-1B3, in the immunooncology field. We also would like to
thank Allan for sharing his knowledge
and providing significant contributions
to our R&D programs over the years.”
“InteRNA has developed a uniquely
positioned RNA therapy attacking
cancer from multiple angles, with the
potential of inducing durable immunity
as a single agent and in combination
therapy,” said Dr. van Elsas. “I am
impressed by the team’s profound work
on defining the mode-of-action and
selecting an optimized delivery
technology for INT-1B3 and am thrilled
to contribute to the advancement of this
novel therapeutic strategy.”
Prior to his position as CSO of Aduro
Biotech, Dr. van Elsas was CSO of Aduro
Biotech Europe from 2015 to 2017.

InteRNA
Technologies
030 253 23 86

Uitbreiding van uw GMP productiecapaciteit?
Progress-EXS en Progress-PME staan voor u klaar om u te ontzorgen

Heeft u plannen voor nieuwbouw of uitbreiding van uw bestaande productiecapaciteit?
Progress heeft alle kennis en expertise in huis om u te helpen uw nieuwe productiefaciliteit te ontwerpen, te bouwen,
te kwalificeren en te valideren. Desgewenst kunnen we ook ondersteunen bij de opstart van de nieuwe
productiefaciliteit, het in gebruik nemen van de productie en de tijdelijke bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor het
verkrijgen van de vereiste GMP-certificering.
Liever niet bouwen? Dan is Progress eveneens uw partner. Wij selecteren voor u, op basis van een due-diligence,
een geschikte Contract Manufacturing Organisation (CMO). Ook kunnen we het projectmanagement en support
voor Technology Transfer voor u verzorgen.
Progress levert daarnaast Qualified Persons en Responsible Persons die u kunnen ondersteunen bij het opzetten en
vestigen van een kantoor in Nederland. Nederland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor pharma- en biotech
bedrijven, temeer vanwege de Brexit en de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar
Amsterdam. Progress kan uw organisatie hierbij volledig ontzorgen.
Hoe werken we?
Progress-PME en Progress-EXS zijn gespecialiseerd in de markt voor life sciences. Progress-PME bestaat inmiddels
20 jaar en heeft zeer ervaren professionals in dienst die alles op het gebied van (bio-) farmaceutisch produceren
al hebben meegemaakt. Progress-EXS is een volle dochteronderneming van Progress-PME en beschikt over een
uitgebreid netwerk van zeer ervaren executives en consultants. Samen beschikken we over alle kennis die nodig is
voor het ontwerpen van een faciliteit tot en met het registeren en commercieel produceren van uw product.
Vanzelfsprekend zijn we bekend met alle relevante richtlijnen en wettelijke eisen, zoals GMP, GAP-III, Biosafety en
ARBO.
Voor verdere informatie: www.progress-pme.nl
www.progress-exs.com

BioTop Medical

Topadviseurs bij nieuwe Europese
wetgeving medische hulpmiddelen
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BioTop Medical, sinds 1997 gespecialiseerd in regelgeving voor medische hulpmiddelen, staat
samen met haar klanten zij aan zij op weg naar grote veranderingen. Want vanaf 26 mei 2020
moeten medische hulpmiddelen voldoen aan nieuwe Europese wet- en regelgeving. Dat heeft
volgens BioTop Medical directeur Teresa Lopes zo zijn pro’s en contra’s….
De pleister die een wond bedekt. De prothese die een
beschadigd gewricht vervangt. De scanner die een
‘foto’ van het lichaam maakt. De externe defibrillator
die via een elektrische impuls een normaal hartritme
herstelt. Het zijn allemaal medische hulpmiddelen
(MD). Sinds 1997 levert BioTop Medical diensten op
het gebied van kwaliteitssystemen en regelgeving
aan bedrijven die werkzaam zijn in de medische
hulpmiddelen industrie. Hiermee worden de bedrijven
ondersteund in het op de Europese en NoordAmerikaanse markt brengen van hun producten en in
de vereiste activiteiten voor een product dat reeds op
de markt is.
BioTop Medical bestaat naast Teresa uit General
Manager en Manager Regulatory Affairs Daniel
Brodeur en projectmanagers Annelies Heemskerk,
Jennie Mettivier Meijer en Kayi Chan. Alle
medewerkers zijn gepromoveerd in relevante
vakgebieden als medische biologie of farmacie.
Last-but-not-least beheert office-manager Jayanti
Ramsoebhag de dagelijkse gang van zaken op kantoor.
BioTop Medical is een platte organisatie met korte
lijnen waarin snel geschakeld kan worden.

De klant als koning
“Onze klanten variëren van kleine startende bedrijven
die zich richten op de ontwikkeling van innovatieve
producten tot handelsondernemingen die producten
van andere bedrijven op de markt brengen,” legt
Teresa uit. “Maar het zijn ook grote multinationals
die behoefte hebben aan aanvullend deskundig
advies of extra handen voor hun regelgevende of
kwaliteits- afdeling. Wij helpen onze klanten om
overeenstemming met de regelgeving te bereiken
voor een breed scala van producten; van een laagrisico medisch hulpmiddel klasse I tot het hoogrisicoklasse III-hulpmiddel met of zonder dierlijke of
medicinale stoffen. We hebben ervaring met actieve
en niet-actieve hulpmiddelen, borderline-producten
en medische hulpmiddelen voor in-vitro-diagnostiek.
Wij houden ons bezig met de regels en niet de ins-

EUDAMED, de Europese database
voor hulpmiddelen
Onder de nieuwe Europese regelgeving, worden
regels en wetten meer EU georiënteerd.
Zo bouwt de Europese Commissie ook een
Europese database voor medische hulpmiddelen
(EUDAMED). In deze database komt informatie
over medische hulpmiddelen, fabrikanten
en aangemelde instanties. Deze database is
toegankelijk voor toezichthoudende overheidsinstanties en grotendeels ook voor patiënten,
fabrikanten, aangemelde instanties en
zorginstellingen.

en-outs van de technologie van het hulpmiddel .
De deskundigheid omtrent het product en productapplicatie is aanwezig bij de klant met wie we nauw
samenwerken.” Voor al deze hulpmiddelen geldt
binnenkort die nieuwe Europese regelgeving. Voor
medische hulpmiddelen gaat dat in per 26 mei 2020 en
voor medische hulpmiddelen voor in-vitro-diagnostiek
per 26 mei 2022. “Onze klanten maken zich ongerust
en niet ten onrechte, want er verandert veel,” stelt
Teresa, die een aantal voorbeelden opsomt waar
klanten vanaf mei volgend jaar op moeten letten.
“Zorginstellingen moeten opletten bij intern gemaakte
medische hulpmiddelen. Importeurs, distributeurs
en gemachtigden moeten bevoegde autoriteiten
informeren als zij denken dat een hulpmiddel niet
aan de regels voldoet. Voor fabrikanten geldt dat hun
product in een andere risicoklasse kan vallen.“

Pro’s en contra’s
Er zijn volgens Teresa veel voordelen aan de nieuwe
Europese regelgeving. “Wat ze eisen, is niet nieuw,
maar het is duidelijker beschreven. Onder de huidige
wet, die sinds 1998 van kracht is, was de regelgeving
vager waardoor discussies konden ontstaan. Dat
was niet goed, want zonder correcte toepassing
van de wetgeving gaat er veel mis. Bovendien
was de uiteindelijke controle te afhankelijk van de
verschillende Notified Bodies. De Notified Bo-dies,
ofwel de aangemelde instanties, beoordelen of
producten voldoen aan de regelgeving voor medische
hulpmiddelen en in-vitro-diagnostica (IVD’s). Dat is
de conformiteitsbeoorde-ling. Het lastige is dat die
Notified Bodies ieder hun eigen interpretatie hadden.

"Door stijgende kosten
en regeldruk maken we ons
ernstige zorgen over
afnemende innovatie."
Met ingang van de nieuwe wetgeving is alles meer
gestandaardiseerd, ook op Europees terrein. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht
op de naleving van de Europese ver-ordeningen
in Nederland waaronder ook op de Nederlandse
aangemelde instanties.”
Een nadeel is volgens Teresa het enorm tekort aan
goede auditoren in dit veld. “Hoe kan met zo’n tekort
aan auditoren een goede controle worden gedaan op
een strengere wetge-ving?’ vraagt iedereen zich af.
‘Wie gaat dit controleren en wat zijn de consequenties?
Die zijn verstrekkend, want medische hulpmiddelen
zonder certificering kunnen niet naar de markt! Om
in aanmerking te komen voor markttoelating gelden
straks strengere eisen. Er moet bijvoorbeeld meer
klinisch bewijs geleverd worden voor marktintroductie.

Voor meer informatie
www.biotopmedical.nl

Teamfoto (van links naar rechts)
Rij 1: Daniel Brodeur + Jennie Mettivier Meijer
Rij 2: Annelies Heemskerk + Kayi Chan
Rij 3: Jayanti Ramsoebhag + Teresa Lopes

Dit heeft vooral veel impact op innovaties in de
opstartfase.” Daarnaast zijn de oplopende kosten,
vooral ook van de Notified Bodies een toenemend
probleem waar BioTop Medical en haar klanten zich
zorgen over maken. “Men is bang dat veel producten
van de markt, zeker van startups, verdwijnen omdat
de winst en de kosten niet meer in verhouding zijn.
En dat ge-zien de al eerder beschreven problemen
in de opstartfase, maken wij ons ernstig zorgen over
afnemende innovatie.”

Wat doet BioTop Medical?
“Wij ondersteunen bedrijven in de ontwikkeling,
het op maat maken en implementatie van de
vereiste processen. Daarnaast verzorgen we
hands-on management van de regulatoire en
kwaliteitsactiviteiten. BioTop Medical helpt met een
reeks klantgerichte diensten om een kwaliteitssysteem
(QMS) op efficiënte en kosteneffectieve manier te
ontwikkelen, te implementeren en ervoor zorg te
dragen dat het blijft voldoen aan de eisen. Daarnaast
adviseert BioTop Medical haar klanten op het gebied
van de veranderende wetgeving.”
“We zijn uitstekend op de hoogte van de regels
waaraan medische hulpmiddelen moeten voldoen, en
zijn daarnaast ook een bruggenbouwer tussen klant en
aangemelde instanties,” besluit Teresa. “We kennen de
bedrijfscultuur en alle regels, maar zorgen naast dit
dagelijkse werk, ook voor een stukje empathie aan
beide zijden.”

Bij Merck, boeken we vooruitgang voor
patiënten, klanten en de samenleving
als geheel. Samen met onze partners
werken we aan de technologieën van
morgen in healthcare, life sciences en
performance materials. Het
Nederlandse bedrijf heeft circa 400
medewerkers en heeft branches op
vijf locaties.

Performance materials
Window technologies - Veldhoven

Dit is een productiefaciliteit voor liquid
crystal vensterglas, wat kan meekleuren als er meer zonlicht op valt of
waarvan de mate van transparantie via
een knop te regelen is. Het concept is
bedacht op de TU Eindhoven.

Healthcare
Biopharma - Schiphol-Rijk
We richten ons op oncologie, fertiliteit
en neurologie. Met onze geneesmiddelen ondersteunen we artsen,

CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

patiënten en hun naasten in het creëren,
verbeteren, en het redden van levens.

Life sciences
Chemicals - Zwijndrecht & Life
Sciences - Amsterdam Zuidoost
We voorzien wetenschappers en
ingenieurs van laboratoriummaterialen,
-technologieën en -services. Door de
combinatie met Sigma-Aldrich in 2015,
hebben we een portfolio van 300.000
producten en een uitgebreide

wereldwijde voetafdruk. We willen
onderzoek en biotechproductie
eenvoudiger, sneller en veiliger maken
en op die manier de toegang tot een
betere gezondheid voor mensen overal
versnellen.
Ventures - Amsterdam Zuidas
Dankzij de infrastructuur van een
leidend wetenschapsbedrijf kan Merck
start-ups ondersteunen om van hun
visie een commercieel succes te
maken. Zo heeft Merck geïnvesteerd in
de kweekvlees start-up ‘Mosa meat’.

www.cls-services.nl

recruitment, selection and secondment in chemistry | pharma | biotech | food | feed

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 ﬁnding you a suitable position at one
of our clients or in your own network.
Thanks to our own background and experience in
the ﬁeld 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.

Keir Woods, de algemeen directeur, is
een gepassioneerde, integere leider met
een brede kennis van de farmaceutische
industrie en succes op internationaal,
Europees en landelijk niveau. Keir bouwt
snel hoog presterende teams en
ontwikkelt mensen.

Amgen BV wint
speciale award
'zorgen'
Amgen BV behoort voor het derde
jaar op rij tot de beste werkgevers van
Nederland. Het biotechnologie bedrijf
scoorde de vierde plek op de lijst van
Best Workplaces 2019 en ontving
daarnaast de speciale award voor het
beste bedrijf op het thema ‘Zorgen’.

Being a fascinating, innovative and demanding
area of expertise, we oﬀer our recruitment,
selection and secondment services in the ﬁeld 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 ﬁngertips.

General Manager Marika Murto
nam gisteren tijdens een feestelijke
bijeenkomst in Amsterdam de awards
in ontvangst van René Brouwers,
directeur van Great Place to
Work® Nederland.

VarmX
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Slangengif in de strijd tegen
ernstige bloedingen bij patiënten die
antistollingsmiddelen gebruiken
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VarmX. Met de Romeinse V (vijf) en X (tien) zegt de naam al veel. VarmX ontwikkelt gemodificeerd bloedstollingsfactor X voor de bedeling van
ernstige bloedingen bij patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken. Waar nu nog zo’n 2 tot 3 procent van de patiënten kan overlijden aan acute
bloedingen, bijvoorbeeld op de operatietafel, moet dat in de toekomst tot het verleden behoren dankzij het door Reitsma ontdekte PseudoXa.

de slang aan toegevoegd is. Het bloed stolt dan weer
normaal zonder dat het risico op trombose wordt
verhoogd. En vooral deze laatste eigenschap is van
belang, omdat er al een ander medicijn op de markt is
die bloedingen bij trombosepatiënten tegengaat, alleen
dit medicijn heeft als nare bijwerking dat het risico op
trombose wordt verhoogd.”

Hoog in het vaandel bij investeerders
Dat investeerders VarmX momenteel hoog in het
vaandel hebben, bleek wel uit de Serie A-financieringsronde die recent met € 7,5 miljoen werd afgesloten. De
ronde werd geleid door aandeelhouder BioGeneration
Ventures (BGV), met daarnaast medeaandeelhouder
InnovationQuarter Capital, de economische ontwikkelingsonderneming voor Zuid-Holland. Ook investeringfonds Uniiq en de Universiteit Leiden zijn aandeelhouders door de conversie van hun starterslening
in VarmX. De financiering wordt aangevuld door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een
innovatiekrediet van € 5,0 miljoen tot een totaal van
€ 12,5 miljoen. De belangstelling bij investeerders is
groot, het bedrijf is dan ook om meerdere ëpartij. Niet
alleen vanwege de unieke ontdekking van PseudoXa ,
maar ook omdat professor Reitsma in de loop der jaren
een stevig netwerk onder meer in de farmaceutische
markt heeft opgebouwd. Zo zijn ook een paar klinkende
namen, waaronder Jan Ohrstrom (ProFibrix) in de Raad
van Bestuur en Alexander Vos (PharmaCell) als CEO
momenteel bij VarmX betrokken.

"Het bloed stolt dan weer normaal
zonder dat het risico op trombose
wordt verhoogd"

Pieter Reitsma (emeritus hoogleraar moleculair en
experimentele geneeskunde LUMC) is van huis uit
biofysicus, maar zijn onderzoek richt zich al vanaf 1987
vooral op bloedstolling. Dat leidde onder meer tot de
ontdekking van ‘factor V Leiden’, de meest voorkomende erfe-lijke risicofactor voor trombose. Vier jaar geleden stapte Reitsma bij Paul Bilars (manager bedrijfsvoering LUMC) binnen. Hij had, samen met zijn team
waarin ook assistant professor Mettine Bos werkzaam
is, een medicijn op basis slangengif gemaakt dat de
werking van de nieuwe generatie
antistollingsmiddelen tegengaat. Dat leidde tot de
oprichting van een spin-off van het LUMC: de Leidse
biotechonderneming VarmX.

Slangengif als medicijn
Maar, … een medicijn gebaseerd op een slangengif?
‘Ja, dat kan en dan ook nog van een van de giftigste
slangen ter wereld, de Australische bruine slang.’
Die doet het bloed van zijn prooi toch juist stollen? ‘Ja,
maar een van die eiwitten in het gif die een rol speelt
bij de bloedstolling (factor X) bleek minder goed te
binden aan antistollingsmiddelen waardoor de werking
wordt opgeheven. Dus als een trombosepatiënt die
antistollingsmedicijnen neemt, geopereerd moet
worden, kan een injectie PseudoXa worden toegediend om het gevaar van dodelijke bloedingen op te
heffen. PseudoXa is niet het slangengif zelf, maar een
grotendeels menselijk eiwit waar één eigenschap van

Al eerder werd gesproken over concurrenten
(Andexxa). Nadelen zijn echter dat de toediening zoals
gezegd het risico op trombose verhoogt, maar ook
zijn de kosten van het medicijn absurd hoog. Dat wordt
volgens Reitsma voor PseudoXa veel lager. Trombosepatiënten, artsen en alle andere betrokkenen zien dan
ook uit naar het eerste honderd-litervat Pseu-doXa. In
2022 zijn naar verwachting de EMA en FDA goedkeuring
geregeld en kan PseudoXa op de markt worden gebracht.

