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Micro-naalden technologie
Micro-naalden technologie, ook toegepast door
MyLifeTechnologies in de Pijnloos Prikken
Pleister, is door de WHO geselecteerd als één van
de drie ‘core technologies’ voor de toekomst van
wereldwijde vaccinaties en door de WEF in de
‘top-10 Emerging Technologies of 2020’ geplaatst.
Pagina 4

Breed spectrum
antiviraal middel
CEO Bernd van Buuren van Protinhi Therapeutics
wil snel doorschakelen van lab naar kliniek met
Protinhi’s breed spectrum antiviraal middel tegen
onder andere COVID-19. Pagina 25

Het verbinden van interne
en externe opportunities
Ze speuren de markt af naar potentieel
disruptieve innovaties en bieden
samenwerkingen, investeringen en faciliteiten
met als doel innovatie versnellen, optimaliseren
en incuberen: J&J (Johnson & Johnson)
Innovation. Scout Gideon en Head JJlabs Elena
vertellen over hun passie: het verbinden
van interne en externe opportunities met
de Johnson & Johnson Family of Companies
inclusief farma tak Janssen. Pagina 37
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INVESTING IN INNOVATIVE DUTCH
LIFE SCIENCES FACILITIES
The Mibiton foundation invests in Life
Sciences facilities and equipment
enabling Dutch SMEs to accelerate their
commercial activities. Examples of
investments include analytical equipment,
first series of medical devices, clean
rooms and agro-food production facilities.
Investments are generally provided as
financial lease constructions.

PAUL KOEKOEK (COO):

“OUR PILOT PLANT AT THE PORT OF

AMSTERDAM HAS PROVEN TO BE CRUCIAL
IN THE SCALE UP OF OUR PHOTOBIOREACTOR
TECHNOLOGY. WITH THE FUNDING FROM
MIBITON, AFTER YEARS OF LABSCALE
STRAIN DEVELOPMENT, WE WERE ABLE
TO TAKE THE NEXT STEP TOWARDS
DEMONSTRATION SCALE.”
Photanol, Amsterdam
www.photanol.com

Photanol is a young and ambitious company that
has developed a sustainable production technology
for renewable carbon compounds. Photanol uses
cyanobacteria that capture CO2 from the air
and transform it directly into valuable chemical
compounds for daily use, like plastics, the ingredients
for personal care and detergents; even fuels - clean,
renewable, and circular.
Currently Photanol has its own lab and R&D facilities
at the Amsterdam Science Park, a Pilot plant at
Prodock Amsterdam and an Industrial Pilot plant at
Chemie Park Delfzijl. In 2021 this plant will produce
the first Photanol products, as preparation for the
next phase towards commercial production 2024.
De foto is van voor de coronatijd

W W W.MIBITON.NL

Biotech & Life
Sciences: actief
in corona-strijd

BiotechNEWS & Life Sciences

3

Heel Nederland voor de zomer van 2021 gevaccineerd dat is nu het
ambitieuze plan. En daarmee dient een volgende discussie zich
alweer aan: want wie krijgen het vaccin als eerste? Kwetsbaren en
zorgverleners. En dat blijken in Nederland alleen al 6,5 miljoen mensen
te zijn. Ondertussen sterven op slechte dagen toch al snel 75 landgenoten
aan COVID-19. En dat in een 1,5 meter samenleving met mondkapjes.
Wat een vreselijk jaar, waar zijn we met z’n allen in beland?
De corona-strijd lijdt tot onverwachte hoogtepunten. Want, duurt het ontwikkelen
van een vaccin al snel 6 tot 10 jaar, Pfizer en Moderna lieten al na een paar maanden
positieve fase 3 interim resultaten zien, en (hoera, want de NL viroloog Vincent
Munster is hier bij betrokken en de vaccinproductie is in Leiden) AstraZeneca sloot
deze week aan. Aangezien Pfizer tot 2022 hooguit 675 miljoen mensen wereldwijd aan
de dubbele dosis van het vaccin kan helpen en het leeuwendeel van de productie al is
opgekocht door rijkere landen, is de roep naar Pflizer en BioNTech om hun patenten
op het coronavaccin te delen, groot. Hiertoe zijn ze echter niet bereid. En daarnaast:
met de ontwikkeling van een vaccin zijn we er ook nog lang niet. Een even belangrijke
rol spelen productie (capaciteit), infrastructuur en communicatie. Daar hapert het nu
al. Want de GGD’en vinden -80 vriezers en droogijs ingewikkeld. En de bereidheid van
Nederlanders om zich te laten vaccineren neemt af.
Wat zien we ondertussen de afgelopen maanden in BiotechNews & Life Sciences?
Vrijwel iedereen werpt zich op COVID-19. Intravacc ontwikkelt maar liefst vier
coronavaccins. Drie daarvan zijn gebaseerd op wetenschap die ook wordt gebruikt
voor vaccins tegen polio en hersenvliesontsteking. Protinhi Therapeutics heeft zich
in de strijd tegen corona gestort op proteaseremmers: een breed spectrum antiviraal
middel. AM Pharma test haar ReCap ook bij COVID-19 patiënten binnen een Fase IIIregistratie-studie. Het Leidse Immunetune is, in een samenwerkingsverband (CoVax2),
geselecteerd bij de COVID-19 call uitgeschreven door Top Sector Life Sciences &
Health. Het vaccinplatform van Immunetune, oorspronkelijk ontwikkeld om de strijd
tegen kanker aan te gaan, blijkt ook effectief in het onderzoek naar (corona )vaccins.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan: deze najaarseditie
2020 van BiotechNews & Life Sciences staat er vol mee.
Wij wensen u voor dit nummer veel leesplezier en kunnen
ondertussen de komende maanden nauwelijks afwachten.
Wat zal het volgende nummer brengen? We weten het in mei
2021 bij het verschijnen van de voorjaarseditie.
Stay safe!
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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 © 2020 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.