Voor meer informatie
www.varmx.com
Foto: Mettine Bos en Pieter Reitsma

‘Mag ik 3D printen studeren?’
Een groeiend aantal branches maakt
kennis met 3D printen, maar vaak is
het terrein nog redelijk onbekend.
De techniek is zeer geschikt voor het
maken van prototypes en tegelijk
voor het vervaardigen van complete
series. Elke opdracht vraagt om een
andere aanpak en expertise van onze
medewerkers.
De vraag ‘Mag ik 3D printen studeren?’,
zou een gemiddelde scholier zo kunnen

stellen aan zijn of haar ouders. Maar
die opleiding is er niet. Goed geschoold
personeel is moeilijk te vinden. Zeker
in de techniek, maar vooral ook in 3D
printen. Hoe kom je dan als 3D printservicebedrijf toch aan goed personeel?
Oceanz print dagelijks producten voor
gerenommeerde klanten in de sector
life sciences & health. Dit onder de
strengste normen van ISO 13485.
Hoe doen we dat en wat is daarvoor
nodig? Alles draait om samenwerken

tussen de schakels in de keten, van
grondstofleverancier tot eindgebruiker.
Daarbij is kennis delen op basis van
vertrouwen cruciaal! Op die manier
ontsluiten we op een effectieve en
efficiënte manier de kennis. Dat
scheelt personeel, maar vraagt ook
om wederzijds vertrouwen; één van de
meest belangrijke criteria waarop wij
onze medewerkers selecteren.
Minder personeel door het koppelen
van vakkennis over 3D printen gaat
bijdragen om deze techniek een
significante bijdrage te laten zijn in
de ambities van de Nederlandse life
sciences & health sector. Die zijn
immers stevig: de wereldtop bereiken
in 2025. Laten we daarom zo snel
mogelijk starten met het delen van
kennis en de inzet van 3D printen!
Oceanz is een professioneel 3D
printbedrijf en al jaren bekend
met de markt, branchegenoten en
professionals. Met opgedane kennis en
concrete business cases heeft Oceanz
volop ervaring opgedaan binnen diverse
branches, waaronder Industrie, het
Medische werkveld, Automotive en
Aerospace. We verbreden onze kennis
continu, gaan op zoek naar noviteiten
en zijn niet schuw van innovaties en
ontwikkelingen. Samen met onze
klanten ontwikkelen en creëren wij
3D print-innovaties die hét verschil
maken in elk productieproces. Het
resultaat: kostenbesparing, reductie
van faalkosten en het verhogen van de
productiecapaciteit.
www.oceanz.eu

ttopstart
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ttopstart, opgericht in 2009 als spin-off van de Vrije Universiteit Amsterdam, is het afgelopen decennium gegroeid tot één van de leidende
consultancybureaus op het gebied van life sciences en health. Die groei heeft recent een ‘internationalisering boost’ gekregen door de
samenwerking met PNO Group. ttopstart oprichter en directeur Patrick de Boer is daar blij mee. Niet alleen omdat het de verdere ontwikkeling van
het bedrijf stimuleert, maar ook vanwege de positieve bijdrage aan ttopstart’s missie: ‘Sneller en slimmer nuttige innovaties realiseren en naar de
markt brengen, waarbij impact voor patiënten centraal staat.’
ttopstart is een sectorspecifiek consultancybureau op
het gebied van strategie en financiering. Het bedrijf
heeft zich inmiddels met 40 professionals gevestigd op
Rijnsweerd in Utrecht en is internationaal één van de
sterkste labels. “ttopstart ondersteunt universiteiten
en biotech/medtech bedrijven bij het ontwikkelen
en implementeren van strategie, zoals slimmere
business-strategieën of ‘go to market’ strategieën, om
innovaties op een efficiëntere manier naar de patiënt
te brengen,” legt Patrick de Boer uit. “Bijvoorbeeld bij
complexe diagnostische oplossingen is er een grote
uitdaging om goede evidence te genereren die moet
leiden tot een besluit over voorlopige toelating tot
de vergoede zorg. Daarbij zien we ook veel nieuwe
technologische oplossingen zoals whole genome
sequencing en artificial intelligence waarbij de route
naar vergoeding niet duidelijk is en ondernemers
worden geconfronteerd met compleet nieuwe vragen.
Als consultant probeer je samen met de opdrachtgever
te komen tot slimmere strategieën en business
modellen waarbij je de route naar de markt zo kort
en efficiënt mogelijk probeert te maken. Daarnaast
ondersteunen wij ook het traject van financiering,
waarbij we samen met de initiatiefnemers deze
strategieën verwerken in een ambitieus maar
uitvoerbaar plan wat zich kan meten met de pittige
competitie in bijvoorbeeld nationale en internationale
subsidierondes.”
Ook ziet Patrick een groei in het aantal publiekprivate samenwerkingen om innovaties slimmer
en efficienter te ontwikkelen. “Wij ondersteunen bij
het ontwikkelen en managen van complexe publiekprivate samenwerkingen tussen bijvoorbeeld de
farmaceutische industrie, patiëntenverenigingen en
universiteiten. Als ttopstart treden we op als facilitator
tussen de diverse partijen, zowel in de idee-fase als
tijdens implementatie, waarbij we zorgen voor een
optimale mix tussen publiek en privaat geld. We
hebben veel ervaring in het managen van dergelijke
samenwerkingen, waarbij we zorgen voor maximale
impact en sustainability van het initiatief. Tegelijkertijd
ondersteunen we bij het niet-wetenschappelijke
projectmanagement waardoor iedereen zich kan
focussen op zijn of haar kernkwaliteiten.”
“Al deze activiteiten bepalen uiteindelijk het succes
van onze klanten, en daarmee de positieve impact
op de sector!”

Internationaal, ook voor klanten
en investeerders
In de afgelopen jaren is ttopstart steeds meer
internationaal gaan werken. Innovaties stoppen niet
bij de landsgrenzen en ook onze klanten zijn actief
in meerdere landen. “Als je die groei wilt faciliteren,
moet je mee,” legt De Boer uit. “Vorig jaar kwamen we
in contact met PNO, waarbij we snel door hadden dat
er een goede match bestaat qua ambitie, cultuur en
organisatie. PNO is vanuit de start-up wortels in 1985
gegroeid tot marktleider in subsidie en

‘Patrick de Boer (vooraan op de bank)
en het ttopstart team’

Voor meer informatie
www.ttopstart.com
innovatieadvies. We delen dezelfde focus, maar PNO
is met kantoren in diverse EU landen internationaal
sterker. Dit sprak ons erg aan. “

“Als zelfstandig bedrijf binnen de PNO Group (officieel
heten we nu ‘ttopstart - a PNO life sciences & health
company’) maken we gebruik van dit netwerk. Niet
alleen hebben we in één klap een aantal ervaren en
getalenteerde mensen mogen opnemen in ons team,
onze life sciences and health professionals kunnen
nu werken vanuit 6 Europese hubs in Nederland,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en de UK. We zijn
nu groter, en trekken ook grotere (beursgenoteerde)
klanten die zich beter herkennen in het internationale
profiel. Onze toegevoegde waarde is mede door
de expertise van onze PNO collega’s, gegroeid.
Bijvoorbeeld, terwijl wij voornamelijk optreden als
specialist op het gebied van R&D financiering van de
early stage producten, kunnen we ook assisteren als
dezelfde klant een nieuwe productiesite wil bouwen
waarbij er weer kennis nodig is op het gebied van
verduurzaming, regionale ontwikkeling en subsidies
voor personeel en scholing. Daarbij kunnen we dit nu
ook in een internationale context uitvoeren. Zo kunnen
we meer doen voor onze groeiende groep klanten in
Nederland en daarbuiten. Last-but-not-least zijn we
ook erg enthousiast over de nieuwe mogelijkheden
voor ons team. Nederland heeft de afgelopen jaren
mooie stappen gezet en we staan internationaal goed
op de kaart. Dit wordt versterkt door de komst van de

EMA, en de bedrijven die in het kielzog naar Nederland
verhuizen waardoor het innovatieklimaat ook in
Europees opzicht aanzienlijk wordt versterkt.”

Toekomst
“Ik noemde het al eerder: sneller en slimmer naar
de markt brengen van innovaties in life sciences
en health is ons doel, en we hebben de afgelopen
jaren mooie stappen gezet. Echter, te veel klanten
lopen bijvoorbeeld nu nog vast in de bureaucratie
richting de vergoede zorg of blijven steken in nietefficiënte samenwerkingen. Dit wordt vaak versterkt
als je met een vernieuwende technologie komt. Het
is belangrijk dat er in een vroege fase geïnvesteerd
wordt in het doordenken van alle benodigde stappen
richting implementatie, waar advies vanuit diverse
stakeholders het systeem slimmer maakt en de
innovatiekracht verhoogt.”
“Door continu vooraan te staan, hopen we dus ook het
systeem te verbeteren,‘ besluit de gepassioneerde
Patrick de Boer. ‘Dat is ook de reden waarom we zeer
zijn betrokken bij HollandBIO en hun speerpunten van
harte ondersteunen.”

Specs
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Van leverancier van
compounds naar compound
management services
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Sinds dertig jaar is Specs een vertrouwde screening compounds leverancier voor grote en kleine farma. Maar farma verandert. Steeds vaker kwam
het verzoek tot ompakken/reformatten van collecties gevolgd door lange termijn voorraadbeheer. Momenteel is compound management de core
business van Specs. “Als stabiele partner flexibel inspelen op klantenwensen: daarin ligt onze dagelijkse uitdaging. “ CEO Johan Tijhuis en CFO
Arie Speksnijder hebben hart voor het unieke bedrijf.
De farmaceutische industrie staat onder zware
druk en verandert snel. Kosten voor R&D stijgen,
ontwikkelingstijden worden langer, druk vanuit
zorgverzekeraars en overheid neemt toe. Maar
ook het klinisch-farmaceutisch onderzoek wijzigt.
Een nieuwe generatie geneesmiddelen – zoals
biologicals, stamceltherapie, technische geneeskunde
en personalised medicines – stelt het klinischfarmaceutisch onderzoek voor interessante
uitdagingen. Een van de reacties van de branche is het
verhogen van de efficiency door niet-kernactiviteiten
efficiënter in te richten of uit te besteden. Het bekende
vliegwieleffect zorgt weer voor veranderingen bij
toeleveranciers van de farmaceutische industrie. Specs
in Zoetermeer is sinds dertig jaar een vertrouwde
partner van grote en kleine farma in Europa en Amerika
en heeft in de loop der jaren een ware transitie gemaakt
naar compound management (alle logistieke aspecten
van synthese tot aan screening).

Continue in ontwikkeling

“Specs is opgericht in 1987 en levert sinds die tijd
screening compounds voor farma, “ vertelt Johan
Tijhuis, sinds 2004 CEO, die als pas gepromoveerd
organisch chemicus in 1994 bij Specs kwam.
“Dat is geen statisch werk, maar gedurende de
afgelopen decennia continue in ontwikkeling, net
zoals het klinisch-farmaceutisch onderzoek ook
ontwikkelt. Zo voerde Pfizer begin jaren ‘90 de
high throughput screening (het tegelijkertijd snel
uitvoeren van een groot aantal testen) in waarbij bij
zoveel mogelijk stoffen werd gekeken of er actieve
compounds tussen zaten. Voor Pfizer konden we
in die jaren honderdduizenden stoffen leveren. Die
compounds werden ingekocht via een wereldwijd
netwerk van universiteiten en academische research

groepen. Om te zorgen dat alle compounds aan
alle hoogwaardige kwaliteitseisen voldeden werd
een streng kwaliteitsbeleid met LC-MS en H-NMR
ingevoerd om onder meer de zuiverheid te beoordelen.
De compounds werden uitgeleverd in ieder denkbaar
formaat: potjes (vials) , 96- of 384- well plates of een
combinatie hiervan. Het complete proces is softwareen barcode gecontroleerd, zo wordt kwaliteitscontrole
en accuraatheid naast een simpele compound
tracking gegarandeerd.”

Tien miljoen stoffen

Maar, zoals gezegd, farma en farmaceutisch
onderzoek zijn aan grote veranderingen onderhevig.
Steeds vaker kreeg Specs het verzoek tot, compound
management, het bewaren, bewerken en versturen
van stoffen. In 2005 maakte Johan Tijhuis en Arie
Speksnijder, eveneens organisch chemicus maar
inmiddels gespecialiseerd in de financiële kant, een
doorstart met Specs. In 2012 stapte het bedrijf in
het lange termijn voorraadbeheer. De transitie van
leverancier naar logistieke dienstverlener (compound
management) werd een feit. “Intern ging dat vrij
simpel: alles wat we nodig hadden aan mensen en
apparatuur hebben we meegenomen, “ zegt Arie.
“We hadden wel meer voorraadruimte nodig, maar
we deden in principe hetzelfde werk maar dan met
stoffen van derden.” Voor de klant was het een
uitkomst. “Vaste stoffen, als zodanig opgeslagen
in poedervorm, moesten bij de farma iedere keer
opnieuw worden afgewogen en opgelost. Op dergelijke
activiteiten en daarnaast nog het beheer, zit men
niet te wachten. Investeringen in voorraadsystemen
waren te kostbaar. Het doel van farma is om de
interne kosten te reduceren en zoveel mogelijk
activiteiten te outsourcen. Inmiddels hebben we in

totaal tien miljoen stoffen opgeslagen en in beheer.
Al die stoffen worden bewaard in aparte ruimtes met
verschillende condities, temperatuur, luchtvochtigheid
en brandveiligheid. Dagelijks krijgen we tientallen
orders waarbij honderden compounds in enkele
milligrammen worden afgewogen (op een honderdste
milligram nauwkeurig als het moet) en dat wordt
naar meer dan 40 landen wereldwijd verstuurd.
Voorraadbeheer is voor Specs dagelijks werk op hoog
niveau.” Dat het werk daarnaast ook prettig is, blijkt
wel uit het feit dat de 26 professionals werkzaam op
het hoofdkantoor in Zoetermeer gemiddeld 19 jaar in
dienst zijn.
“Klanten verzochten steeds vaker om naast
voorraadbeheer bijvoorbeeld ook de kwaliteit van de
stoffen te meten of inkoop te doen. Als je als partner
eenmaal een stabiele plek hebt, komen er steeds meer
verzoeken bij. Als organisatie moet je dan flexibel
genoeg zijn om in te spelen op nieuwe wensen, “ aldus
Johan en Arie. “Het pakket compound management
services is momenteel al breed, maar breidt steeds
verder uit. Een nieuwe service die Specs in de
toekomst zal bieden, is een standaard facility voor
kleinere gebruikers. Bij wijze van spreken kan men het
voorraadbeheer dan uitbesteden per plank.”

Voor meer informatie
www.specs.net
Specs is een wereldwijd toonaangevend provider
van compound management services, daarnaast
een belangrijke leverancier van screening
compounds en building blocks voor de Life
Sciences. Specs biedt een breed servicepakket
zoals cheminformatics, custom synthesis,
contract research en compound sourcing. Het
wereldwijde netwerk van inkoopadressen beslaat
momenteel meer dan 2.000 academische centra.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer,
maar Specs heeft ook kantoren in NoordAmerika, India, China en Japan.

DDL Diagnostic laboratory en ENPICOM bundelen krachten
Twee Nederlandse bedrijven - DDL,
een state-of-the-art laboratorium dat
gespecialiseerd is in moleculair diagnostisch testen en assayontwikkeling
en ENPICOM, een innovatief bedrijf dat
immunologisch-genetische data analyseert - hebben vandaag aangekondigd
dat ze een samenwerking zijn begonnen.
Gezamenlijk leveren ze een sequentiebepaling en data-analyseservice om de
genetische code van de receptoren van
T- en B-cellen in kaart te brengen. Dit is
met name interessant voor organisaties

die immuunsysteemgerelateerde ziekten
bestuderen of geneesmiddelen ontwikkelen die dit systeem beïnvloeden.
Genetische sequentieanalyse van
zogenaamde immuunrepertoires is een
krachtige manier om honderdduizenden
tot miljoenen T- of B-celreceptoren
snel en op een kosteneffectieve manier
te analyseren. Deze nieuwe technologie wint snel aan belangstelling onder
onderzoekers en artsen die de adaptieve
immuunresponsen willen ontrafelen in

gebieden zoals fundamentele en translationele immunologie, immuno-oncologie, auto-immuunziekten, ontstekingsen infectieziekten, vaccin-onderzoek en
transplantatie. Van target discovery tot
patiëntstratificatie in klinische studies
met immunotherapieën, sequentieanalyse van immuunrepertoires wordt
een belangrijke toevoeging om de
verschillende ontwikkelingsfases voor
geneesmiddelen te versnellen en meer
kosteneffectief te maken.

"DDL is zeer verheugd over deze
samenwerking met ENPICOM op dit
nieuwe en uitdagende gebied van de
immunogenetica", zegt Jan Lindeman,
CEO van DDL. "Dit breidt het portfolio
met op maat gemaakte moleculair
diagnostische diensten van DDL verder
uit voor onze (bio)farmaceutische klanten. De deskundigheid en knowhow van
ENPICOM zijn een uitstekende aanvulling op de expertise van DDL en we zijn
ervan overtuigd dat deze samenwerking een unieke gelegenheid zal bieden
om de ontwikkeling van immunotherapie te versnellen."
www.ddl.nl | www.enpicom.com

DeltaPatents
DeltaPatents verleent hoogwaardige
diensten en advies op het gebied
van Intellectual Property (IP) vanuit
vestigingen in Leiden en Eindhoven.