MyLife Technologies

High potential: Beter Vaccineren
met de Pijnloos Prikken Pleister
De technologie die MyLife Technologies heeft
ontwikkeld biedt een pijnloos alternatief voor
bestaande toedieningsvormen (injecties en
oraal) van vaccins en medicatie. De pleister met
poreuze micronaalden heeft niet alleen veel
voordelen, maar is in veel gevallen zelfs te
prefereren boven bestaande toedieningsvormen. CEO Mike de Leeuw legt uit.
Veel medicijnen en vaccins worden nu nog via
naaldinjecties in subcutaan vet of spieren toegediend.
Dat heeft nadelen: het doet pijn, sommige mensen
hebben naaldangst en het vereist medische training.
In het geval van veel moderne vaccins vereist dat ook
diep gekoelde tot diepgevroren logistiek, wat de zaken
duur en complex maakt, zeker in een epidemie of
pandemie; dat is nu ook al struikelblok voor de
COVID-vaccins.
Het Leidse MyLife Technologies heeft een alternatief
ontwikkeld voor naaldinjecties, orale tabletten en
capsules om geneesmiddelen toe te dienen: een
pleister met poreuze micronaalden. De pleister
kan geneesmiddelen en vaccins pijnloos via de
huid toedienen en leent zich uitstekend voor
zelftoediening en dagelijkse doseringen. ‘Vooral in
het geval van vaccins- is toediening via de huid soms
zelfs te prefereren: op deze manier kunnen de vele
immuuncellen in de (opper)huid effectiever bereikt
worden dan de standaard injectie in spieren, met een
betere immuunreactie tot gevolg of 3x-10x minder
vaccinstoffen, ‘ stelt Mike de Leeuw. ‘Tel daarbij op
dat vaccins op onze micronaalden in droge vorm zelfs
per post opgestuurd kunnen worden en dan zie je de
contouren van een ‘first reponse vaccin delivery’
bij nieuwe uitbraken.’

Voorkomen van bijwerkingen
Maar de lijst met voordelen is nog langer. ‘Bepaalde
geneesmiddelen in tablet- of capsulevorm vertonen
ernstige bijwerkingen en hebben maar een beperkte
effectiviteit doordat een flink deel van het medicijn
in de spijsvertering verloren gaat,’ stelt Mike de
Leeuw. ‘Daardoor kan de exacte dosis die in het bloed
terechtkomt bij orale toediening, soms sterk varieren.
De micronaaldenpleisters van MyLife kunnen voor
specifieke orale geneesmiddelen de belangrijkste
nadelen voorkomen. Bovendien kan de snelheid van
afgifte van het medicijn gestuurd worden. Sommige
medicijnen vragen om een snelle afgifte, terwijl bij
andere juist een langzame, constante afgifte is vereist.’
Toediening van een geneesmiddel via een pleister
wordt al decennialang toegepast: transdermale
therapeutische systemen (TTS) is daarvan de officiële
benaming. Oestrogenen, testosteron, maar ook
clonidine, nicotine en zelfs fentanyl zijn voorbeelden
van geneesmiddelen die via TTS commercieel
toegediend worden. Bij deze commercieel beschikbare
pleisters zonder micronaalden gaat het transport
door de huid echter langzaam en inefficiënt; er zijn
maar weinig medicijnen die daar geschikt voor zijn.

Wie is Mike de Leeuw?

De buitenste huidlaag vormt een natuurlijke barrière
en hierdoor komt doorgaans slechts 10 tot maximaal
50 procent van het geneesmiddel daadwerkelijk in het
lichaam terecht. Bovendien bevatten de bestaande
pleisters na gebruik nog hoge resthoeveelheden
geneesmiddel, die een veiligheidsrisico kunnen
vormen of misbruik in de hand werken (Fentanyl).
Met de micronaaldentechnologie van MyLife
Technologies zijn al dit soort nadelen verleden tijd en
worden geneesmiddelen efficiënter opgenomen.

Technologieplatform
Ondanks alle voordelen en het innovatieve karakter van
deze toedieningsvorm leidde het MyLife Technologies
lange tijd een bescheiden bestaan. Het bedrijf werd in
2012 medeopgericht door chemicus Pieter Jan Vos als
een spin-off van Universiteit Twente, MESA+, Instituut
voor Nanotechnologie. Door vestiging op het Leidse
BioScience Park kon geprofiteerd worden van het
levendig netwerk binnen het Leidse Life Sciences and
Health cluster. Tussen 2012 en 2017 werden een vijftal
kleinere grants verkregen en in 2016 verkreeg het bedrijf
kapitaal van een consortium van informal investors.
Het was Mike de Leeuw (zie kader) die in januari 2020
het roer overnam van Pieter Jan Vos en daarmee de
koers van MyLife Technologies een geheel andere
draai gaf. Na een korte investeringsronde van €0,9
mln richten Mike en zijn team zich op het opschalen
en uitlicensenceren van het technologieplatform en
het opstarten van betaalde haalbaarheids/feasibility
studies voor meerdere toepassingen. ‘We hebben nu
4 verschillende opties op feasibility studies met grote
farma partijen; die staan nu nog ‘on hold’ door het
uitstel van externe innovaties bij de klanten ten gevolge
van COVID-19. Volgend jaar zullen ongetwijfeld enkele
van deze studies starten. Ondertussen hebben we onze

Mike is tumorviroloog en behaalde een bachelor
en Post MBA bij IMD. Hij werkte (internationaal)
bij Unilever, Shell en DSM. Sinds 2008 is hij
betrokken geweest bij de oprichting en ‘turnaround’ van verschillende startups waaronder
Branching Tree, InGell Labs, OncoLize, Beta Cell,
Hy2Care en Isotis. Mike
en zijn teams hebben
de afgelopen jaren
voor meer dan €120
miljoen aan private en
publieke investeringen
geïnitieerd en opgehaald voor innovatieve drug delivery
projecten en bedrijven.

vaccinontwikkeling opgestart en zijn er samenwerking
met vaccin-bedrijven in de maak, waarbij ook een
mRNA vaccinbedrijf in een gevorderd stadium.
Het aantal medewerkers is momenteel 7, maar wordt
binnenkort met 3 uitgebreid. Niet in de laatste plaats
omdat we nu onze productie op gaan schalen met
moderne microprocessing techniek uit de halfgeleiders
industrie, inclu-sief dito partners. Daarmee zullen wij
ook binnen enkele weken ‘mass-customization’ toe
kunnen passen voor bijzondere klanten. Wij mikken
erop dat wij over 2 jaar de eerste proeffabriek kunnen
optuigen met gespecialiseerde partners. ‘Last but not
Last’: onze huidige micronaalden zijn al met succes
getest in de eerste First-in-Human test met gezonde
vrijwilligers: veilig en toepasbaar was de conclusie!’
‘Kortom: MyLife Technologies is een actief en sterk
groeiend bedrijf dat terecht een grote belangstelling
van investeerders geniet.’
www.mylifetechnologies.nl

Inmiddels heeft de WHO samen met enkele grote NGO’s na drie jaar scouten en selecteren de micronaalden technologie als één van de drie ‘core technologies’ aangeduid voor de toekomst van wereld
wijde vaccinaties. Ook het Wereld Economisch Forum heeft deze maand de micronaalden technologie in
de ‘top-10 Emerging Technologies of 2020’ geplaatst.

Pharming kiest voor Pivot Park

Brabantse life science campus
is innovatief ecosystem
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Met de bouw van een nieuwe productiefaciliteit van Pharming zet het Pivot Park een betekenisvolle stap
in de verdere ontwikkeling. Nu al mag deze Brabantse life science campus zich een biofarmaceutisch
epicentrum noemen, niettemin zijn de plannen voor verdere uitbreiding relevant voor dit innovatieve
ecosysteem, waar ervaring en innovatie gebundeld worden. Daarbij ligt een sterke focus op het
ondersteunen van veelbelovende startups. “De future looks bright”, aldus CEO Brigitte Drees.

De komst van Pharming Group is meer dan een
opsteker. Het is immers het bewijs dat het Pivot Park
in Oss niet alleen de ruimte maar ook de faciliteiten
én ambiance kan bieden voor zowel grote als kleinere
innovatieve biofarmaceutische bedrijven. De grond
waarop het Pivot Park zich ontwikkelt is historisch,
ooit bloeide hier het bedrijf Organon, maar wat er
heden ten dage gebeurt is nog veel spannender,
benadrukt CEO Brigitte Drees van Pivot Park:
“We doen als partner mee aan de ontwikkeling
en productie van nieuwe medicijnen in de wereld.
Bedrijven vinden hier namelijk datgene wat zij nodig
hebben; met alle faciliteiten, turn-key oplossingen en
ook maatwerk. “Het gebouw Panther voor Pharming is
daar een mooi voorbeeld van.”
De bedrijven op de campus zijn succesvol. Zo kondigde
ook Lead Pharma onlangs nog aan een mooie deal met
Roche te hebben getekend en won Synaffix een prijs
voor het beste ADC platform technologie.
Er werken inmiddels bijna 650 mensen bij
verschillende ondernemingen die voor hun
vestiging Pivot Park hebben geselecteerd.
“Dat is mede te danken aan ons team”, zegt
Brigitte Drees: “Wij beschikken hier over de
benodigde expertise en exploiteren die op de juiste
manier omdat we goed luisteren naar de behoeften
van onze huurders.” Maar er is meer waardoor
de life science campus toegevoegde waarde biedt.
Net zo belangrijk is namelijk de regio rondom het
Pivot Park waar het plezierig wonen is met veel
natuur en een aangenamere woningmarkt dan
de Randstad. Bovendien is Brabant een
ondernemende provincie met een voor de LS&H
aantrekkelijk investeringsklimaat.