Gespecialiseerde Europees
octrooigemachtigden werken nauw met
u samen om optimale bescherming
voor uw innovaties te verkrijgen en
te handhaven. Wat een effectief IPportfolio is hangt af van de specifieke
behoeften en visie van uw onderneming
én van ontwikkelingen in de markt.
Samen met u bouwen wij aan een
IP-portfolio dat is afgestemd op uw
ondernemingsdoelen, en waarmee u
uw inkomstenstromen kunt vergroten
en uitbreiden. We kunnen vaststellen
hoe vrij u bent om uw innovatie te
exploiteren (“Freedom to Operate”,
FTO), waar u risico’s kunt voorkomen
of vermijden, en kunnen u indien nodig
bijstaan bij het verdedigen van uw
octrooipositie tegenover concurrenten.
Jessica Kroeze (links; PhD fysische
chemie) en Tanja la Cour Hoekstra
(rechts; PhD biochemie) hebben ruime
ervaring in octrooibescherming voor
innovaties in biotech, food en pharma.
In een informeel gesprek adviseren
wij u graag over het opbouwen en
handhaven van uw octrooiportfolio.
DeltaPatents is daarnaast een
toonaangevend IP-opleidingsinstituut.
Met op maat gemaakte cursussen,
trainingen en workshops voor uw
medewerkers helpen wij het IPbewustzijn in uw onderneming te
vergroten. www.deltapatents.com

Deloitte

Health Connector
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“Primair is Deloitte een bruggenbouwer in het health ecosysteem. Als we de gezondheidszorg als eenheid kunnen laten
samenwerken, is al veel gewonnen. Zonder die verbinding wordt het iets dat niemand wil: een platte veldslag.” Partner John de Kok
en senior manager Nicole Lentink aan het woord.
John de Kok, sinds enkele maanden werkzaam als
partner bij Deloitte, kan bogen op een indrukwekkende
loopbaan. Als Board of Director member bij
multinational Pfizer en oprichter van verschillende
private organisaties in Health (waaronder Cardiologie
Centra Nederland, één van de grootste ketens in de
verzekerde zorg) brengt hij precies de noodzakelijke
kennis en ervaring. ‘Samenwerking is gebaseerd op
wederzijds begrip. En hoe kan je beter begrijpen als je
zelf met je voeten in de klei hebt gestaan? Komende
van een commercieel directeursfunctie (Pfizer) naar
Cardiologie Centra Nederland in 2009 dacht ik maar al
te vaak ‘Jeetje, dat is heel anders dan ik had gedacht,’
aldus John.
Het is een gevoel dat collega Nicole Lentink, sinds
januari bij Deloitte in dienst als senior manager
en daarvoor werkzaam bij Abbvie en AstraZeneca,
herkent. ‘De samenwerking tussen publieke en
private instellingen; het zoeken naar een duurzaam
value based verdienmodel voor zorginstellingen,
zijn medewerkers klaar voor de toekomst en is
de bekostigingsstructuur toereikend? Binnen veel
instellingen kan efficiënter en goedkoper worden
gewerkt. Het zijn cruciale strategische vraagstukken
waar ik, voorzien van mijn farma kennis en expertise,
graag mijn steentje aan bijdraag.’

Health: snelst groeiend en meest uitdagend
Voor John en Nicole is het binnen de Health & Life
Science praktijk van Deloitte een dagelijkse uitdaging
om organisaties door een snel veranderend landschap
van life Science en gezondheidszorg te loodsen.
‘Healthcare is een van de snelst groeiende en meest
uitdagende onderdelen binnen Deloitte, ‘ stelt John.

Rapporten Deloitte
Deloitte staat wereldwijd bekend om haar
toonaangevende research. Een van de
belangrijkste farma rapporten ‘Unlocking R&D
productivity’ uitgevoerd door Deloitte Centre for
Health Solutions verscheen recent, de weerslag
van een tienjarig onderzoek naar de ROI van de
R&D investeringen van 12 grote en 4 kleinere
Biopharma organisaties.
Key bevindingen zijn:
• R&D returns have declined to 1.9 per cent,
down from 10.1 per cent in 2010 - the lowest
level in nine years
• Returns have been impacted by the growing
cost of bringing a drug to market which now
stands at $2,168 million – almost double the
$1,188 million recorded in 2010
• Forecast peak sales have declined from last
year to $407 million – less than half the 2010
value of $816 million

‘Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe
technologieën verandert het zorglandschap radicaal.
Geen zorgorganisatie of technologiebedrijf kan om
de gevolgen van de verregaande digitalisering en
informatisering heen. Deloitte is wereldwijd een van
de grootste partnerfirma’s in Life Sciences en Health.
Consultants, auditors en accountants, fiscalisten en
adviseurs beschikken over kennis en expertise voor
nieuwe kansen en mogelijkheden. De uitdagingen zijn
dusdanig complex dat dit vraagt om multidisciplinaire
benaderingen. Binnen het label ‘Digital Health
Compliance’ (DHC) zijn de professionals georganiseerd
in een geïntegreerd team, waarbij kennis en ervaring
op alle disciplines aanwezig zijn. Met DHC worden ook
de ‘muren’ binnen de entiteiten van Deloitte doorbroken
waardoor cross function professionals geïntegreerd
samenwerken en de digitale uitdagingen binnen de zorg
efficiënt en effectief worden aangepakt. Samenwerking
zien we altijd als sleutel voor succes. Dat geldt zowel
voor onze opdrachtgevers van start-up tot multinational
binnen de zorg, als binnen Deloitte zelf.’

Digitale transformatie moet sneller
Ook specifiek binnen farma zien John en Nicole
grote veranderingen. Samenvoegen van start-ups
en grote conglomeraten is van belang. Maar ook:
Hoe kan je het ‘go to market model’ het beste vorm
geven? En halen farma bedrijven wel het maximale
uit hun investeringen? Hoe rijmt de prijs van een
medicijn met klinische innovatie? En daarnaast: de
digitale transformatie moet echt sneller binnen deze
sector. “We zijn klaar om met elkaar de volgende
stap te maken, een stap waarin de zorgconsument

een belangrijke rol speelt. Zowel naar de farma
als zorginstelling. We zijn de juiste partner om
gezamenlijk digitalisering van de zorg ecosysteem
succesvol te maken binnen het regelgevend kader dat
hieraan wordt gesteld.”
“Waar de verwevenheid tussen spelers als
ziekenhuizen, zorgverzekeraars, zorgconsumenten,
toeleveranciers en de overheid steeds groter wordt,
staat Deloitte als partner in het zorg ecosysteem
speelveld schouder aan schouder. Zowel als
professionele consultant als pure connector.”

Deloitte is een professionele dienstverlener
met wereldwijd ruim 240.000 medewerkers
en kantoren in meer dan 150 landen. Met
ruim 5.500 medewerkers en 14 kantoren
verspreid over heel Nederland is Deloitte een
van de grootste aanbieders van professionele
dienstverlening op het gebied van o.a. Digitale
Transformaties, Value Based Healthcare,
Value Based Ecosystem Selling, Compliance
& Regulatory, Health Economics & Outcome
Research, Cyber Security, Robotics. De Health
& Life Science praktijk is een van de snelst
groeiende onderdelen binnen Deloitte, zowel in
Nederland als internationaal.

JustPushPlay Marketing voor startups en kleine life sciences bedrijven
Met JustPushPlay is het mogelijk om
een professioneel marketingplan
neer te zetten als klein bedrijf waar
geen enorm budget voor nodig
is. En bovendien: op een leuke en
persoonlijke manier!
Voornamelijk bij het implementeren
kan er vaak wel wat marketingadvies
gebruikt worden, maar met alle
stukken op hun plaats is de uitvoer
1 kleinere
16-05-17 bedrijven
17:01
goed teLens-004.pdf
doen. Vooral

kunnen op dit vlak flink besparen door
gebruik te maken van best practices
en bewezen tools. Hierbij is het
belangrijk om te weten wat juist wel
te implementeren en wat niet, om te
weten waar je de grens moet trekken
en vooral om te leren wat voor jouw
bedrijf het beste werkt.
Samen zorgen we dat jij de klant
bereikt. JustPushPlay zet het op, jij
kan ervan genieten. En natuurlijk altijd
bereikbaar als je er even niet uitkomt.

Effectief. Betaalbaar. Fun.
Concreet betekent dit dat je bij
JustPushPlay terecht kan voor:
Online-zaken zoals:
• website-design
• online content strategie
• schrijven van blogs en andere copy
• opzetten van je email marketing
Offline-zaken zoals:
• ontwikkeling van marketing materialen

• creëren van presentaties
• congres tactieken
• de BD-Barista (vraag na)!
Voor Biotech NEWS & Life Sciences
lezers een tijdelijke korting van
30% van de services vermeld op de
website met vermelding van de code:
BIONEWS2019
www.justpushplay.nl

finding people to fit
with people.

3D-PharmXchange
appoints André van
de Sande to join
Advisory Board
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3D-PharmXchange announced the
appointment of André van de Sande,
former CEO of Xendo, as member of the
company’s Advisory Board.
“We are very pleased to have André join
our Advisory board,” said Inez de Greef,
managing partner at 3D-PharmXchange.
“He knows both the Pharma and Biotech
industry inside out and has wide ranging
board experience.”
André is a Senior Executive with 30
years of Life Science experience and a
proven track record in both mature and
emerging markets all over the globe.
He holds an MBA degree from Tilburg
University, the Netherlands, and a
MSc in Management from Purdue
University, USA. His most recent
experience as CEO of life science
consultancy Xendo and earlier role as
Managing Director at Schering Plough
(now called MSD) and Organon, make
him a very valuable addition to the
3D-PharmXchange team.

Jan Snel Medical Buildings
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Flexibel bouwen in de
medische sector
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Vanaf het moment dat Jan Snel zestig jaar geleden het modulaire bouwen introduceerde, is
het bedrijf uit Montfoort alleen maar gegroeid. De units zijn doorontwikkeld tot modulaire
bouwtypen die als basis dienen voor bijvoorbeeld studentenhuisvesting, een ok-complex, een
sterilisatie-unit bij een ziekenhuis of een MRI-ruimte. De bouwsnelheid in combinatie met
weinig overlast op de bouwlocatie, maakt modulaire bouw bij uitstek geschikt binnen de zorg.
Jan Snel heeft de laatste jaren een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. De huidige eigenaren van
het familiebedrijf, waar nu bijna vijfhonderd mensen
werken, hebben het verder uitgebouwd en zij richten
zich sinds een aantal jaren ook op de medische
sector. Reden daarvoor is volgens Jorrit Janmaat,
accountmanager Health Care bij Jan Snel Medical
Buildings, dat het modulaire bouwsysteem bij uitstek
geschikt is voor het snel en flexibel realiseren van een
schone omgeving. ‘De grootste tijdwinst behalen we
door prefabricatie in onze eigen fabriek en vervolgens
op de bouwlocatie zelf assembleren op de reeds
aangebrachte fundering.’

Permanent

Tijdens een rondleiding door de enorme fabriek op het
eigen terrein, valt al snel op dat Jan Snel veelal werkt
met basis units van drie bij zes meter die allemaal
bestaan uit een staalconstructie en een betonvloer.

Deze worden aan de lopende band geproduceerd in
verscheidene geconditioneerde hallen. Units die als
basis dienen voor het uiteindelijke gebouw dat samen
met de klant vanaf de tekentafel wordt ontworpen.
Janmaat: ‘En daarbij gaat het al lang niet meer alleen
om tijdelijke units, maar steeds vaker om permanente
gebouwen, die volledig volgens het Bouwbesluit en
vigerende richtlijnen en wetgeving zijn gebouwd. Door
modulair te bouwen is Jan Snel in staat een constante
kwaliteit en betrouwbare planning te realiseren en de
faalkosten te minimaliseren.’
Het beste voorbeeld van zo’n permanent gebouw
is misschien wel het studentencomplex Keramus,
één van de mooiste gebouwen in de Utrechtse wijk
Rotsoord. Jan Snel bouwde dit binnen tien maanden.
De 232 compacte studentenwoningen hebben een
ruime badkamer, een eenpersoonsbed met (boeken)
kast, een keukenblok met ingebouwde koelkast en
een tafel met stoelen. Woningen die gemeubileerd
worden verhuurd. Verder hoort bij het complex een
fietsenstalling, een ondergrondse parkeergarage,
bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers en
enkele gemeenschapsruimtes plus dakterrassen
voor de bewoners. ‘Vooral bijzonder is dat aan de
architectonisch fraaie gevel niet te zien is dat het om
modulair opgebouwde permanente huisvesting gaat.'

Healthcare

Ondanks dat het nog maar zes jaar geleden is dat Jan
Snel binnen de medische sector de eerste opdracht
kreeg, heeft het bedrijf al zeer veel verschillende
projecten gedaan. Voor het ADRZ-ziekenhuis in Goes
bouwden ze een nucleair geneeskundig centrum
samen met Siemens. ‘Daar zit veel specifieke
kennis en ervaring in. Zo moesten de wanden
stralingsbestendig zijn en hadden we slechts vier
maanden de tijd om 1060 m2 op te leveren.’ Ook heeft
Jan Snel inmiddels een MRI-ruimte bij het Amphia
ziekenhuis in Breda gebouwd, kantoren voor UMC
Utrecht, OK-vleugel met hybride OK voor het ADRZ
ziekenhuis in Goes, laboratorium inclusief kantoren
voor UniQure in Amsterdam en een polikliniek voor het
Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht.
Paradepaardje is volgens Janmaat echter de bouw
van drie operatiekamers voor het Wilhelmina

Circulair werken
Jan Snel heeft bijna alle facetten in eigen beheer, waaronder een eigen transportafdeling. ‘Daardoor hebben
we veel controle over het hele bouwproces. De klant weet vooraf precies wat de kosten zijn. Onze werkwijze
is transparant, eerlijk en efficiënt, zodat klanten achteraf geen meerwerkkosten ontvangen. Als marktleider
in modulaire huisvesting in Nederland maken we onze naam waar door snel, efficiënt en modulair te bouwen.
We zijn in staat veel grote projecten tegelijkertijd en goed te laten verlopen. Ook de kleinere projecten binnen
onze verhuurtak lopen nog steeds goed door. We vinden voor de units steeds weer een nieuwe bestemming.
Het is daarom een logisch gevolg dat we bezig zijn om een platform te implementeren waarbij elk product een
footprint krijgt, zodat we kunnen registreren wat we hergebruiken. Daarmee zetten we een grote stap naar
circulair bouwen en produceren.

Kinderziekenhuis te Utrecht vorig jaar. Deze moesten
aangesloten worden op de bestaande afdeling. ‘De
allergrootste uitdaging was dat we ze binnen zeven
maanden volledig ingericht en gevalideerd moesten
opleveren inclusief engineering. Om dat te bereiken
hebben we met alle betrokken partijen voor de
engineering twee maanden bij elkaar in één ruimte
gezeten, zodat de ontwikkelfase enorm kon worden
verkort, ook wel concurrent engineering.’

Operatiekamers en CSA

Het modulaire, in eigen fabriek geprefabriceerde
gebouw waarin de operatiekamers te vinden zijn
bestaat uit 45 delen, dat op een stalen frame van zes
meter hoog is gebouwd. ‘Voor de productie is het
gebouw volledig in een hal opgebouwd, waarna we ze
in unitvorm in één keer konden transporteren naar
Utrecht. Daardoor konden we binnen twee dagen
de complete ruwbouw realiseren. Ook zijn er geen
heipalen gebruikt, maar een speciale geluidsarme
schroefpaalfundering. Ik denk dat er geen enkel
ander bedrijf is dat zo’n hoogwaardig gebouw binnen
eenzelfde tijd kan realiseren.’
Dat Jan Snel ook de opdracht heeft gekregen de
tijdelijke Centrale Sterilisatie Afdeling voor het
UMC Utrecht te bouwen, maakt al wel duidelijk dat
ziekenhuizen graag met hen samenwerken. Een
project dat is uitgevoerd samen met Miele, omdat in dit
gebouw onder andere ook acht thermo-desinfectoren
en vijf sterilisatoren moeten worden geplaatst. ‘De
CSA is in augustus 2018 opgeleverd en is de grootste,
tijdelijke CSA van Europa. Samen met Miele hebben
we inmiddels veel ervaring met bouwen van CSA’s
en hebben we samen met Miele twee mobiele CSA’s
gebouwd, waarvan er één nu op locatie staat in
Duitsland en een andere in Australië. Onze centrale
sterilisatieafdeling wordt bijvoorbeeld gebruikt door
ziekenhuizen die hun bestaande CSA renoveren en de
mobiele CSA wordt dan tijdelijk gehuurd.’

Ontzorgen

Het grote voordeel voor organisaties binnen de zorg
van het werken met Jan Snel Medical Buildings is
volgens Janmaat dat ze klanten volledig kunnen
ontzorgen. ‘We werken met iedereen samen, hebben
een hoge realisatiesnelheid, zijn efficiënt en realiseren
huisvesting van hoge kwaliteit, die gelijk is aan zo niet
beter dan die van traditionele bouw. Ook realiseren we
buitenlandse projecten voor klanten en hebben we ook
verkoopkantoren in Duitsland en Belgie. Binnenkort
gaan we in Duitsland starten met de realisatie van
grote huisvestingsprojecten.
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Lava Therapeutics
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Wereldwijd uniek met
speurtocht naar γδ-T cel rekruterende
bispecifieke antilichamen
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Voor meer informatie
www.lavatherapeutics.com

Lava Therapeutics (LAVA), opgericht in 2017
door medisch oncoloog Hans van der Vliet
en biotech ondernemer Erik van den Berg,
ontwikkelt bispecifieke antilichamen voor de
bestrijding van kanker. Het vertrouwen in het
bedrijf is groot. Na een eerste investering door
Biox Biosciences en Lupus Ventures in 2017,
haalt LAVA begin 2018 maar liefst €16 miljoen
euro aan groeigeld binnen. Dit was in 2018 één
van de grootste kapitaalinjecties voor een nietbeursgenoteerd biotechbedrijf in Nederland.
‘Met de investering gaat LAVA onder meer zijn
belangrijkste kandidaatsmedicijnen geschikt
maken voor klinische studies’, aldus Paul
Parren, PhD, hoofd R&D.
Oprichter Hans van der Vliet kwam in 2017
met het kantoor van zijn biotechbedrijf op
de Onderwijsboulevard in Den Bosch terecht
door toedoen van Jan van der Hoeven; met zijn
investeringsmaatschappij Biox Biosciences een
belangrijke Brabantse investeerder in de Nederlandse
life science industrie. De kapitaalinjectie uit 2018
is afkomstig van een groep sterke investeerders,
waaronder het Nederlandse Gilde Healthcare, Versant
Ventures, maar ook MRL Ventures Fund, gelieerd
aan het Amerikaanse farmaconcern Merck & Co (in
Nederland MSD).
Tezamen met de instroom van kapitaal veranderde
ook de organisatie. Medio 2018 maakte LAVA

bekend dat Paul Parren was aangetrokken als
hoofd R&D. Parren werkte lange tijd voor Genmab,
het grootste biotechbedrijf van Europa, dat ook
werkt met bispecifieke antilichamen. Hij was onder
meer nauw betrokken bij de ontwikkeling van het
succesvolle medicijn Darzalex. Daarnaast traden
vertegenwoordigers van Gilde, Versant en MRLV
toe tot de raad van commissarissen van LAVA.
President-commissaris is Erik van den Berg, die in de
biotechsector o.a. bekendheid geniet als CEO van
AM Pharma.