Brigitte Drees

Een van de bedrijven heeft al die pluspunten ingezien:
AstraZeneca-dochter Acerta dat op het Pivot Park
de juiste voedingsbodem vond voor haar R&D en nu
oogst met de voorgenomen goedkeuring in de EU voor
haar geneesmiddel Calquence bij de behandeling van
chronische lymfatische leukemie.

Racoon, Grizzly en Panther; Het geheel maakt deel
uit van onze strategie: Als ze in Oss beginnen aan de
ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel bieden wij
ze alle mogelijkheid om hier uit te groeien tot een
compleet bedrijf en geven we ook graag ruimte om
productie te faciliteren.”

Toch kijkt Drees verder als het gaat om innovatieve
dadendrang. “Op Pivot Park zijn nu rond de zestig
bedrijven actief. Om de groei van de community te
faciliteren zijn er nieuwe gebouwen nodig op de
Brabantse campus en daar wordt dan ook hard aan
gewerkt. Of beter gezegd gebouwd. Twee van de
complexen, Grizzly en Racoon, moeten onderdak gaan
bieden aan nieuwe en bestaande huurders, startups en
onderwijs. Het acht bouwlagen tellende Grizzly voegt
straks negenduizend vierkante meter aan kantoor- en
labruimte toe (zowel biologie- als chemie-lab ) aan
het park. Met name zal dit complex worden bestemd
voor scale-ups die door hun groei meer ruimte
nodig hebben.

Het eerste, vijf bouwlagen tellende gebouw,
Panther, wordt gerealiseerd voor Pharming
Group dat bekend heeft gemaakt zich op de life
science campus te vestigen. Het complex wordt
een nieuwe productiefaciliteit ter uitbreiding van
de verwerkingscapaciteit van het hoofdproduct
RUCONEST®. Het gaat om de zogeheten downstreamproductie en omvat de zuivering, filtratie en
concentratie van de basisstof. Deze faciliteit van
Pharming gaat op Pivot Park zo’n 30 tot 50 extra
arbeidsplaatsen opleveren.

“In Racoon willen we de startups een prominente
plek geven. Dit wordt ons incubatorgebouw met
specifieke programmering in dienst van de startups.
Met tevens ruimte voor specifiek onderwijs op het
gebied van Drug Discovery and Development

De bouw begint medio volgend jaar maar Brigitte
Drees is nu al overtuigd dat het impact gaat hebben:
“De future looks bright. En belangrijk is dat je hier een
community treft die wil samenwerken om succesvol
te zijn en die snel toegang tot kennis kan krijgen.
Dat spreekt zich internationaal rond; deze sector is
immers niet meer gebonden aan landsgrenzen.”

RIVM validatie: SD-Biosensor COVID-19 F antigeen sneltest voldoet aan de WHO eisen.
Het RIVM concludeert na de uitgevoerde validatie in een GGD teststraat dat
de SD-Biosensor COVID-19 F antigeen
sneltest voldoet aan de WHO eisen.
Van de SD-Biosensor Standard
Q-Covid-19 Ag was al eerder aangetoond dat deze voldoet aan de criteria.
Deze sneltest is als eerste opgenomen
op de WHO Emergency lijst. Beide
testen zijn in de Benelux verkrijgbaar
via Mediphos.
Voorlopige conclusie op grond beschikbare validatie data. Standard F-Covid-19 Ag (SD Biosensor) voldoet aan de
criteria ≥ 80% sensitiviteit en ≥ 97%
specificiteit t.o.v. de PCR, in monsters

met Ct < 30. De prestaties in onafhankelijk door RIVM uitgevoerde prospectieve studie: sensitiviteit Ct <30: 84,4 %
specificiteit 99,6 % (98,6 – 99,9%)
n = 628 (118 PCR+).
Deze validatie is uitgevoerd op een
F2400 analyzer waarin tot 24 samples
gelijktijdig kunnen worden ingezet
waarbij het systeem na de incubatie tijd
automatisch de test afleest en het
slotje weer vrij geeft voor een volgende
test zodat er een continue flow
ontstaat. Het resultaat is vervolgens
zichtbaar op het scherm en op de
automatische print, tevens worden de
uitslagen op het systeem opgeslagen

en kunnen deze worden geëxporteerd
naar een USB stick of middels een
koppeling naar het Laboratorium
Informatie Systeem.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Mediphos Medical Supplies BV
Industrieweg 12-b
6871 KA, Renkum