Immunotherapie

‘Resultaten van immunotherapie bij kanker geven
steeds meer reden tot optimisme’, stelt Paul Parren.
‘Toch is de effectiviteit ervan nog verre van optimaal en
ondervinden patiënten vaak vervelende bijwerkingen.
Dat moet en kan beter. De invalshoek waarvoor
LAVA heeft gekozen is immunotherapie op basis
van bispecifieke antilichamen, die in staat zijn om
de T-cellen van het immuunsysteem specifiek op de
aanwezigheid van kankercellen alert te maken.
De mogelijkheid om kankercellen m.b.v. bispecifieke
antilichamen door het eigen immuunsysteem uit te
laten schakelen is relatief nieuw en veelbelovend.
Momenteel is er één bispecifiek antilichaam in dit veld
als medicijn geregistreerd: blinatumomab. Dit medicijn
is goedgekeurd voor de behandeling van precursor-B
acute lymfoblastenleukemie (ALL) (toegelaten in de
VS in 2014 en in de EU in 2015). In navolging hierop
zijn er nu vele andere T-cel recruiterende bispecifieke
antilichamen in ontwikkeling.

De eerste generatie T-cel rekruterende bispecifieke
antilichamen werkt echter suboptimaal en er wordt
daarom gezocht naar manieren om potentie te
verhogen en bijwerkingen te verlagen. Hans van
der Vliet ontwikkelde daarom een nieuw bispecifiek
antilichaam platform dat enkel een subpopulatie
T cellen, genaamd Vγ9Vδ2-T cellen, betrekt bij de
behandeling van kanker. De belofte is dat deze vorm
van immuuntherapie breed ingezet kan worden bij
zowel hematologische- als solide tumoren. Immers,
gebleken is dat de aanwezigheid van relatief hoge
aantallen Vγ9Vδ2-T cellen in tumor weefsel correleert
met een betere prognose voor de patiënt. Met dit
platform is LAVA wereldwijd uniek. ‘De bewezen
klinische potentie van γδ-T cellen in combinatie met
onze unieke aanpak is precies waarom investeerders
geïnteresseerd raken’, aldus Paul Parren.
Dat LAVA ook organisatorisch en infrastructureel de
vaart erin houdt, blijkt wel uit de recentelijke verhuizing.
‘We zochten naar hoogwaardige lab- en kantoorruimte
op een inspirerende locatie waar veel kruisbestuiving
plaats kan vinden met andere biotechbedrijven en
academische groepen. Dat hebben we gevonden we op
het Science Park in Utrecht. Mede door de verhuizing
zijn vele vacatures binnen LAVA ontstaan.

SUPPORTING YOU AND YOUR
ORGANISATION YEARROUND WITH
EMPLOYER BRANDING & TALENT
RECRUITMENT PACKAGES:
» online job board - post & advertise your vacancy
» largest career fairs in the sector - BCF Career Event in the Netherlands & Belgium
» advertise in the online job alert, printed BCF Career Guide or at courses
» insightful articles to support career development of top talent
»

For more info: www.bcfcareer.nl/for-employers

Challenges and opportunities for small and young
organisations to attract and retain talent in the Life Sciences
BCF Career: Connecting science to business & facilitating lifelong learning for more than 15 years
The life science sector in the Netherlands is growing
and striving for development and innovation. With
some €2 billion invested in R&D in Life Sciences
and health every year, 2,900 innovative Life Science
companies and ranked third as best country for
business , we have a very special position and lots of
resources and talents to help improve global health,
nutrition and environmental challenges. The high
density of Life Science expertise in the country and
excellent infrastructure further promote our success.
In order to keep this high level of innovation and
attractiveness, we need to attract and retain the best
people to work in the sector.
In March 2019, the unemployment rate dropped
to 3.3% - the lowest jobless rate since 2003. With
the labour market this tight for employers, reaching
and attracting the best talents and professionals is
difficult for organisations. Competition is harsh –
both among jobseekers for the best jobs, but also
among organisations to attract the best talents.
Hyphen Projects has been helping employers and
professionals in Life Sciences for more than 15 years,
both online and offline, with BCF Career.
Challenges for small and young organisations
While it is difficult for any organisation to reach the
right professionals at the current labour market, wellknown multinationals have more means and easier
access to larger groups of professionals. (Young)
SMEs lack the visibility and employer branding of
larger companies with whom they compete over
talent. They are simply less well known than bigger
organisations.

In addition, the generation of millennials has entered
the labour market. The wishes of employees have
changed over a relatively short period of time. This
means employers have to adjust to different desires
of the people they employ than before. Nowadays,
personal fulfillment and flexibility play a large role
for employees; and fast switching of positions has
become more common. This is challenging for small
entities, because familiarising a new person with
tasks takes time. If a company is not able to retain
someone after (s)he has adjusted to the work, the
process starts over. This is both labour- and costintensive. One possibility to be (and stay) attractive
as an employer is to offer training and/or mentoring
possibilities for your staff. Especially among young
professionals, opportunities to develop themselves
further and grow professionally are highly valued, and
many give preference to companies that can offer
them these possibilities. While large entities have the
means to organise in-house training days or courses,
this is not possible for smaller ones because it is often
too expensive.
Boost your business with BCF Career
We think that start-ups and scale-ups are the
innovation drivers of our time. This is why BCF Career
offers special packages for start-ups and scale-ups.
We help you reaching thousands of job seekers in
Life Sciences by publishing your vacancy on the BCF
job board, the weekly job alert and our social media
channels. No more diving into job boards, just send
us your vacancy text or link to the vacancy on your
website, and we will do the rest. Since we know

how much other priorities you have, we provide for
example free posting service for your vacancies and
other attractive packages.
BCF Career has also initiated the BCF Scale-up
Award to provide a stage to growing and promising
companies to reach their target audience. Submit
your entry and you might be selected to pitch at
the next BCF Career Event and win a package for
employer branding (more info: bcfcareer.nl/scale-up)!
Grow together with your employees
If you consider life-long learning as important as your
staff and we, BCF Courses are the opportunity to
help both you and your employees grow. We offer a
variety of different training opportunities throughout
the year, for example the BioBusiness Summer School
or the TAP BioBusiness Programme for business
developers and young entrepreneurs. All our
events and courses offer the possibility to develop
professional skills further, to network and mingle with
others, and to connect with young, highly-educated
and motivated starters and professionals.
We are constantly developing and improving our
courses and events to facilitate career development
and connect science to business. We are looking
forward to connecting with you as well!
More info:
bcfcareer.nl
bdplifesciences.nl
biobusinesssummerschool.nl
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NoSoapCompany

SAVE LIVES: clean your hands
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Een dispenser waarbij volautomatisch een antibacteriële vloeistof tegen een breed scala aan
potentiele ziektekiemen over de den wordt gesprayd. Bijzonder effectief en hygiënisch, want
er komt geen knop aan te pas. En: het fijne is dat deze Public Disinfectant Unit (PDU) ook nog de
laagste Total Cost of Ownership heeft. Dus een goede investering. Het lijkt het ei van Columbus
in de strijd tegen pathogenen. Frans Cornelis, non executive director en mede-eigenaar van
NoSoapCompany, vertelt over de vele voordelen van dit unieke ontwerp.

‘SAVE LIVES: clean your ds’ onder deze slogan is de
World Health Organisation (WHO) een campagne
gestart om het belang van dhygiëne te benadrukken.
Immers, onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste
pathogenen, zoals griepvirussen, worden verspreid
via de den. Een goede dhygiëne wordt dan ook
aanbevolen als de meest effectieve maatregel om
infecties te voorkomen. De NoSoapCompany speelt
direct in op deze wetenschap. Daartoe bundelden
Fokke Bolderheij en Frans Cornelis hun krachten.
Frans, met een decennialange expertise in marketing
& sales management (SaraLee/Douwe Egberts, KPN
en Randstad) en Professor of Practice in Marketing
en Communicatie aan de Maastricht School of
Management neemt de management en marketing
taken voor zijn rekening. Fokke, een hygiëne-industrieveteraan en uitvinder met een lange internationale
track record bij organisaties als Ophardt en Intersan
bracht een waardevolle expertise in de hygiëne
services mee.
Frans Cornelis

Voorhuis, het basis concept bedacht voor een state of
the art dispenser. En Frans wist hoe je die betaalbaar
kunt monitoren door middel van een app. ‘Het werkt
heel eenvoudig en overal, ‘ stelt Frans. ‘Je logt in via
een clientportal, dat kan zowel via GSM als via de
PC. In een oogopslag zie je of de apparaten nog vol
of (binnenkort) leeg zijn. Zo ontstaat niet alleen een
supermoderne, maar ook super goedkope rapportage
via het internet.’
De dispensers zijn in 2 modellen vervaardigd: de
stand alone Public Disinfectant Unit (PDU). Een zuil
die tevens een accu voeding bevat die 6 maanden
mee gaat. Meer dan 90% van de dispensers die
wordt afgenomen, betreft deze PDU. Maar ook levert
NoSoapCompany desgewenst een muurdispenser
die moet worden aangesloten op elektra. De PDU’s
staan momenteel in bedrijfsverzamelgebouwen, in
een Universitair Medisch Ziekenhuis, maar ook op
het WTC Schiphol bij de receptie of bij restaurants. De
PDU’s worden zowel door het publiek als professioneel
gebruikt en de huidvriendelijke desinfectant op
basis van alcohol voldoet dan ook aan de hoogste
kwaliteitseisen.
Het concept voldoet aan de volgende testen:
EN12791 (Huidflora vriendelijk)
EN1500 (E-coli)
EN13727 (S. Aureus, E. Hirae, Ps. Aeruginosa)
EN14476 (Norovirus, Bovine Viral Diarrhoe, H1N1)
En1650 (C. Albicans)
‘Verder is het een kwestie van je den onder de spray
van de dispenser houden. Dan komt een dosering van
ca 1,3 milliliter vrij. Voor het beste resultaat wrijf je
daarna nog eens goed in je den en tussen de vingers
om de vloeistof goed te verspreiden. Na 30 seconden
heeft de alcohol zijn werk gedaan. De dcrème die
aan de substantie is toegevoegd, zorgt voor een
huidvriendelijke werking.’

Ultrasmalband radioverbinding
Voor meer informatie
www.nosoapcompany.com

State of the art dispensers

‘Kijk, ‘ legt Frans uit. ‘Die zeepdispensers aan de
muur, waar je ook nog een knop voor in moet drukken,
hebben hun langste tijd wel gehad. Ten eerste voldoen
ze al lang niet meer aan de meest basic hygiëne eisen.
Want: je drukt op een knop en dat alleen al kan zorgen
voor overdracht van bacteriën. Daarnaast zijn de
kastjes de helft van de tijd leeg en is het bijvullen en
het onderhoud een arbeidsintensief en dus kostbaar
gebeuren.’ Drie jaar geleden dachten Fokke en Frans
tegelijkertijd hetzelfde: ‘Dit kan en moet beter.’ Fokke
had met een ervaren industrieel ontwerper, Timo

In de dispenser bevindt zich een fles met 1 liter
desinfectant. ‘Het monitoren van de flessen gebeurt
of door de klant zelf, of door ons. Zodra een fles leeg
is, kan deze eenvoudig worden vervangen door een
nieuwe,’ vervolgt de enthousiaste Frans. En hoe staat
het met de internetverbinding? Want NoSoapCompany
is inmiddels niet alleen actief in Nederland, maar
ook in Oman, België en Frankrijk. Daarnaast staan
de dispensers op de meest vreemde locaties, dat
kan zomaar een kelder ergens diep onder de grond
zijn. Die verbinding blijkt eveneens uniek te zijn,
want NoSoapCompany maakt gebruik van een wel
heel bijzondere ultrasmalband radioverbinding,
een type netwerk waarover vroeger onderzeeërs
communiceerden. ‘We versturen maar weinig data,
daarom hebben we genoeg aan dit hele simpele,
betrouwbare en efficiënte netwerk dat twee jaar
geleden op grotere schaal commercieel werd ingezet.
Het systeem is niet afkelijk van lokale operators en het

heeft een bijzonder groot bereik. Daarnaast is het ook
fijn dat de klant niets hoeft te installeren.’
De NoSoapCompany heeft twee patenten en twee
beschermde ontwerpen aangevraagd voordat in 2018
officieel werd gestart met de eerste productiebadge.
Er zijn momenteel twee agenten die het netwerk
verder uitbreiden. Uitbreiding van het agentennetwerk
is nog welkom. NoSoapCompany is bovendien
aangesloten bij ‘Task Force Health Care, Dutch
platform for Lifesciences and Healthcare.’ ‘Er is
interesse vanuit vele sectoren en landen, ‘ besluit
Frans Cornelis. ‘Het aantal testen en plaatsingen
neemt toe. Ook gezien de positieve reacties van
gebruikers verwachten we dat dit de komende
jaren doorzet.’

Carduso Capital investeert in PIMS-E
Een Spin-off bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen dat d.m.v. een
inhalatie technologie een alternatief
ontwikkelt voor de Epipen™: De
inhalatie van adrenaline door
personen bij een levensbedreigende
reactie na blootstelling aan een voor
hen gevaarlijk allergeen. Denk daarbij
aan insectensteken zoals van bijen en
wespen & voedsel- en geneesmiddel
allergieën. De werking van het middel
d.m.v. poederinhalatie is razendsnel,

men hoeft zichzelf geen injectie
meer te geven en het middel is lang
houdbaar (hoeft niet in de koelkast te
worden bewaard).
PIMS-E heeft additioneel kapitaal
aangetrokken vs voor de ontwikkeling
en commercialisatie van deze Cyclops®
droog poeder inhalatie. De Cyclops®
technologie zorgt voor een optimale
aflevering van de medicatie in de
meest zuivere vorm in de luchtwegen.

Hierdoor worden ongewenste
bijwerkingen van hulpstoffen
voorkomen. PIMS-E ziet de longen als
de ideale toegang tot de systemische
circulatie voor adrenaline. Deze route
biedt een aantal voordelen in vergelijking
met de huidig meest gebruikte
toepassing: de Epipen™. PIMS-E is
een farmaceutisch bedrijf gevestigd in
Roden met eigen ontwikkel en productie
mogelijkheden in samenwerking met de
Universiteit Groningen en is opgericht als

resultaat van een samenwerking tussen
de afdeling Farmaceutische Technologie
en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit
Groningen van Professor Dr. H.W. Frijlink.
Voor verdere informatie:
PIMS-E: Dhr. Reinier Schwietert
Tel: +31 (0) 6-51148308
Mail: rschwietert@pureims.com

De Cyclops®, een CE-geregistreerde
ademhaling geactiveerde droog poeder
inhalator voor eenmalig gebruik met
haar gepatenteerde lossingskamer/
cycloon technologie.

LeQuest haalt € 7 mln. op
Opleider in het gebruik van medische
technologie LeQuest heeft een
kapitaalinjectie van € 7 mln. ontvangen
van nieuwe investeerders MedFinance
en InnovationQuarter en bestaande
investeerders NextGen Ventures,
Noaber Ventures en Philips Health
Technology Ventures.
Nieuwe trainingsvorm voor
zorgprofessionals LeQuest werd in 2011
opgericht met als missie professionals in
de gezondheidszorg competent te maken
in het gebruik van medische technologie
door een nieuwe interactieve vorm van
training. Het doel van LeQuest is om
de kwaliteit van de zorg te verbeteren,
medische hulpmiddelen efficiënter in te
zetten en het aantal vermijdbare fouten
te beperken.
“We zijn trots op het sterke netwerk
van partners en klanten dat we hebben
aangetrokken en samen kijken we
ernaar uit om onze impact wereldwijd
te vergroten en onze klanten de
komende jaren nog beter van dienst te
zien. Dit zou onmogelijk zijn zonder de
vastberadenheid van ons getalenteerde
team dat volledig is toegewijd aan het
verbeteren van het gebruik van medische
technologie en de kwaliteit van de zorg,”
aldus Hicham Shatou, oprichter en CEO
van LeQuest. www.lequest.nl

BonDuo

Wetenschap benadrukt belang
eiwitrijk ontbijt en vitamine D
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Het is nog niet zo lang geleden dat Marjanne Prins haar carrière bij Organon moest afsluiten.
Ze maakte samen met een aantal andere ex-Organon executives de overstap naar OrgaNext en
specialiseerde zich in de ontwikkeling van medicijnen voor het herstel van de spieren. Dat juist
zij daarom het eiwitrijke ontbijtproduct BonDuo introduceert, is dus eigenlijk heel logisch.
Als voormalig diëtiste is de CEO van OrgaNext met de
lancering van BonDuo teruggekeerd naar haar roots.
Met een heel belangrijk verschil. Het eiwitrijke product
dat zij heeft ontwikkeld, is samengesteld op basis van
toegepast wetenschappelijk onderzoek en de uitkomst
van een traject van maar liefst zes jaar. Daarom durft
ze gerust te beweren dat haar zuivelproduct bijdraagt
aan het behoud van sterke spieren en botten en een
goed werkend afweersysteem.

Vitamine D

Cruciaal in het product is volgens Prins de combinatie
van eiwit en vitamine D. ‘Beide zijn onmisbaar voor
een gezond lichaam en een fit leven. Juist als je
ouder wordt heb je hiervan meer nodig dan jongeren.
Aangezien vitamine D één van de vitamines is die het
lichaam niet zelf aan kan maken, is het nodig dit uit
voeding en zonlicht te halen. En juist ouderen komen
minder buiten en bedekken de huid vaak met een hoed
of zonnebrand. Ook heb je een vetcarrier nodig om
vitamine D door de darmwand te krijgen en is het bij
weefselschade na bijvoorbeeld een operatie of door
sport lastiger om voldoende vitamine D op te nemen.
Ouder worden is met andere woorden topsport.’
Terwijl Prins twee BonDuo ontbijtproducten pakt in de
smaken framboos en banaan legt ze uit dat de door
haar ontwikkelde eiwit en vitamine D-bron speciaal is
ontwikkeld om alle zintuigen van ouderen te prikkelen.
‘Vaak zie je dat met de leeftijd de eetlust afneemt en
dat bijvoorbeeld de reuk en de smaak veranderen. In
BonDuo zitten knapperige bolletjes wei-eiwit die omhuld
zijn met Belgische chocolade waar extra vitamine D aan
toegevoegd is. Het is heel belangrijk deze door de zuivel
te roeren en samen op te eten, zodat de eiwitten, de
vezels en de vitamine D tegelijk door het lichaam worden
opgenomen. Elke dag. Het is daarom prettig te weten dat

de smaak van ons product door ouderen gewaardeerd
wordt met een acht.’