Voor de volledige tekst verwijzen wij
naar: www.mediphos.com/coronatesten

Voor inhoudelijke vragen kunt u
contact opnemen via 0317-351838
of info@mediphos.com

‘Opwindende tijden’
voor succesvol Equflow
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Equflow, de producent van disposable single use flow sensors, maakt zich op voor een volgende
groeifase. De internationale ambities blijken onder meer uit het openen van een verkoopkantoor
in de Verenigde Staten. Daarmee onderstreept het in Oss gevestigde bedrijf niet alleen de groei
maar ook de wereldwijde erkenning voor het productengamma. Voor CEO Daniël van Beek is het
nu prioriteit de onstuimige groei, van nierpatiënt tot racewagen, te doseren.

Weliswaar is het niet de belangrijkste doelgroep,
maar de slimme sensoren van Equflow worden zelfs
toegepast in de Formule1-bolides van het Toro Rossoraceteam. “Daarmee wordt de flow van de koelvloeistof
gemeten”, vertelt Daniël van Beek: “Ik heb mij altijd
gerealiseerd dat ons product veel potentie heeft, maar
toch, zo’n toepassing is wel heel bijzonder.”
Van Beek, oud-Philips-man, nam in 2006 het bedrijf
van de oprichters over om hun idee voor een single
use flow sensor verder te ontwikkelen. Het heeft een
lange aanloop gehad, kijkt hij terug: “In 2010 lag er
een product dat vrijwel meteen aandacht kreeg uit de
biotech-sector. Dat was uiteraard een goed signaal.
Het valideren van de flowsensor heeft vervolgens
veel tijd gekost, maar in 2014 begonnen we grotere
opdrachten en ook repeat-orders te krijgen.”
Uiteindelijk was 2015 het jaar waarin de stormachtige
groei van Equflow begon. Het concept van een
disposable vloeistofmeter sloeg aan bij systemintegrators en OEM’ers. “Het is goedkoop, het
is een hoog kwalitatief product, betrouwbaar en
reproduceerbaar”, aldus Van Beek: “En in de wereld
van biotech, farmaceutica en de zorgsector ontstond
de overtuiging dat je met disposables, zoals dus ook
een single use flow sensor, veel tijd kunt besparen.
Als een productierun moet worden stopgezet duurt het
immers lang voordat het weer wordt vrijgegeven.
Met de toepassing van onze disposable flow sensors
kan sneller weer worden opgestart. Het gaat dan om
tijd en dus geld.”
In de afgelopen jaar groeide het bedrijf van vier
naar veertien medewerkers en werd een even
efficiënt als smaakvol bedrijfspand in Oss, op een
steenworpafstand van het Pivot Park, gerealiseerd.
Met inpandig de gecertificeerde cleanroom die, mocht
de wens er zijn, vergroot kan worden.

Dat laatste is niet ondenkbaar, gezien het succes
dat voor een belangrijk deel is te danken aan
het intelligente ontwerp van de Equflow sensor:
in de kunststofbehuizing draait een minuscuul
schoepenradertje. De snelheid waarmee deze draait
wordt permanent uitgelezen door een infrarood
sensor, zodat er constante controle is op de stroom van
de vloeistof. In de biomedische en pharmaceutische
omgeving is het van het grootste belang dat deze
metingen betrouwbaar en accuraat zijn, maar ook
dat de flowmeters steriel zijn. De productie en
assemblage ervan vindt bij Equflow ook plaats in de
eigen cleanroom, waarbij de verpakte producten ook
gesteriliseerd kunnen worden met gammastraling.
Daarnaast werkt Equflow voortdurend aan uitbreiding
van het productenpakket. Naast de disposable
flowmeters zijn er ook non-disposable producten,
uitgevoerd in brons of RVS. Overigens ligt daarop
niet meer de focus, zegt Van Beek. Belangrijker is
dat naast de flowmeters er een volledig pallet is
met producten om de diverse toepassingen van de
flowmeters te ondersteunen. Een daarvan is een
barcode-reader. Elke flowmeter wordt namelijk
gekalibreerd en voorzien van een barcode met de
exacte meetgegevens. Deze barcode wordt door de
reader ingelezen en deze data kunnen vervolgens
worden gebruikt in het verdere controleproces.
“De barcodereader geeft nog eens weer hoe
flexibel ons product is. We werken aan een optimale
procesconnectie, leveren speciale tubeholders en
kliksystemen. Zo is er een maatwerkpakket voor elke
applicatie ontstaan”, aldus Daniël van Beek.
Die visie van Equflow heeft aansluiting bij de praktijk.
Of dat nu een biotechbedrijf is of een ziekenhuis waar
nierpatiënten worden gedialyseerd. In alle gevallen is
de disposable flow sensor niet alleen een betrouwbaar

meetinstrument maar ook veilig en efficiënt. Het zijn
dan ook die positieve signalen uit de dagelijkse praktijk
waardoor systemintegrators en OEM’ers in snel tempo
en in toenemende mate Equflow toepassen in hun hun
producten en systemen. Van Beek: “We zijn daarom
ook internationaal georiënteerd. We hebben onlangs
een kantoor in Wisconsin in de Verenigde Staten
geopend. Binnenkort volgen Frankrijk, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk.”
De Equflow-directeur voegt er aan toe dat het succes
niet alleen nieuwe kansen biedt, maar vooral ook
uitdagingen. Zeker op het gebied van kwaliteit en
assemblage: “Het is essentieel dat we daar veel
aandacht aan besteden, we willen er over een paar
jaar immers ook nog zijn. We zijn nu intensief bezig
om de ISO-9001-certificatie te krijgen en daarnaast
moeten we in productie en ontwikkeling verdere
stappen maken. We willen steeds verder opschuiven in
de functionaliteit van het proces, waarin onze meters
worden toegepast. Dat betekent dus dat we steeds
meer aan engineering gaan doen. We kunnen een rol
spelen bij bloed-en plasma-meting, er kunnen zich
partijen bij ons melden die kant-en-klare pakketten
samenstellen met slangetjes, aansluitingen en
bijvoorbeeld een thermometer. Doordat we steeds
bekender zijn worden we door steeds meer
partijen geadopteerd.”
“Kijk, in feite hebben we een smal portfolio waar
we de markt breed mee in kunnen gaan. Niet alleen
de biotech en farma, maar ook de foodsector,
zoals brouwerijen, de agrarische sector en
waterbehandeling. Overal ontstaan er weer nieuwe
toepassingen en mogelijkheden voor flowsensoren.
Maar de productie moet wel mee kunnen met die
ontwikkeling. Het is dus nu zaak alles op een juiste
manier te doseren, niet alleen de mensen maar ook
de ondersteuning: blijven zorgen voor een goede
customer support. Gelukkig heb ik een fantastische
team dat door het vuur gaat voor dit bedrijf. We hebben
een platte organisatie en iedereen is even belangrijk:
van schoonmaakster tot procesoperator.”
De afgelopen vijf jaren is door Van Beek en zijn team
een succes gecreëerd dat een stevig fundament vormt
voor de toekomst. “Uiteindelijk kun je concluderen dat
we op het juiste moment met het juiste product op de
markt zijn gekomen. Het is nu belangrijk de vinger
aan de pols te houden en het succes door te zetten
met behoud van kwaliteit. Wat dat betreft blijven het
opwindende tijden.”

3D-PharmXchange

Dedicated Drug Development Xperts
‘We kunnen bedrijven beter helpen door
als slimme, onafhankelijk specialist in dienst
te staan van geneesmiddel ontwikkeling,’
dat was, na gedegen loopbanen bij diverse
Farma bedrijven de conclusie die Ronald
van der Geest, Inez de Greef, en toen nog
Lars Bastiaanse, 10 jaar geleden trokken.
Consultancy specialist 3D-PharmXchange
werd opgericht. Succes en groei bewijzen
de behoefte.
In het Brabantse Riel op een zolderkamer, daar begon
het drietal in 2010 met 3 klanten: een start-up, een
doorstarter en een groot farma bedrijf. Lars vertrok
na 2 jaar en in 2016 trad François van Och aan. Het
bedrijf verhuisde naar een mooi kantoor in Tilburg en
opende 1 jaar later een 2de vestiging op het Bioscience
Park (nu Pivot park) in Oss. Het aantal medewerkers
kende sindsdien een vrijwel continue groei. Kortom,
zoals gezegd, succes en groei van 3D-PharmXchange
bewijzen de behoefte.
Nog even terug naar de oprichting. Welke ervaringen
lagen daaraan ten grondslag? ‘We zagen dat in de

markt, verschillende bedrijven bezig waren om CRO
diensten en meer strategisch project management
met elkaar te combineren’, legt Ronald uit. ‘In die
benadering zagen we de nodige manco’s. Door onze
specialisatie in strategisch project management
kwamen we dichter bij de klant en het project en
waren we echt geloofwaardig in ons streven om in het
belang van het project te denken en te handelen. Er
ontstond een grotere synergie tussen de disciplines
en een intensievere samenwerking met de partijen
waarvoor we werkten. De uitwisseling van kennis
(de naam 3D-PharmXchange verwijst niet voor niets
naar de uitwisseling van farmaceutische kennis)
werd geoptimaliseerd. Dat kwam tijd, kwaliteit en
kosten ten goede (de 3 dimensies waar 3D naar
verwijst). Op deze manier stonden we geheel in
dienst van de ontwikkeling van een geneesmiddel.
De mogelijkheden werden breder. Zo konden we
ontwikkelingsprogramma’s slimmer designen en
daarmee versnellen. In een aantal gevallen hadden we
zo’n ontwikkeling vrijwel volledig in de hand.’