Eiwit

Wanneer Prins een dwarsdoorsnede van een spier
van een 21-jarige en een 63-jarige toont, wordt al snel
duidelijk dat het belang van spieropbouw op oudere
leeftijd toeneemt. ‘Volwassenen verliezen vanaf hun
dertigste levensjaar jaarlijks spierkracht en bij een
70-jarige is deze vaak al gehalveerd ten opzichte
van een 21-jarige. Deze spieratrofie verloopt nog
sneller bij ziekte of inactiviteit. Een proces dat je kunt
vertragen door regelmatig te bewegen en voldoende
voedingsstoffen als eiwit en vitamine D binnen te
krijgen.’ Prins besluit met te vertellen dat ouderen
door die spierafbraak meer eiwit nodig hebben, maar
liefst twintig tot vijfentwintig gram per maaltijd.
De belangrijkste maaltijd is volgens Prins in dat
opzicht het ontbijt, omdat in de ochtend de eiwitbalans
negatief is. ‘Dit komt doordat ’s nachts eiwit wordt
afgebroken. Om toch voldoende bouwstoffen voor vitale
processen te hebben, worden de spieren afgebroken
totdat de balans weer positief is. Ook breek je spieren
af tijdens inspanning. Mensen weten vaak wel dat ze
moeten bewegen. Minstens dertig minuten per dag.
Maar ze weten vaak niet dat je tijdens het bewegen
je spieren afbreekt en dat je bouwstenen in de vorm
van eiwitten na inspanning nodig hebt, om de spieren
weer op te bouwen. In de bolletjes van BonDuo zitten
speciaal daarvoor wei eiwit. Dat bevat aminozuren die
niet langs de lever gaan, maar direct naar de spieren,
en dus snel wordt opgenomen.’

Landelijk

Na de introductie in haar eigen regio, is Prins via
een website bezig BonDuo landelijk in de markt te
zetten. Een traject waar ze twee jaar de tijd voor
neemt. ‘Nederland is wat dat betreft voor ons een
pilot, want na die twee jaar willen we BonDuo ook in
andere landen introduceren. We zijn de eerste met een
eiwitrijk zuivelproduct met vitamine D in dit segment
en willen voorlopig marktleider blijven. We richten
ons daarbij vooral op ouderen die zo lang mogelijk
zelfstandig willen blijven wonen, maar ook op mensen
die even door een dipje gaan en niet alleen medische
voeding wil eten.’ Nadat het European Patent

Eiwitschijf
Speciaal voor de controle van de inname van
het aantal eiwitten tijdens het ontbijt heeft
Marjanne Prins een eiwitschijf ontwikkeld.
Daarop is door middel van het draaien aan
twee schijven eenvoudig te zien of het ideale
aantal van 20 gram per maaltijd wordt gehaald.
Zo is een glaasje zuiveldrank met een sneetje
volkorenbrood met kipfilet slechts goed voor
minder dan 12 gram.

Proefpakket
Iedereen die kennis wil maken met BonDuo kan
nu voordelig een proefpakket bestellen. Daarin zit
driemaal BonDuo Original (met frambozensmaak)
en 3 x BonDuo Banaan. Bestellen kan eenvoudig
via de website www.bonduo.nl en het pakket
wordt gratis thuisbezorgd.
office al onze claims positief heeft beoordeeld, hebben
we inmiddels wereldwijd patent aanvragen ingediend!’
verteld Prins trots.
Interesse voor het ontbijtproduct is er volop, want
meteen na de lancering van BonDuo in februari steeg
het aantal bezoekers op de site tot tienduizend per
dag. ‘Bovendien zien we dat maar liefst twintig procent
na dat eerste bezoek terugkeert op de site. Het product
is nu alleen nog online verkrijgbaar en we merken dat
veel mensen na een proefpakket grote hoeveelheden
bestellen. BonDuo is vooral belangrijk om op tijd in
te zetten.’ Ouder worden is nu eenmaal topsport en
hoe eerder je begint met bewegen in combinatie met
eiwitrijke voeding en vitamine D, hoe groter de kans
dat je tot op hoge leeftijd vitaal en onafhankelijk kan
blijven. En dat is uiteindelijk wat we allemaal willen,
zowel voor onze ouders, als voor onszelf!’

Carmen van Vilsteren is het
nieuwe gezicht van de Topsector
Life Sciences & Health

ANALIS spreidt zijn vleugels uit
naar Nederland met als missie:
“Helping with Scientific Expertise
and Innovative Solutions”.
ANALIS is een van oorsprong Belgisch
familiebedrijf en is al meer dan 90
jaar actief met als doel onderzoekers
te ondersteunen met innovatieve
oplossingen. ‘Innovatie en creativiteit
bepalen de toekomst’.

Carmen van Vilsteren is het nieuwe
boegbeeld van de Topsector Life
Sciences & Health. Met deze
benoeming tot voorzitter van het
Topteam Life Sciences & Health door
Staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat Mona Keijzer neemt
Van Vilsteren het stokje over van
waarnemend boegbeeld Hans Schikan.
Haar ruime kennis en ervaring binnen
de wetenschap en het bedrijfsleven,
gecombineerd met een ondernemende
geest, geven Van Vilsteren een
uitstekend profiel om aan de slag te
gaan als het gezicht van de Topsector.
Op het snijvlak van ondernemen
en onderzoeken
Carmen van Vilsteren heeft haar
sporen verdiend in de medische
industrie, bij Philips en later als CEO
en co-founder van o.a. Microsure.
In haar huidige rol als directeur van

het Strategic Area Health van de
Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e) combineert zij haar kennis van
het opzetten van innovatieprogramma’s
en publiek-private samenwerkingen
met het wetenschappelijk
onderzoek. Daarnaast heeft Van
Vilsteren een uitgebreid netwerk
en bekleedt zij diverse bestuurlijke
functies op nationale en regionale
schaal (Brainport), waardoor zij
kruisbestuiving tussen regio’s kan
initiëren. Als voorzitter van het bestuur
van EIT Health Benelux, doet ze dit ook
op Europese schaal. De benoeming
als boegbeeld is een waardevolle
aanvulling op haar huidige functies.
Van Vilsteren zal haar werkzaamheden
bij de TU/e combineren met haar rol bij
de Topsector.
www.health-holland.com

Ervaring èn continuïteit. Met een
team van meer dan 140 mensen
in onder andere de sectoren life
sciences en healthcare positioneert
de laboratoriumspecialist zich als een
bedrijf met een enorme expertise.
‘Alleen al het feit dat ze meer dan
negentig jaar gespecialeerd zijn in de
laboratoriumwereld, draagt zeker bij
aan ervaring en continuïteit. Bovendien
houden we het hele traject zelf in eigen
hand, vanaf het allereerste advies tot
en met de installatie van de apparatuur
en het verzorgen van training en
product support. Persoonlijk contact
is voor ons essentieel om te begrijpen
waar een oplossing voor wordt gezocht.
Naast dat we maar liefst van tachtig
leveranciers het vertrouwen hebben
gekregen, produceren wij zelf een
aantal medical device producten en
kits voor de wereldmarkt. Deze
diversiteit maakt het Analis tot een
bijzonder bedrijf.’

In Nederland heeft ANALIS vanaf
2018 een eigen kantoor om zo ook
de Nederlandse klanten in eigen
land te kunnen ondersteunen.
Enkele producenten die ANALIS
vertegenwoordigt zijn Nikon,
iPRASENSE, Vilber, Erlab, Rephile,
Artel, Kogene Biotech, Randox, Dirui en
Sekisui. Kijk voor meer informatie op
www.analis.nl.
Recent is ook Solaris Biotechnology
toegevoegd aan het ANALIS pakket.
Hiermee heeft Analis nu ook zeer
flexibele oplossingen op gebied van
fermenters en bioreactoren. Zowel voor
bioprocessing op benchtop-, pilot plantals op industriële schaal.
Het Life Science product pakket bevat
onder andere :
• Lab furniture including PCR cabinets
• Water purifications systems
• Pipettes & liquid handling systems
• Calibration and volume verification
tools for pipettes & liquid handlers
• DNA/RNA extraction kits
• Real-time PCR kits
• Fully automated sample-to-results
systems for rt-PCR
• Imaging systems for
chemiluminescence & geldocumentation
• Cleaning & Desinfection technologies
• Bioreactors & fermentors

Glycostem ontwikkelt NK-cellen voor behandeling van leukemie

BiotechNEWS & Life Sciences

Eigen GMP-faciliteit
voor productie

Troels Jordansen is als CEO van Glycostem op zoek naar nieuwe werknemers. Nadat het bedrijf in
een eerste fase klinische studie heeft aangetoond dat hun NK-cellen de overlevingskans bij een
selecte groep patiënten met leukemie flink konden verhogen, liep het storm. Nu staan ze voor een
tweede fase klinische studie, hebben ze een eigen GMP-ruimte gebouwd en wordt er gewerkt aan
verdere uitbreiding voor andere samenwerkingsprojecten die inmiddels zijn opgestart.
Momenteel werken er meer dan twintig mensen in
het bedrijf dat een aantal jaren geleden nog slechts
vier medewerkers telde. Een enorme groei volgens
de van oorsprong Deense CEO die ruim een jaar
geleden zijn woonplaats Cambridge verruilde voor
Den Bosch. ‘Nu zijn we nog op zoek naar acht nieuwe
mensen die onze ontwikkeling in de brede zin van het
woord kunnen ondersteunen. Hiervoor is Glycostem
op zoek naar experts op het gebied van GMP
productie, procesontwikkeling, analytische methode
ontwikkeling en validatie, kwaliteitscontrole en een
expert op het gebied van klinisch studie management
en project management in het algemeen. Later dit
jaar verwachten we ook nog een eigen Qualified
Person aan te trekken voor de vrijgifte van klinisch
proefmateriaal.’

CAR-T versus NK celtherapie

Om uit te leggen hoe NK-cellen uit navelstrengbloed
werken, legt Jordansen eerst het grote verschil tussen
de werking van NK-cellen en CAR-T cellen uit. ‘Het
eerste belangrijke verschil is dat Glycostem’s allogene
NK-cellen afkomstig zijn uit navelstrengbloed.
Daardoor worden nauwelijks bijwerkingen verwacht
vergeleken met de huidig toegepaste autologe CAR-T
cellen. De huidige CAR-T celtherapien gaan uit van
cellen afkomstig van de patiënt waarvoor deze worden
gemaakt. Hierdoor is het uitgangsmateriaal van
wisselende kwaliteit en bestaat er een risico op een
variatie in de kwaliteit van het eindproduct. Glycostems
NK-cellen worden opgekweekt uit navelstrengbloed.
De kwaliteit hiervan kan goed gecontroleerd worden.
Bovendien wordt het Glycostemproduct niet gemaakt
voor een individuele patiënt, maar zal een allogeen
en “of the shelf” product ontwikkeld worden wat uit
voorraad geleverd kan worden voor een grotere groep
patienten.’
Een tweede probleem bij het gebruik van de autologe
CAR-T cellen is dat het minimaal tien tot vijftien dagen
duurt voordat het product beschikbaar is voor een
individuele patiënt, terwijl een arts het liefst zo snel

Klinische studies
Tijdens de eerste klinische studie heeft Glycostem
aangetoond dat bij een éénmalige behandeling met
NK-cellen van de tien oudere leukemiepatiënten
die slechts een overlevingskans van 35 procent
hadden tachtig procent na een jaar nog leefde.
Tot vijf jaar later was nog vijftig procent in leven.
Dit is een erg hoog percentage vergeleken met
een overleving van slechts vijf procent na vijf jaar
bij een conventionele behandeling. Voor de tweede
fase studie gaat Glycostem leukemiepatiënten
behandelen die MRD-positief zijn ofwel waarbij
is aangetoond dat de kanker in het beenmerg
aanwezig is. Kijk voor meer informatie op
www.Glycostem.com.

mogelijk met een behandeling wil starten. Glycostem
beoogd haar NK-cellen binnen 48 uur “off the shelf”
te kunnen leveren. ‘Tot slot is ook de productie van
de NK-cellen, die wij in onze eigen GMP faciliteit
produceren, minder duur in vergelijking met de voor
een individuele patiënt geproduceerde CAR-T cellen.’

7 miljoen investeringen

Glycostem heeft de beschikking over “state of the art”
uitgeruste laboratoria. In een eigen GMP cleanroom
zal Glycostem het of-the-shelf product produceren.
Deze productie vindt plaats in een volledig gesloten
systeem, waardoor het product tijdens het hele
proces niet aan de atmosfeer wordt blootgesteld.
Het hanteren van een volledig gesloten systeem is
mogelijk doordat verschillende apparaten met elkaar
worden gecombineerd. Hierdoor is het mogelijk om
de kwaliteit van het product en de veiligheid voor de
patiënt te waarborgen.
De uitbreiding kon Glycostem mede realiseren dankzij
een investering van 7 miljoen euro. Geld dat ook
nodig is om de tweede fase studie voor NK-cellen
op te starten. Jordansen: ‘Daarnaast wordt gewerkt
aan een veelbelovende volgende generatie producten
bijvoorbeeld in een samenwerking met MolMed.
Samen met hen worden momenteel drie CAR-NK
producten ontwikkeld. Omdat NK-cellen in potentie
kunnen zorgen voor een revolutionaire doorbraak in de
behandeling van kanker, zijn er ook diverse bedrijven
in Azië geïnteresseerd in samenwerking. ‘Zij willen
samen met ons producten ontwikkelen. Bedrijven
benaderen ons voor de productie, maar die verzorgen
we alleen als daar ook een traject aan co-ontwikkeling
aan vooraf gaat.’

Solide tumoren
Jordansen merkt dat het team waar hij nu mee
werkt klaar is om de volgende stap te maken.
‘We werken nu al met acht verschillende
nationaliteiten samen en hebben allemaal als
gezamenlijk doel daadwerkelijk een medicijn
tegen leukemie en in de toekomst ook andere
tumoren te produceren. Dat is iets waar we elke
morgen graag voor opstaan. Dat we ook nog van
plan zijn om aan te tonen dat onze NK-cellen
werken voor behandeling van solide tumoren
is een volgende stap. Tot nu toe hebben we de
klinische studies gedaan voor leukemie. Als
Glycostem in haar doelen slaagt kan het NK
celproduct herhaaldelijk toegediend worden aan
de patiënt waardoor de kans op een succesvolle
behandeling aanmerkelijk wordt vergroot.’

Vacatures
Binnen Glycostem zijn er vacatures voor
production, development and QC scientists/
technicians maar ook voor een clinical trial
manager en een project manager en later dit jaar
mogelijk ook voor een Qualified Person. Kijk voor
meer informatie op www.Glycostem.com.
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Het Pivot Park groeit en bloeit
De in Oss gelegen campus voor
biofarmaceutische innovatie bestaat
inmiddels zeven jaar en groeit en
bloeit als nooit tevoren.
Na jaren van renoveren en herinrichten
staan nu ook de nieuw geplante bomen
in de knop en in de bloesem. “Het kan
bijna niet symbolischer voor waar we
nu als campus staan,” vertelt CEO
Brigitte Drees. “Op een aantal puntjes
op de i na, is Pivot Park 2.0 gereed.

Echter, dit wil absoluut niet zeggen
dat we stil zitten. We werken hard
aan de volgende stappen, waaronder
nieuwbouw, vergroting van onze ‘pool’
aan toegankelijke apparatuur en het
optimaal ondersteunen van start-ups,
om zo het park echt tot volle bloei te
laten komen.”
Niet alleen de campus zelf is in
ontwikkeling, alleen al in de eerste
paar maanden van dit jaar hadden

diverse bedrijven vanuit de community
prachtig nieuws te delen. Zo kondigde
bijvoorbeeld Lead Pharma aan, samen
met partner Sanofi, te zijn gestart met
de fase 1 klinische testen van haar
kandidaat middel voor behandeling
van Psoriasis en brachten Glycostem
en Phio naar buiten samen te gaan
werken aan de ontwikkeling van de
volgende generatie op Natural Killer
Cells gebaseerde immunotherapie
voor behandeling van kanker. Maar ook

Synaffix, ontwikkelaar van Antibody
Drug Conjugate-technologieën, bracht
niet alleen het nieuws naar buiten
dat de eerste patiënt in een klinische
fase 1 studie toegang heeft gehad tot
de door hen ontwikkelde technologie,
maar tevens twee deals te hebben
gesloten ter waarde van respectievelijk
$125 miljoen en $295 miljoen.
BioConnection, een van de twee
Contract Manufacturing Organisations
op de campus, kondigde aan de huidige
productiecapaciteit te vergroten door
een tweede productielijn op te zetten.
“Het is geweldig om te zien hoe
succesvol de Pivot Park Community
is in wat zij doen. Samen met hen
zetten we de komende jaren verdere
stappen om uit te groeien tot één van
de vooraanstaande hotspots voor
biofarmaceutische innovatie.”

Wildbijbel
Wildbijbel helpt je bij het kiezen,
voorbereiden en klaarmaken van al
het gangbare, in Nederland te
verkrijgen wild. Aan de d van heldere
instructies en duidelijke foto's leer
je stap voor stap alle belangrijke
technieken om wild, zowel gevogelte
als gewervelden, voor te bereiden. Met
behulp van de basistechnieken kun je de
prachtige stukken vlees op verschillende
manieren bereiden, van roken tot
pekelen en van braden tot konfijten.
Nederlands bekendste wildrestaurant
De Echoput geeft zijn mooiste
wildgerechten prijs, zoals canard
à l'orange en Veluwse reerug met
kersen, amandel, zomerpostelein en
cantharellen. Bijzondere gerechten die
menig wildliefhebber zullen verrassen.