SMART STUDIEDESIGN
De versnelling van geneesmiddel naar patiënt/
marktintroductie is een steeds heter wordend

Het management team
Wie is Inez de Greef? Partner en co-founder Inez (medisch bioloog) is een professional met een breed
netwerk in de farmaceutische en biotech sector. Voor de oprichting van 3D-PharmXchange werkte zij
onder meer als Director Clinical Development and Chief Operating Officer bij Kinesis Pharma. Ze werkte
eveneens enkele jaren als consultant en projectmanager bij klinische en PK-PD projecten in verschillende
therapeutische gebieden. In 2013 werd Inez CEO van klant Treeway, een biotech bedrijf gespecialiseerd in de
ontwikkeling van verschillende ALS therapieën.
Wie is Ronald van der Geest? Als partner en co-founder van 3D-PharmXchange is Ronald (klinisch
farmacoloog) sinds 2011 CDO voor Medir en sinds 2013 CDO voor Treeway. Hij was Project Leider voor de
gentherapie Glybera® van UniQure en momenteel Early Development Lead voor een top-tier Europese
Biotech en verder betrokken bij de oprichting en begeleiding van diverse start-ups. Voor 3D-PharmXchange
was Ronald management lid bij Kinesis Pharma; Compound Development Leader voor Prezista® bij Tibotec
en Clinical Pharmacology expert bij Janssen Farmaceutica.
Wie is François van Och? François (immuuntoxicoloog) is sinds 2016 partner en als Chief Operating Officer
(COO) verantwoordelijk voor de operationele zaken binnen 3D-PharmXchange. Voordat hij toetrad als
managing partner binnen het bedrijf werkte hij enkele jaren in de rol als consultant voor biotech en farma
bedrijven. Daarvoor werkte hij 10 jaar in de farmaceutische industrie (Organon, Schering-Plough, Merck) in
verschillende functies. Als lijn- en projectmanager was hij gespecialiseerd in pre-klinische ontwikkeling met
name op het gebied van toxicologie, (safety) pharmacology en DMPK.

hangijzer in de farma. Hoe pakt 3D-PharmXchange
dit aan? ‘Ieder bedrijf is uniek en maakt unieke
keuzes. Doordat we dicht op de klant staan, kennen
we het bedrijf en het product. Vaak wordt aan ons
gevraagd welke mogelijkheden er zijn. We werken
dan verschillende scenario’s uit, waarbij kwaliteit
en veiligheid uiteraard voorop staan. Bijvoorbeeld
door een slim studie design zijn alternatieven die
versnellend kunnen werken mogelijk. Zo kunnen
studies soms parallel lopen of door studies te
combineren en op een slimme manier samen te
stellen. SMART DESIGN noemen we dat. Dat heeft
het meeste effect bij vroeg klinische studies en
dat is ook het gebied waar de kennis en expertise
3D-PharmXchange het beste tot haar recht komt: in
het maken van intelligente keuzes in de pre-klinische
en vroege klinische fase van ontwikkeling.’

Mean en lean met intranasaal
Midazolam naar Europese goedkeuring
Als exemplarisch voorbeeld van de
bedrijfsfilosofie noemt François een klant
van het eerste uur: Medir. ‘Medir ontwikkelt
intranasaal Midazolam op basis van een
innovatieve formulering gericht op goede
tolerantie, veiligheid, eenvoudige en accurate
toediening (voor sedatie, premedicatie
voor anesthesie en epilepsie) waarbij we
de volledige ontwikkeling hebben gedaan
en we eveneens ons smart studiedesign
hebben toegepast. De verwachting is dat we
begin volgend jaar goedkeuring krijgen in
drie indicaties. Mooi voorbeeld hoe je met
een relatief klein team (waarbij de kern
disciplines toxicologie, regulatory affairs,
CMC en clinical vertegenwoordigd zijn) en
budget uiteindelijk goedkeuring in Europa kunt
bewerkstelligen door op een doordachte manier
een ontwikkelingsstrategie en programma te
ontwerpen en deze op een effectieve manier uit
te voeren.’

Groei kenmerkt het bedrijf. Logischerwijs is het vinden
van goede mensen dan ook een permanent issue. ‘Ja
dat klopt, ‘beamen Ronald en François. ‘En dat is des
te belangrijker omdat het succes voornamelijk wordt
bepaald door de kwaliteit van ons personeel. Goede,
hooggekwalificeerde professionals zijn schaars. Maar
ook op dit segment hebben we slimme manieren
gevonden om deze mensen toch te vinden. We zijn
zeer selectief in het werken met (HR)-partners.
Verder is er een uitgebreid netwerk opgebouwd van
mensen met unieke skill sets en gevalideerde CROs.
De ontwikkelingspartners die we in de loop der jaren
hebben geselecteerd, zijn gevestigde partijen en
kennen onze wensen en eisen. Het vinden van goed
personeel zal ook in de komende jaren een belangrijke
factor zijn, want met de komst van de EMA en de groei
strategie, die we 2 jaar geleden hebben ingezet met
onze adviseurs, zien we een toename in werk.
We kijken dan ook naar een 3de vestiging in de buurt
van EMA/Amsterdam.’
www.3d-pxc.com | info@3d-pxc.com