Dura Vermeer

BiotechNEWS & Life Sciences

Specialist in kantoor/labs
voor de Life Sciences
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Het nieuwe hoofdkantoor voor DuPont Industrial Biosciences (Leiden). Het EMA (European
Medicines Agency) gebouw (Amsterdam). Unilever’s Global Foods Innovation Center (Wageningen).
En, al gerealiseerd, Genmab Research Center (Utrecht), DIFFER (Eindhoven) en een tweetal
Biopartner gebouwen. Het is zomaar een greep uit de indrukwekkende portefeuille van Dura
Vermeer die zich ontwikkelt tot dé specialist op het gebied van kantoor/lab gebouwen.

Center in Utrecht op, een van de eerste BREEAM
Excellent laboratoria van Nederland, en DIFFER in
Eindhoven, dat volledig samen met de gebruikers
is ontwikkeld. Beide gebouwen kenmerken zich
door hoge duurzaamheidsambities, specifieke
laboratoria-eisen en geavanceerde ruimten met
eigen eisen qua installatieniveau. Deze expertise is
een van de redenen waarom DuPont heeft gekozen
voor Dura Vermeer. “Een BREEAM label gaat veel
verder dan alleen de duurzaamheid van een gebouw,
“ vertellen de projectdirecteuren. “BREEAM-NL
Nieuwbouw beoordeelt op negen onderdelen, te weten:
management (12%), gezondheid (15%), energie (19%),
transport (8%), water (6%), materialen (12.5%), afval
(7.5), landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling (10%).
We zijn geen eindbelegger en het BREEAM label is
interessant voor de investeerder/belegger die het pand
straks van ons koopt. Maar ook voor de gebruiker
geldt dat het BREEAM label kwaliteit, duurzaamheid,
energievriendelijkheid, gezondheid en gebruiksgemak
garandeert. Kortom, je streeft als ontwikkelaar naar
de hoogste normen als je bouwt via dit label.”

Uitbreiding Leiden Bio Science Park

Interieur Biopartner Leiden

“De markt groeit, en wij dragen daaraan graag
letterlijk en figuurlijk een steentje bij,” vertellen de
enthousiaste projectdirecteuren Roy van Lieshout
(sinds 2001 bij DV) en Michel Rongen (sinds 2007 bij
DV). “Natuurlijk ontwikkelt de Life Sciences sector
door demografische factoren, maar ook (overheids)
subsidies, instellingen als het Innovation Quarter, en
in het kielzog van de komst van EMA naar Nederland,
partijen die kiezen voor Sciences parken in Leiden,
Utrecht of Wageningen, stimuleren deze groeimarkt
waarin we het volste vertrouwen hebben.” Dat dit
vertrouwen daadwerkelijk wordt omgezet in ‘klinkende
munt’, blijkt wel uit het DuPont Industrial Biosciences
pand op het Leiden Bio Science Park in Oegstgeest
dat risicodragend wordt ontwikkeld en gebouwd.
“Waar andere ontwikkelaars nog steeds de 70%
voorverhuur eis stellen, durft Dura Vermeer het aan
om risicodragend te ontwikkelen. “

BREEAM: meer dan duurzaam

Het duurzame BREEAM Excellent pand, waarvan
de bouw sinds januari 2019 gaande is en dat in
maart 2020 wordt opgeleverd, beslaat ca 7.250 m2.
Eerder leverde Dura Vermeer het Genmab Research

Uniek wordt het gebouw, maar uniek is zeker ook
de locatie van het nieuwe DuPont kantoor/lab. De
komende jaren zal het Leiden Bio Science Park
immers flink uitbreiden en een complete metamorfose
ondergaan. Er komen niet alleen nieuwe wegen en
parkeergebieden maar ook nieuwe woningen en dat
geldt zowel voor het deel van het Park dat onder
de gemeente Leiden valt, als het grondgebied van
de gemeente Oegstgeest waar het nieuwe DuPont
gebouw zal verrijzen. “DuPont heeft gekozen voor een
kavel in de directe nabijheid van het Hilton Hotel en
museum Corpus, in dit gebied vindt ook woningbouw
plaats wat een 24/7 levendigheid garandeert. Een
ontwikkeling die wij van harte onderschrijven,” aldus
Michel Rongen.

Open samenwerking

Terug naar de DuPont ontwikkeling dat de thuisbasis
wordt van het hoofdkantoor voor Europa, het MiddenOosten en Afrika van DuPont Industrial Bioscience,
een business unit die biotechnologie toepast voor
een breed scala aan innovaties waaronder de
graan-verwerkende industrie, ontwikkeling van
huishoudelijke en verzorgingsproducten, maar ook
voedingsmiddelen, dranken en diervoerders. In het
pand in Leiden wordt daarnaast het wereldwijde
expertisecentrum voor eiwittechnologie voor
industriële toepassingen ondergebracht. Geen simpele
ontwikkeling, te meer omdat de opdrachtgever een
ultieme flexibiliteit als eis heeft meegegeven. Maar
het ontwerp van Ector Hoogstad Architecten sluit
prima aan bij de eisen en wensen van DuPont en het
pand voldoet volledig aan de technische eisen voor de
ML2-laboratoria, die vragen om een hoogwaardige
bouwkundige en installatietechnische afwerking.
Daarnaast wordt de fijne en open samenwerking
tussen Dura Vermeer en DuPont geroemd.

Wonen op Science Parken zorgt voor 24/7
levendigheid en multifunctionaliteit. Het Leiden
Bio Science Park, zowel in de omgeving van het
Hilton, als bij het Entreegebied, transformeert
in een levendige omgeving dankzij de toevoeging
van honderden woningen en stedelijke
voorzieningen, maar ook op het Amsterdamse
Science Park zijn het afgelopen najaar ruim
500 woonunits door Rochdale en Stadsgenoot
geplaatst. Een echte voorloper op het gebied
van studentenhuisvesting op het Science Park
zien we in Utrecht waar al in 1999 het eerste
studentencomplex met 1000 kamers werd
opgeleverd. Nadien volgden De Bisschoppen (550
kamers) in 2006, Casa Confetti (400 kamers) in
2008. En in 2015 werd het Johanna-gebouw (650
kamers) geopend.

Michel Rongen (l) en Roy van Lieshout (r)

Hans de Nobel, Managing Director bij DuPont
Industrial Biosciences liet weten: “Dura Vermeer
begrijpt waar we naar op zoek zijn. Het gebouw vereist
specifieke functionaliteiten, maar moet ook passen bij
onze ontwikkelambities en het innovatieve karakter
van ons werkgebied. Onze mensen moeten zich hier
optimaal kunnen ontplooien.”
“Uiteindelijk gaat het er altijd om de juiste,
inspirerende en flexibele werkomgeving te creëren.
Cruciaal is dan een open communicatie tussen
opdrachtgever en ontwikkelaar. Een sfeer waarin
de wensen en eisen transparant op tafel worden
gelegd, zodat wij die efficiënt kunnen uitvoeren. We
zijn trots dat we DuPont aan onze klantenlijst mogen
toevoegen,” aldus Roy van Lieshout en Michel Rongen.

Artist impression DuPont gebouw

Leidende Nederlandse alliantie in biochip ontwikkeling
Qurin Diagnostics B.V. en Lionix
International B.V. hebben Surfix B.V.
overgenomen. Als aanbieder van
op maat gemaakte nano-coatings
zijn de mogelijkheden van Surfix
volledig complementair aan de
producten en diensten die Qurin en
LioniX International bieden. De drie
bedrijven werken al nauw samen
aan vroege kankerdetectie in de
urine. Hiervoor hebben zij een zeer
gevoelige biochip ontwikkeld waarbij

hun complementaire technologieën
zijn samengebracht. Door Surfix’s
biofunctionaliseringstechnologie aan
hun portfolio toe te voegen versterken
Qurin en LioniX International hun
technologische positie. Hierdoor en
wordt het mogelijk een revolutionair
nieuw diagnostisch platform te
ontwikkelen dat een oplossing biedt
aan de huidige tekortkoming van de
beschikbare diagnostische testen.

Moleculaire diagnostiek heeft een
duidelijke toegevoegde waarde en is
veelbelovend voor allerlei toepassingen
in de gezondheidszorg waaronder
ook in het opkomende Personalized
Medicine. Hierbij speelt nauwkeurige
diagnostiek die mede de medicijnkeuze
en de effectiviteit van behandeling
kan voorspellen een essentiële rol.
Ondanks de grote potentie van deze
aanpak verloopt de marktpenetratie
langzamer dan verwacht. Het nieuwe

BIOBUSINESS
DEVELOPMENT
PROGRAMME

biochip platform maakt gebruik van de
microfotonische biosensortechnologie
met op de chip geintegreerde laser
en detector, ontwikkeld door Lionix
International, en de nanocoatings van
Surfix, die samen een zeer gevoelige
bepaling van Qurin’s DNA gebaseerde
biomarkers mogelijk maken. Het
platform is ook toepasbaar voor
detectie van andere biomarkers
(eiwitten, hormonen, vesicles),
pathogenen en contaminanten in
voeding en milieu. Het platform zal
snel, betrouwbaar, goedkoop en
eenvoudig te gebruiken zijn.

biosensor-array module

Developing the next generation
of BioBusiness Leaders
Do you want to accelerate your development as a
professional in the Life Sciences industry? Whether you
are an academic looking to transition to industry, a young
professional in a commercial role or CEO of a scale-up
company looking to expand internationally, we offer
training and mentoring programmes that can help you
every step of the way.

TAP BioBusiness
Talent Accelerator
Programme for BioBusiness
May-Nov 2019

TAP is supported by

An 8-month training & mentoring
programme for professionals in commercial
roles. The programme covers a.o. partnering,
IP, negotiation, valuation, company strategy
and personal development. There are five
thematic modules of in total 10 days, which
can also be attended separately.
www.bdplifesciences.com/TAP

BIOBUSINESS
SUMMERSCHOOL
BioBusiness Summer School
24-28 June 2019
Intensive 5-day course for PhDs, postdocs and
young professionals to help them jumpstart
a career in Life Sciences. The course will focus
on fundamental knowledge of main business
topics, such as product development, IP,
business models & finance.

VitroScan closes funding
FINANCE for GROWTH
Finance for Growth – VU
University Amsterdam
Nov-Dec 2019
In-depth 7-day course, organised by Prof.
Eric Claassen (VU University), developed
for tech transfer officers, business analysts,
entrepreneurs or other professionals who
need to thoroughly evaluate business
proposals and business cases financially.
www.bdplifesciences.com/f4g

Global Investor Forum
12-13 Feb 2019
During the 2-day programme you will learn
how to pitch, scale-up and develop your
company. The programme features two days
of pitches to investors, one-on-one meetings,
lectures, networking events and attendance
to Innovation for Health conference.
www.global-investor-forum.com

GIF and GSP are supported by

WWW.BDPLIFESCIENCES.COM

locale biofunctionalisatie

www.biobusinesssummerschool.nl

Global Scale-up Program
18-19 Sept 2019, 20-27 Oct 2019
International mentoring programme and
US investment tour for entrepreneurs to
develop the knowledge and entrepreneurial
skills necessary for scaling-up a Life Sciences,
MedTech or eHealth venture.
www.global-scale-up-program.com

PART OF

POWERED BY

VitroScan, developing tests to predict
treatment outcome for cancer patients,
has closed a round of seed funding for
€800.000. Lead investor Libertatis Ergo
Holding B.V. (LEH) will be welcomed
as new board member. Pieter Geelen,
TomTom founder and philanthropist, and
co-founder of VitroScan also provides
a major part of the funds in this round.
VitroScan will use the proceeds to
deliver Proof of Concept for application
of its unique technology for treatment
response prediction for cancer patients.
VitroScan’s unique technology platform
combines automated 3D cell culture with
high content 3D imaging and analysis in a
robust platform that provides scalability
without compromising precision of drug
response analysis.
Quote Willemijn Vader, Managing Director
VitroScan: “We are excited to welcome
LEH in the board of VitroScan. LEH’s
expertise will facilitate collaborations
with the University Medical Centers, like
LUMC and the Leiden Bio Science Park
Community.
www.vitroscan.nl

Triskelion
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Het is een wereldwijde ontwikkeling. De afname van dierproeven
– het zogenaamde 3 V principe, voor verfijnen, verminderen en
vervangen van dierproeven, en de inzet van technologieën die daarbij
ondersteunen. Dierproeven worden o.a. gedaan om oraal toegediende
stoffen te testen. Dit kan ook gedaan worden middels een simulator
die het verteringsstelsel van de mens nabootst. De TIM Technologie
van Triskelion behoort wereldwijd tot de meest toonaangevende.
Dierenactivisten juichen. Farma en Food industrie zijn blij, want de
technologie is niet alleen beter, maar uiteindelijk ook goedkoper.

Niets duurt voort, behalve verandering. Het is een
bekend citaat uit de Griekse oudheid, en van alle tijden.
Ook in de 21ste eeuw wijzigt de wereld snel, Triskelion
verandert mee. Want de toekomst ligt ‘wide open’ voor
innovatie ondernemingen. De organisatie bevindt zich
de afgelopen jaren in een continue flow van wijziging.
Ooit gestart als spin-off CRO van TNO, die in opdracht
zowel ‘in vivo’ als ‘in vitro’ proeven uitvoerde, werd het
bedrijf 2,5 jaar geleden verkocht aan FDI (First Dutch
Innovations) een Nederlands bedrijf dat zich richt op
het versterken van groei van innovatieve bedrijven en
het naar de markt brengen van nieuwe valorisaties.
Afgelopen november heeft John Kroon de rol als
managing director op zich genomen. Uitgerust met
33 jaar ervaring in de ICT markt, waarvan de laatste
13 jaar soft- en hardware in de medische sector, werd
John niet alleen aangenomen vanwege zijn brede
management ervaring, maar ook vanwege wereldwijde
distributie ervaring. Zeer geschikt voor een uitrol van
de innovatieve TIM (TNO Intestinaal Model) Technologie
van Triskelion.

Wat is de TIM Technologie?
TIM is een verzamelnaam voor verschillende,
computergestuurde systemen die het maag-darm
stelsel nabootsen. Hierbij kunnen parameters van
de natuurlijke maag- en darmfysiologie, waaronder
temperatuur, peristaltiek, pH, galsecretie en
de secretie van enzymen en speeksel, maag en
alvleesklier dynamisch gereguleerd worden.
De modellen worden gebruikt voor onderzoek naar
bijvoorbeeld de verteerbaarheid van voedsel en
voedingscomponenten, de beschikbaarheid voor
absorptie van eiwitten, vetten, mineralen, (in vet en
water oplosbare) vitaminen en het vergelijken van
het vrijkomen van geneesmiddelen uit verschillende
formuleringen. Vanwege de hoge mate van
modelleerbaarheid hebben de TIM-systemen een
breed toepassingsgebied. Er kunnen specifieke
condities gesimuleerd worden voor bijvoorbeeld
kinderen, volwassenen, bepaalde ziektebeelden. Het
model leent zich ook voor de simulatie van het maagdarmkanaal van dieren, zoals honden of varkens. De
resultaten zijn in hoge mate voorspellend en derhalve
zijn de systemen voor veel onderzoeken een goed
alternatief voor dierproeven.

Einde dierproeven
Omdat wereldwijd de uitvoer van dierproeven sterk
afneemt en bedrijven zich meer en meer richten op
alternatieve, heeft Triskelion besloten per 1 maart
2019 geheel te stoppen met ‘in vivo’ onderzoek (ofwel
dierproeven). “Ten opzicht van dierproeven heeft TIM
vele voordelen, “ stelt John Kroon. “De voorspellende
waarde ten opzichte van de mens is groter, inmiddels
hoger dan 80%. Het is consistenter. Het is beter
reproduceerbaar. Proeven kunnen binnen veel kortere
tijdslijnen worden uitgevoerd.
Het is logisch dat Triskelion, een organisatie die in
2014 nog meer dan 8.000 dierproeven uitvoerde,
op muizen, ratten, konijnen, geiten, kippen en
zebravissen, met het stoppen van het ‘in vivo’
onderzoek ook zijn personeelsbestand zag halveren.
“Veel medewerkers zijn weer elders binnen de
organisatie aan de slag, anderen zijn vertrokken.
Momenteel heeft Triskelion ongeveer

100 medewerkers en de groei is alweer ingezet. Niet
alleen is de omzet gestegen, maar de wereldwijde
uitrol van TIM vereist ook nieuwe professionals.

Wereldwijde uitrol
Want, de unieke TIM Technologie, waarvan de
ontwikkeling binnen TNO ca 25 jaar geleden begon, is
inmiddels zo toonaangevend dat, naast de systemen
die nu al in Noord-Amerika en Europa staan, ook de
rest van de wereld interesse heeft getoond.
Versnelling van het preklinische ontwikkel traject
van geneesmiddelen en het zoeken naar functionele
en gezonde voedingsmiddelen is een wereldwijde
interesse en de behoefte voor modellen die deze
ontwikkelingen kunnen ondersteunen neemt toe.
Hierdoor werd het noodzakelijk om het TIM systeem
door te ontwikkelen tot een gebruikersvriendelijk
model. Lange tijd was TIM een enorm apparaat
en vereiste veel manuren tijdens de uitvoer van
experimenten. Het huidige TIM systeem is compact,
eenvoudig op een tafel te zetten en het systeem is
makkelijk te bedienen, dankzij geavanceerde software.
De distributiestrategie die voor de wereldwijde uitrol is
gekozen, is die van samenwerking met lokale partners.
“Natuurlijk, “ besluit John Kroon. “Draait niet alles
binnen Triskelion om TIM. We blijven analytische
diensten aanbieden, en vol inzetten op nieuwe producten methode ontwikkeling. “
Last-but-not-least laat John weten dat er ook een
verhuizing op komst is: “Met ingang van oktober
2019 vertrekken we uit Zeist naar de Reactorweg op
industrieterrein Lage Weide. Het bestaande pand van
een zusterorganisatie wordt verlengd en verhoogd, alle
labs worden vernieuwd en er wordt fors geïnvesteerd
in een moderne werkomgeving met een belangrijke
ICT component. Dit alles om ook in de toekomst onze
klanten nog beter en 24/7 van dienst te kunnen zijn.”

Spelmatige intelligentie - 9e Games for Health Europe congres
“In een wereld waarin "human
intelligence" en "artificial intelligence"
elkaar beginnen te beconcurreren
ontstaan ook nieuwe krachten, en
die hebben wij "playful intelligence"
genoemd, spelmatige intelligentie”,
aldus René Luigies, general manager
Games for Health Europe (GFHEU).
Spelmatige intelligentie is geen
radicale nieuwe vorm van intelligentie.
Het is het speelveld tussen intra-

persoonlijke en inter-persoonlijke
intelligentie. Wat mensen beweegt
op het gebied van onderlinge emoties
en innerlijke emoties. Het zijn
elementen die betrekking hebben op
verbeeldingskracht, sociaal gedrag,
humor, spontaniteit en verwondering.
En dat zijn nou juist elementen die de
impact van nuttige spellen groot maken.
Spreken nuttige spelen tot de
verbeelding, dan zal de acceptatie

eenvoudiger zijn. Bevorderen deze het
sociaal gedrag, dan zal de interactie
tussen mensen toenemen. Met humor
krijgt iedereen een glimlach op zijn
gezicht, van belang voor het welzijn.
Is er spontaniteit in het spel ontwerp,
dan lokt dat sneller reacties uit. En
verwondert de speler zich, dan bereik je
het innerlijk van de mens. Spelmatige
intelligentie is dus eigenlijk de
toetssteen waaraan alle goede spellen
moeten voldoen.

Gedurende 2 dagen, 7 & 8 oktober
2019 vormen meer dan 40 lezingen,
een 10-tal workshops en meer dan
25 demo’s uit meer dan 15 landen
de basis voor de inhoud van het 9e
Games for Health Europe congres,
bestemd voor bestuurders uit
zorg, bedrijfsleven en overheid,
zorgprofessionals, zorgverzekeraars,
beleidsmedewerkers,
innovatiemanagers en “eigenlijk
iedereen die de gezondheid, het welzijn
en geluk van medewerkers, patiënten
en inwoners wil bevorderen”.
Aanmelden en meer informatie via:
www.gamesforhealtheurope.org

Komen wij samen tot de oplossing?
Soms is standaard klimaatapparatuur niet geschikt voor uw onderzoek. Hettich Benelux heeft de mogelijkheid apparatuur aan uw wensen aan te passen óf een maatwerk oplossing te bieden die wij samen met u
bedenken. U weet wat u nodig heeft om uw onderzoek tot een succes te maken, wij hebben de kennis en
expertise van klimaatapparatuur. Samen komen wij tot de oplossing voor uw vraagstuk!

Partnerschap
Minutes on Career en
Recruiters United
Vanaf juni 2019 brengen Minutes
on Career en Recruiters United een
jaar lang de meest actuele thema’s
van recruitment en employer
branding in beeld. In 12 maandelijkse
videoportretten worden bijzondere
Recruiters United leden aan de tand
gevoeld over hun visie, verdiensten en
ervaringen op en in het vak.
Continue technologische ontwikkelingen,
nieuwe manieren om de employer journey
in te richten, integreren van videocontent
in het onboarding proces – het
recruitmentvak begeeft zich constant op
nieuw terrein. En daar sluit het veelzijdige
medium video perfect bij aan.

Wie zijn wij?
Hettich Benelux is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden van klimaatapparatuur wereldwijd. In Nederland verkopen wij naast onze eigen producten ook laboratoriumapparatuur van
andere gerenommeerde merken. In Geldermalsen beschikken wij over een productiehal van 3400 m² waar
wij, met ruim 72 jaar ervaring, klanten 1001 mogelijkheden kunnen bieden op het gebied van laboratoriumapparatuur.
Wij richten ons met name op producten binnen de sectoren: biotech/life science, medisch, agro, voeding en
farma. Meer weten? Neem contact op met ons verkoopteam (tel. 088 221 99 00) voor meer informatie of
voor een bezoek bij u op locatie . U bent ook van harte welkom in onze showroom in Geldermalsen.

WWW.HETTICHBENELUX.COM
HettichBenelux190x260.indd 1

HETTICH BENELUX B.V.

30-4-2019 10:10:14

Recruiters United heeft als stichting
het doel het recruitmentvak te
professionaliseren en te inspireren. Door
samen met videoproductiebedrijf Minutes
on Career verrassende en inspirerende
verhalen uit de recruitmentwereld te
vertellen, wil Recruiters United het vak
naar een hoger niveau tillen. Met deze
videoportretten hoopt ook Minutes on
Career een bijdrage te leveren aan de
verdere ontwikkeling van de recruitmenten arbeidsmarktcommunicatie-branche.

Pantarhei Bioscience

Pantarhei stroomt,
maar de basis blijft
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Pantarhei Bioscience (sinds 2001) werd in 2014 uitgebreid met een succesvolle Oncology-tak en diende in de afgelopen jaren meer dan 220
patenten in. Een actieve onderneming, volop in ontwikkeling -niet voor niets Panta Rhei – alles stroomt- met een diepgewortelde missie en visie:
"Pantarhei ontwikkelt veilige en effectieve nieuwe geneesmiddelen op basis van bestaande menselijke moleculen tot en met “proof-of-concept”
bij de mens. Met deze strategie zijn we 18 jaar geleden begonnen en is succesvol gebleken,” aldus de nieuwe CEO Yvette Zimmerman.

Oorspronkelijk was Pantarhei, opgericht door de
gynaecoloog en reproductief endocrinoloog Herjan
Coelingh Bennink en momenteel President van
het bedrijf, gericht op het ontwikkelen van nieuwe
geneesmiddelen op het gebied van ‘Women’s
Health’. De ontstaansreden lag in het ontwikkelen
van het hormoon estetrol (E4) als geneesmiddel
voor verschillende Women’s Health toepassingen.
Estetrol is een oestrogeen dat in grote hoeveelheden
door de menselijke foetus wordt aangemaakt
tijdens de zwangerschap. Een ander belangrijk
project voor het bedrijf was de ontwikkeling van een
nieuwe anticonceptiepil ARC (‘Androgen Restored
Contraception’), dat ervoor zorgt dat het ‘mannelijke’
hormoon testosteron tijdens pilgebruik niet
onderdrukt wordt. Dat een vrouw tien keer zoveel
testosteron in haar bloed heeft dan oestrogeen is
lang een soort taboe geweest, terwijl testosteron voor
vrouwen van groot belang is. Immers als een vrouw
de anticonceptiepil slikt, wordt alle hormoonproductie
in de eierstokken stilgelegd. De reguliere ‘pil’
geeft oestrogeen en progesteron terug aan het
lichaam. Maar niet testosteron. Dat kan niet alleen
tot bijwerkingen op het gebied van spiervorming
en de vitaliteit van vrouwen leiden, maar ook tot
verminderd seksueel functioneren (met name minder
zin in seks en moeilijker opgewonden raken) en
stemmingswisselingen.

Gedeon Richter neemt ARC over

De ontwikkeling van de ARC pil bereikte afgelopen
februari een hoogtepunt, toen bekend werd dat
de in Boedapest gevestigde farmaceut Gedeon
Richter de combinatie anticonceptiepil (inhoud: 30
µg ethinyl estradiol, 150 µg levonorgestrel en 50 mg
dehydroepiandrosterone (DHEA)) overnam. Voeg je
DHEA, een hormoon dat wordt gemaakt in de bijnier,
aan de anticonceptiepil toe dan wordt het door de
lever omgezet in testosteron. Richter continueert de
ontwikkeling, beginnende met een fase 3 studie.
“De geografische scope van de afspraak omvat Europa,
Rusland, Latijns Amerika en Australië. Zelf zijn we
actief in Amerika en Azië op zoek naar partners”, legt
Olav Andriesse uit die sinds het najaar van vorig jaar
als ‘Legal Counsel en Business Development Officer’
werd aangetrokken.

Pantarhei Oncology

Sinds de oprichting van het dochterbedrijf
Pantarhei Oncology in 2014, is de focus verlegd
naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
voor verbeterde behandeling van kanker van de
voortplantingsorganen zoals ovarium(eierstok)kanker,
borst- en prostaatkanker. Het hormoon E4 speelt ook
hier een belangrijk rol. Yvette: “Recent heeft Pantarhei
Oncology gunstige resultaten bekend gemaakt van E4
bij de behandeling van uitgezaaide borstkanker in

Wie is Yvette Zimmerman?

Wie is Olav Andriesse?

Yvette Zimmerman, CEO van Pantarhei, is sinds
1995 betrokken bij geneesmiddelenonderzoeken
ontwikkeling en heeft onder andere uitgebreide
ervaring opgedaan bij Organon International.
In 2007 is zij gestart bij Pantarhei als
programma directeur en sinds 2014 is zij de
COO van dit bedrijf. Yvette Zimmerman is in
2014 gepromoveerd aan de Universiteit van
Utrecht op een proefschrift getiteld “Androgen
Restored Contraception”.

Olav Andriesse is naast legal counsel en
business development officer van Pantarhei
partner van Galatea Advocaten te Amsterdam.
Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de
internationale advocatuur en bedrijfsleven.
In 2016 heeft hij een MBA behaald van de
Rotterdam School of Management. Vóór Galatea
Advocaten was Olav onder meer partner van
BakerMcKenzie en was hij medeoprichter van
Lexsigma Advocaten, waaraan hij tot 2018
verbonden was.

een klinisch onderzoek in Duitsland. Er zijn objectieve
anti-tumor effecten gevonden bij de eerste groep
patiënten, die in de 1e 2 doseringsgroepen (3 patiënten
per dosering) behandeld zijn. De behandeling van
een derde groep patiënten met de hoogste dosering
van E4 loopt nog. We verwachten de analyse van deze
studie rond de zomer te kunnen afronden.” Waarom
Duitsland? “In Duitsland behandelt de gynaecoloog
borstkanker (in tegenstelling tot Nederland waar de
internist-oncoloog deze behandeling doet). Zij zijn
bekend en staan positiever tegenover de behandeling
met hormonen.”
In Nederland loopt een klinisch onderzoek met E4
bij mannen met gevorderde prostaatkanker in vijf
vooraanstaande ziekenhuizen. “De verwachting is
dat deze behandeling aanvullende effectiviteit op de
tumor heeft en de bijwerkingen, zoals opvliegers
en osteoporose, van de huidige prostaatkanker
medicijnen voorkomt. Tevens lijkt E4 in vergelijking
met ‘oudere’ oestrogene behandelingen weinig
(cardiovasculaire) bijwerkingen te geven. Resultaten
worden begin 2020 verwacht.”
In samenwerking met de Universiteit van Turku
(Finland) heeft Pantarhei Oncology ontdekt dat
sommige tumoren -waaronder ovarium- en
prostaattumoren- Zona Pellucida 3 (ZP3) tot expressie
brengt (60 tot 90% van de primaire tumoren en
metastasen). Dit maakt ZP3 interessant als target voor
immunotherapie in verschillende typen epitheliale
tumoren. Pantarhei heeft dit behandelingsconcept
preklinisch ontwikkeld met positieve resultaten wat
betreft effectiviteit. Het project bevindt zich momenteel
in de eindfase van de preklinische ontwikkeling.

ADAM-X
Patiënt Simulator

Avue
Een event organiseren met als doel een nieuwe
product te presenteren aan potentiële leads lijkt een
leuke klus die je naast de dagelijkse taken erbij pakt.
Je regelt een zaaltje met een beamer, koffie en thee
voor de deelnemers en een leuke PowerPoint met
enkele scherpe productfoto’s. Toch blijkt dan dat het
aantal deelnemers dat zich aanmeld tegenvalt, de
doelgroep heeft al iets anders in zijn agenda hebben
staan. Je besluit dat het event moet doorgaan en gaat
daar voor een halflege zaal staan om je verhaal doen.
De presentatie loopt iets uit, mensen moeten gehaast
weg en er is weinig tijd voor die gesprekken waaruit de
follow-up kan volgen voor sales van dit fantastische en
innovatieve product. Zonde!

draaiboek richt jij de dag zo in dat je presentatie alle
aandacht krijgt, waarna er voldoende tijd is om die
sales machine aan het werk te zetten voor leads.
Nieuwsgierigheid en enthousiasme, dat zijn de termen
die horen bij een product lancering. Wil je meer weten?
Boek een gratis event adviesgesprek, dan bespreken
we het idee en hoe ik je kan helpen met advies en
concrete tips voor een succesvol event.
Ga naar https://avue.nu voor meer informatie. Aurélie
Veltema, AVUE info@avue.nu

ROB8326/3
ROB8326/3

Met een goede voorbereiding en heldere planning
staat het event ruim voor de gepland datum klaar in
de steigers. De doelgroep wordt enthousiast gemaakt
over deze product presentatie, zij wordt op een leuke
manier uitgenodigd om de agenda vrij te houden. De
deelnemers worden op tijd geïnformeerd en met een

MedicalX is een innovatief bedrijf gespecialiseerd
in het ontwikkelen en produceren van medische
trainingssimulatoren. ADAM-X is een realistisch
uitziende patiënt simulator, ontwikkeld met de
Erasmus MC Academie.
Patiënt simulatoren worden gebruikt voor allerlei
medische trainingen, zoals bijvoorbeeld reanimatie,
scenario, en skills trainingen. Deze simulatoren
hebben veelal het uiterlijk van een dummy.
Trainees hebben hierdoor niet het gevoel te trainen
met een patiënt.
ADAM-X heeft een realistisch uiterlijk door onder
andere gezichts- en lichaamshaar en anatomisch
correcte lichaamsdelen. Daarnaast heeft de
simulator allerlei functionaliteiten die bijdragen aan
de trainingsbeleving. De ADAM-X kan bijvoorbeeld
aandoeningen nabootsen op de huid, zoals geelzucht
en blauwzucht. Ook kan de simulator hevig trillen,
dat stuiptrekkingen kan aanduiden. Of een hartaanval
kan gesimuleerd worden. De trainee kan allerlei
handelingen op de simulator uitvoeren, zoals een
luchtweg intubatie of een reanimatie. Via een draadloze
verbinding communiceert een computer
met de simulator.
MedicalX B.V. helpt met zijn producten het aantal
doden door medische fouten terug te dringen.
www.medical-x.com

ScientiQ
ScientiQ biedt
biedt de
de top
top aan
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laboratoriumpersoneel
laboratoriumpersoneel
ScientiQ Staffing staat voor de meest getalenteerde en gemotiveerde laboranten uit Nederland en
ScientiQ
Staffi
ng staat
voor
devoor
meest
en gemotiveerde
laboranten uit Nederland
de rest van
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Maar
ook
eengetalenteerde
boeiende carrière
binnen de laboratoriumbranche.
Hoe?en
de rest van Europa. Maar ook voor een boeiende carrière binnen de laboratoriumbranche. Hoe?

• Extra trainingsprogramma’s voor onze kandidaten waardoor zij zich continue blijven ontwikkelen
Extra
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Groningse CeSAM (Center for Sustainable Antimicrobials)

Ten strijde tegen groeiend
probleem van antibioticaresistentie

BiotechNEWS & Life Sciences

Voorspeld wordt dat in 2050 antibioticaresistentie wereldwijd een grotere oorzaak van sterfte
is dan kanker. Dat is de conclusie van een Engels onderzoek, regelmatig geciteerd door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Antimicrobiële resistentie (AMR) is wereldwijd een
groeiend probleem en preventie daarvan een hot topic. De komst van het Center for Sustainable
Antimicrobials (CeSAM) in Groningen dat interdisciplinair onderzoek naar nieuwe en duurzamere
antibiotica, betere bedeling van infecties en het voorkomen van AMR bundelt, is dan ook meer dan
welkom. BiotechNews & Lifesciences interviewde CeSAM manager dr. Engel Vrieling.

Antimicrobiële resistentie is nu al een groeiend
probleem waaraan jaarlijks wereldwijd tegen de
miljoen mensen overlijden. Volgens een in opdracht
van de Britse regering uitgevoerde studie zou zonder
verbeteringen het aantal doden kunnen oplopen naar
tien miljoen in 2050. “Omdat er geen echte nieuwe
antibiotica op de markt komen, raken we in rap tempo
onze mogelijkheden kwijt. Bij sommige infecties is
in tegenstelling tot vroeger geen eenvoudige of zelfs
geen bedeling meer mogelijk. Ondanks de grote
inspanningen om AMR via preventie een halt toe te
roepen, is de toename in resistente bacteriën en
moeilijk bedelbare infecties een eenrichtingsweg; we
kunnen niet terug” stelt Vrieling van CeSAM, tevens
ruim 15 jaar managing director van het Groningen
Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute.

bedeling van patiënten die zijn geïnfecteerd
met resistente pathogenen. De focus ligt op de
zogenaamde ESKAPE organismen, in het bijzonder:

Antimicrobiële resistentie is een van de grootste
prioriteiten van de WHO. Deze heeft in 2015 een
algemeen actieplan gepubliceerd. Het doel was om
‘zo lang mogelijk te zorgen voor continuering van de
succesvolle bedeling en preventie van infectieziekten,
met effectieve en veilige geneesmiddelen die aan de
kwaliteitseisen voldoen, die op een verantwoordelijke
manier worden gebruikt, en die toegankelijk zijn voor
iedereen die ze nodig heeft’. Alle lidstaten werden
opgeroepen om binnen twee jaar een nationaal
actieplan voor antibioticaresistentie op te stellen,
afgestemd op het global action plan. Ook het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft zich
sterk gemaakt voor een ‘One Health’ aanpak, waarin de
veterinaire sector en het milieu eveneens aandachtsgebieden zijn. In 2016 was AMR onderwerp van een
KNAW-symposium, toen werd tevens het startsein
gegeven voor de oprichting van het Groningse CeSAM,
waarbinnen de positie van wetenschappelijk directeur
wordt ingenomen door moleculair geneticus prof dr
Oscar Kuipers.

Samen met andere partners heeft CeSAM bijgedragen
aan het door VWS opgezette NADP (het Netherlands
Antibiotic Development Platform). Dit platform
faciliteert de samenwerking tussen publieke- en
private organisaties in de verdere ontwikkeling
van nieuwe antibiotica en alternatieven. Een goed
voorbeeld daarvan is het recent gestarte publiekprivate onderzoeksprogramma Nactar, dat bedrijven,
VWS en NWO (TTW) financieren. Vrieling: “De
doelstelling is ook om vanuit CeSAM hier een goede
Groningse invulling aan te geven.” De financiering
van het fundamentele onderzoek aan nieuwe
antibiotica loopt via de aangesloten Groningse
onderzoeksinstituten en het UMCG, waarbij CeSAM
een geschikt instrument is om het gezamenlijke
onderzoek te faciliteren, de Groningse expertise beter
te profileren en om als aanspreekpunt te fungeren
voor stakeholders.

Multidisciplinaire aanpak

Vrieling: “Er is dringend behoefte aan het ontdekken
en synthetiseren van nieuwe innovatieve antibiotica
als ook de gerichte en gepersonaliseerde bedeling
van infecties die worden veroorzaakt door resistente
micro-organismen. Deze AMR uitdaging heeft een
gecoördineerde en coherente multidisciplinaire
benadering nodig. De Rijksuniversiteit Groningen
(RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG) hebben daartoe de krachten gebundeld op het
gebied van medische micro-biologie, biotechnologie,
(bio)chemie, farmacie, epidemiologie en klinische

1. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA)
2. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE)
3. Andere darmbacteriën resistent voor diverse
medicatie (e.g., VRE, Serratia marces-cens,
Clostridium difficile)
4. Carbapenem-resistant Acinetobacter
baumannii (CRAb)
5. Extensieve medicijn resistente Pseudomonas
aeruginosa (XDR-PA)
6. Mycobacterium tuberculosis(MDR/XDR-TB)
7. Streptococcus pneumoniae

Welke Groningse onderzoeksinstituten
zijn aangesloten bij CeSAM?
• Groningen Biomolecular Sciences and
Biotechnology Institute
• Groningen Research Institute for Pharmacy
• Stratingh Institute for Chemistry
• University Medical Centre Groningen
• Zernike Institute for Advanced Materials

Voor meer informatie

Visiting address:
Nijenborgh 4, 9747AG Groningen, Netherlands
Postal address:
P.O. Box 211, 9700AE Groningen, Netherlands
T (office): +31 (0)50 3634180
e.g.vrieling@rug.nl of o.p.kuipers@rug.nl
www.cesam-nnl.com

Voorbeeldprojecten

Twee grotere samenwerkingsprogramma’s binnen
CeSAM betreffen ALERT en PRONKJEWAIL. Dit zijn
twee zogenaamde innovatieve doctoraal trainingsprogramma’s die ieder co-financiering ontvangen
van de Europese Unie en waaraan verschillende MKB
bedrijven geassocieerd zijn. Het ALERT programma
is gericht op de ontwikkeling van nieuwe ‘maatwerk’
antimicrobiële stoffen en toedieningstrategieën en
PRONKJEWAIL focust op ziekenhuiszorg in relatie tot
infecties. Via deze programma’s investeren de RUG en
het UMCG samen met de EU ruim 13 miljoen euro om
35 jonge wetenschappers onderzoek te laten
verrichten en op te leiden in het AMR veld.
“CeSAM staat open voor samenwerkingen in onderzoek aan nieuwe antibiotica, van fundamenteel tot
translationeel en aan de effectievere en duurzamere
toepassing ervan bij patiënten (personalized medicine)
om resistentie-ontwikkeling zo lang mogelijk tegen te
gaan”, besluit de gepassioneerde Vrieling.

Oscar Kuipers

Engel Vrieling
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JEOL

Voorwaarts in onderzoek naar
structuur van eiwitmoleculen
VUB - VIB in Brussel heeft gloednieuwe CRYO-Elektrononmicroscoop

Met de installatie van de nieuwe Cryo-TEM (JEMZ300FSC) opgeleverd in september 2018 op de campus
van VUB (Vrije Universiteit Brussel) wordt een stap
voorwaarts gezet in het onderzoek naar de structuur
van eiwitmoleculen. Cryo-TEM onderzoek en kennis
van eiwitstructuren wordt met de dag belangrijker
in de farmacie. Doelgericht onderzoek naar de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen vergt een
degelijke kennis van de eiwitten in celwanden en
organellen.
Door deze eiwitten in hun “natieve” vorm te
bestuderen, kunnen de juiste farmaca worden
ontwikkeld en kan de werking begrepen worden. Zo
werd onlangs het werkingsmechanisme van diazepam
ontdekt en ook de interactie met eiwitreceptoren.
Zo zijn er verschillende onderzoeken bekend die
dankzij de verdere ontwikkeling van de Cryo-TEM
vraagstukken sneller kunnen en
zullen oplossen.

Met de ontwikkeling van deze CRYO-TEM instrumentlijn, waarvan de JEM-Z300FSC de top is, speelt JEOL in
op de stijgende vraag van de vele onderzoekers om dit
kennisonderzoek mogelijk te maken.
De resultaten van de Cryo-TEM staan niet op zichzelf.
Complementair onderzoek met hoge resolutie NMR
technieken maken het beeld volledig. Ook in deze
technologie heeft JEOL een vooraanstaande rol.
Ontwikkeling van de ECZ lijn (van 400 MHz tot 900
MHz) in liquids en solids geven de onderzoekers de
mogelijkheid om de eiwitten chemisch te onderzoeken.
Met de kennis van de chemische structuur kunnen
nu voorstellen worden gedaan om te matchen met
de beelden uit de Cryo-TEM. Hierdoor zal dan de
driedimensionale structuur worden verkregen, die dan
opnieuw de mogelijkheid geeft om te begrijpen hoe de
verschillende interacties tussen eiwitten, receptoren
en farmaca zich afspelen.

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

recruitmentspecialist in
chemie & life sciences
Bent u op zoek naar een
betrouwbare specialist voor de
invulling van uw vacatures in de
chemie, biotech, food of farma?
Dan is CheckMark Labrecruitment
de juiste partner voor u.
Werving voor (complexe)
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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Kantoor Amsterdam

Kantoor Rotterdam

Kantoor Oss

Hoofdkantoor

Matrix Innovation Center

Based Inn Business Center

Pivot Park
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Hoefsmidstraat 41

gebouw RK Henry Chesbrough

2805 AG Gouda

1098 XH Amsterdam

3194 AA Hoogvliet Rotterdam

Kloosterstraat 9
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medical
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0182 - 590 210
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0412 - 820 395

gouda@checkmark.nl
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rotterdam@checkmark.nl

oss@checkmark.nl
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Curare Consulting

Toegevoegde waarde door
daadwerkelijke ondersteuning

BiotechNEWS & Life Sciences
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De Life Sciences-markt is in ontwikkeling. Bedrijven zijn constant op zoek naar de beste professionals en deze zijn niet altijd even
makkelijk te vinden. Goede, zelfstandige Life Sciences-consultants zijn in deze markt een absolute meerwaarde gebleken.
Zowel de hard- als de soft-skills zijn daarbij van belang. CURARE Consulting onderscheidt zich op beide vlakken.

Wie is Edwin Spaans?
Edwin is van huis uit apotheker en heeft
meer dan 20 jaar ervaring in industriële en
academische R&D. Naast Organon was Edwin
werkzaam bij het Nederlands Vergiftigingen
Informatiecentrum (RIVM), Actelion Pharmaceuticals in Zwitserland en Kinesis Pharma
in Nederland. “Ik begeleidde meer dan 25
compounds succesvol door de Proof-of-Concept
fase. Recente posities zijn onder meer CMO/
CDO voor Khondrion en programmaleider
bij Oncurious, waarbij de focus ligt bij solide
hersentumoren bij kinderen.” Sowieso voelt
Edwin zich goed thuis in de ontwikkeling van
medicijnen specifiek voor kinderen, hij werkt
onder meer voor het Sophia Kinderziekenhuis
van het Erasmus MC.

Wie is Ellen Hulskotte?
Ellen heeft na haar PhD in HIV vaccinontwikkeling de academische wereld
verruild voor de farma. “Ik wilde graag een
concrete bijdrage leveren aan de medische
zorg en daarbij het onderzoek niet uit het
oog verliezen. Voor mij kwam dat samen
in het geneesmiddelenonderzoek,” zo
vertelt ze. Via Senior Principal Scientist
posities binnen het klinisch onderzoek bij
achtereenvolgens Organon, Schering-Plough
en MSD, werd ze Clinical Lead bij Treeway,
een biotech onderneming die zich bezighoudt
met de behandeling van ALS. In haar werk
voor het Oncode Institute, een virtueel
samenwerkingsverband van Nederlandse
kankerwetenschappers, brengt ze de principes
zoals farma en biotech die hanteren samen met
die van de academische wereld.

Wie is Tonke van Bragt?
Tonke van Bragt studeerde Medische Biologie
en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de farmaceutische industrie. “Ik ben betrokken bij
vele (wees)medicijn ontwikkelprogramma’s
van zowel small molecules als biologics in
verschillende stadia van ontwikkeling, van
research tot en met Proof-of-Concept tot aan
regulatoire goedkeuring.” Recente posities zijn
onder meer Clinical Pharmacology Lead in een
farma en biotech bedrijf en Project Lead in een
biotech bedrijf. Tonke werkte voor CURARE
onder meer bij Kinesis Pharma, NOTOX B.V. (nu
Charles River), Organon en bij het Nederlands
Vergiftigingen Informatiecentrum van het RIVM.
Haar achtergrond van verschillende disciplines
in de geneesmiddelenontwikkeling draagt
bij aan het snel kunnen schakelen in diverse
ontwikkelingsprogramma’s.

We ontmoeten elkaar op een regenachtige en koude
ochtend in maart in een restaurant. Ze zijn gedrieën
al ter plekke en zijn ieder voor zich een toonbeeld
van enthousiasme. Ik -hoofdredacteur BiotechNewsinterviewde in het afgelopen decennium al vele
consultants in de Life Science branche. Maar deze
drie, die samen CURARE vormen, onderscheiden zich
door hun drive en pragmatische, zeer persoonlijke
benadering. Ieder lid van het CURARE team heeft een
jarenlange achtergrond in geneesmiddelenonderzoek,
met name in de beginfase van de klinische
ontwikkeling. Zo wordt de kwaliteit gewaarborgd
en niets is zo fijn om te spreken met iemand die
echt kennis van zaken heeft. Alleen wanneer een
consultant zelf affiniteit, ervaring en kennis in het
specialisatiegebied heeft, kan duurzaam succes
worden behaald.

de belangen van de verschillende stakeholders en het
beschikbare budget en tijdschema.
Wat brengen de drie naast een decennialange kennis
en expertise nog meer mee? “Binnen ons werk
integreren we de input van verschillende disciplines
om een geneesmiddel naar klinische Proof-of-Concept
te brengen. Door kennis en ervaring in verschillende
development programma’s en bij een groot aantal
ondernemingen zijn we snel in staat om gaps te
ontdekken en oplossingen te implementeren. Zo
ontstaat toegevoegde waarde. Door daadwerkelijk
ondersteuning te bieden.”

Over CURARE
CURARE Consulting, opgericht in 2015, neemt in
het superspecialistische Life Sciences speelveld
een bijzondere plek in. CURARE bestaat uit: Edwin
Spaans, Tonke van Bragt en Ellen Hulskotte.
Experts met een decennialange ervaring in de
internationale farma. Oud-collega’s ook van
-jawel- Organon in Oss. CURARE is gespecialiseerd
in het ontwerpen van ontwikkelingsstrategieën
voor drug development programma’s. “Vroeg
klinisch geneesmiddelenonderzoek ligt op het
kruispunt waar farmacologisch, toxicologisch en
chemisch-farmaceutisch onderzoek samenkomt
en zich in de mens moet gaan bewijzen. In de
‘first-in-human’ studie aan ons de taak om met
goed gekozen doseringen het farmacokinetisch en
farmacodynamisch profiel (waaronder het effect op
biomarkers) en de veiligheid in beeld te brengen
om hiermee alvast een eerste tipje van de sluier
op te lichten met betrekking tot de potentie van
de stof. In de daaropvolgende Proof-of-Concept
studie volgt -in de juiste populatie en met de juiste
eindpunten- dan hopelijk het echte klinische bewijs
van het concept dat jaren eerder in de laboratoria
is bedacht.” In deze fase worden ook de eerste
contacten met regulatoire autoriteiten, meestal FDA
en EMA, gelegd. CURARE experts leveren hier hun
bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld een klinisch
ontwikkelingsplan, pediatrisch plan, studie designs,
het briefing document en ook de daadwerkelijke
interactie met de autoriteiten. Al met al is dit een
jarenlang onderzoekstraject dat leidt tot een evenzo
lange samenwerking van CURARE met een bedrijf
– biotech en pharma uit binnen- en buitenland -,
waarbij ondertussen rekening gehouden wordt met

Voor meer informatie
www.curareconsulting.com

De belangrijkste expertise
gebieden van CURARE zijn:
•
•
•
•

Strategic clinical drug development
Clinical pharmacology programs (incl. PK/PK-PD)
Clinical regulatory support
Hands-on clinical support

Connect with key players
in Life Sciences & Health!

13 February 2020

De Doelen ICC | Rotterdam

Do you want to capture the attention of our 800+ high-level attendees
in key positions? Join the 7th edition of Innovation for Health on 13
February 2020 and benefit from the diverse sponsorship, exhibition
and speaking opportunities that this conference has to offer you!

“I4H is an excellent event to reconnect with
your network, and discover new
connections that can lead to
great partnerships."

Media Sponsor:

- attendee 2019

“I found the plenary sessions to
be extremely inspiring, well-organized,
and creative. This was honestly one of the best
health conferences I’ve ever attended!”
- attendee 2019

For more information:
W: www.innovationforhealth.eu
E: info@innovationforhealth.nl
T: +31 35 303 5580

Matrix Innovation Center

Alweer gestart met
ontwikkeling volgend gebouw

BiotechNEWS & Life Sciences

Matrix Innovation Center. Het zijn inmiddels zes futuristische gebouwen op Amsterdam Science Park, want Matrix VII is maar jongstleden
geopend. De animo en lange doorlooptijden maken dat er bij oplevering van een nieuwe gebouw al wordt nagedacht over een volgende.
Futuristische hoogbouw zo ver het oog reikt. We
zijn op de Nederlandse hotspot waar prestigieus
onderwijs, onderzoek en ondernemen op het gebied
van IT, high tech, Life Sciences en duurzaamheid
tezamen komen: Amsterdam Science Park. Zes Matrix
bedrijfsverzamelgebouwen huisvesten momenteel
ca. 115 bedrijven. Matrix Innovation Center, een
samenwerkingsverband van de Rabobank, UVA, NWO
en de gemeente Amsterdam, behoort tot de allereerste
initiators van het Amsterdam Science Park. Het startte
in 1989 met Matrix I (later verkocht aan SARA) toen
op dit terrein nog een verzameling onderzoek- en
onderwijsinstituten was gevestigd en de naam nog
niet was getransformeerd naar Amsterdam Science
Park. Matrix II, III en IV huisvesten een breed scala
aan kantoorgebruikers in de technologie (ICT) en
betawetenschappen. De 6.000 m2 in Matrix VI was
binnen twee jaar verhuurd. Helaas was op de locatie
van Matrix VII - het gebouw staat in de research
omgeving van NWO instituten als Amolf en Nikhef
- 8.000 m2 VVO het maximum, anders was Matrix
VII ongetwijfeld nog groter geweest. Want binnen
afzienbare tijd was al 4.000 m2 ingevuld: 3.000 m2 aan
ARCNL en 1.000 m2 aan kleinere partijen.

Markt trekt aan
De markt is enorm aangetrokken, niet alleen
op Amsterdam Science Park maar ook voor
kantoorruimten en labvoorzieningen elders in
het land. Naast steeds groter, bouwen we ook
steeds duurzamer. Slim energiebeheer en CO2
reductie staan centraal. In Matrix VII is gebruik
gemaakt van een eigen WKO, ledverlichting en
energiezuinige installaties. Het gebouw geeft grotere
ontmoetingsplekken, gezamenlijke ruimtes en een
uitgekiende mix van kantoren en labruimten.
Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van
services op het gebied van facilitaire zaken,
bedrijfsvoering en matchmaking tussen bedrijf
en de op het park gevestigde onderwijs en
onderzoeksinstituten. Huurders geven aan dat het
netwerk en kruisbestuiving belangrijke redenen zijn
om voor Matrix Innovation Center te kiezen. Al deze
elementen dragen er toe bij dat Amsterdam Science

Artist impression van nieuwe gebouw Matrix I

Park nauwelijks leegstand heeft, zeer gewild is bij
ondernemers en dat de Matrix Innovation Center
organisatie nu al weer nadenkt over een volgend
gebouw. Het grappige is dat dit gebouw niet -zoals
je verwacht- Matrix VIII zal gaan heten, maar is
hernoemd in Matrix I omdat de ‘oude’ Matrix I circa
7 jaar geleden is verkocht en deze naam niet meer
word gebruikt. Het nieuwe gebouw (9000 m2 VVO)
is gelegen midden op Amsterdam Science Park en
wordt weer een combinatie van kantoor - laboratorium
ruimten (verhouding ca. 60 -40). Oplevering? Naar
verwachting najaar 2021.

Amsterdam Science Park
Dagelijks studeren en werken er ruim 10.000 studenten, onderzoekers en ondernemers; Amsterdam
Science Park (70 hectare) heeft zich internationaal op de kaart gezet als een gerenommeerd en dynamisch
wetenschapspark op het gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek, technologie, ICT, sustainable
chemistry en Life Sciences. Amsterdam Science Park biedt in feite alles op het gebied van exacte wetenschap,
zoals de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA met 2500
studenten; en SARA; het Amsterdam University College waar (inter)nationale topstudenten studeren en
veelal wonen, en de grootste concentratie aan publiek gefinancierd onderzoek in Nederland. Het gebied
huisvest vijf onderzoeksinstituten van NWO: AMOLF, CWI, Nikhefen ARC-NL (Advanced Research Center fot
Nanolithography). De aanwezigheid van vooraanstaande wetenschappers, de rijke pool van goed opgeleide
studenten en technische voorzieningen zoals de AMS-IX (het grootste internetknooppunt van Europa), biedt
ondernemingen niet alleen een hoogwaardig netwerk, maar ook alle faciliteiten op een toplocatie.

De in maart opgeleverde Matrix VII

47