Janssen

BiotechNEWS & Life Sciences

Aandacht voor PH en PAH
cruciaal voor patiënt en behandeling
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Bij Janssen bouwen we aan een toekomst waarin ziekte tot het verleden behoort. Dit doen
we middels wetenschappelijk onderzoek, waarbij we voortdurend zoeken naar innovatieve
manieren om ziekten te voorkomen, snel te diagnosticeren en beter te behandelen. Naast ons
wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan het bevorderen van gezondheid door ervoor te
zorgen dat zorgverleners, patiënten en hun naasten toegang hebben tot alle daartoe benodigde
informatie, programma's en steun.
In de maand november vragen we speciale aandacht
voor pulmonale hypertensie (PH), bijvoorbeeld via
onze social media kanalen. ‘Als je nagaat dat er nog
altijd ruim 2 jaar zit tussen de eerste PH-symptomen
en de diagnose, is voorlichting dringend noodzakelijk,'
stelt Fabio Mainieri, Business Unit Manager (BUM) PH
in de Benelux. Fabio werkt sinds 13 jaar bij Janssen,
in diverse functies. Als BUM PH in de Benelux is zijn
standplaats momenteel Brussel. ‘In juni 2017 werd
Actelion onderdeel van de Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson. PH is één van
zes therapiegebieden waar Janssen zich op focust
en bouwt verder op hetgeen Actelion, reeds twee
decennia leider op PH-gebied, heeft opgebouwd en
dan met name voor de behandeling van pulmonale
arteriële hypertensie (PAH).'

Aandacht voor de zeldzame ziekte PAH

Recente klinische PH-studies*
zijn bijvoorbeeld:
• A Study to Evaluate Efficacy and Safety of
Macitentan 75 mg in Inoperable or Persistent/
Recurrent Chronic Thromboembolic
Pulmonary Hypertension (MACiTEPH)
• Clinical Study to Compare the Efficacy
and Safety of Macitentan and Tadalafil
Monotherapies With the Corresponding Fixeddose Combination Therapy in Subjects With
Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) (A
DUE)
• Clinical Study Assessing the Efficacy and
Safety of Macitentan in Fontan-palliated
Subjects (RUBATO)
• A Study to Assess Whether Macitentan
Delays Disease Progression in Children
With Pulmonary Arterial Hypertension (PAH)
(TOMORROW)
* niet-limitatieve opsomming

Om de awareness te vergroten en tegelijkertijd uit
te leggen wat PH onderscheidt van PAH verduidelijkt
Fabio: ‘Bij pulmonale hypertensie heeft iemand een
te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen.
Om genoeg bloed in de longen te pompen, moet het
hart harder werken. Als deze functie niet optimaal
is, komt er te weinig zuurstof in het bloed, dat geeft
een scala aan soms moeilijk te duiden symptomen
als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst,
hartkloppingen, opgezwollen enkels, flauwvallen enz.
Welke symptomen men heeft en de hevigheid ervan
verschilt per persoon.’
Bij PAH zit de vernauwing in de longslagader. 'Vaak is
de oorzaak van PAH onbekend, dat wordt idiopathische
PAH genoemd, maar kan het ook door een fout in een
gen komen, dan is het erfelijke PAH. De aandoening
kan ook door andere ziektes komen, bijvoorbeeld
door sclerodermie, leveraandoeningen, aangeboren
hartafwijkingen, medicijngebruik of een hiv-infectie.
Het is een zeldzame ziekte, met in Nederland jaarlijks
zo’n 30 diagnoses.’
We kunnen ons voorstellen dat voor mensen die
leven met PAH de huidige COVID-19 pandemie een
hele uitdaging is. ‘Mensen met een verslechterde
longfunctie zijn extra vatbaar zijn. Dat is tijdens de
gehele corona tijd een punt van grote zorg. Vandaar
is de PH Human app een mooi voorbeeld van hoe we
patiënten en hun zorgteam kunnen ondersteunen met
zorg op afstand.' aldus Fabio.

PH Human™ PH Tracker
Hoe bijdragen aan zorg op afstand? Janssen
heeft recent de PH Human app ontwikkeld voor
monitoring en ondersteuning op afstand van mensen
met PAH. Tom Van Nylen houdt zich als Digital &
Public Awareness Manager PH Benelux specifiek
bezig met digitale voorlichting en vertelt over deze
app die recent op de markt werd gebracht. ‘De
app is ontwikkeld in samenwerking met artsen,
verpleegkundigen en patiënten. PAH patiënten hebben
het niet makkelijk. Het is een complexe aandoening.
Door het gebruik van digitale hulpmiddelen kunnen
patiënten profiteren van thuismonitoring en zorg op
afstand. De PH Human-app maakt monitoring en
ondersteuning bij PAH praktischer en toegankelijker,
vanuit de comfortabele en veilige thuisomgeving. Via
deze intuïtieve app worden patiënten aangezet om
in slechts een paar klikken per dag eenvoudig de
progressie van hun ziekte thuis in de gaten houden, via
zelfmonitoring en door enkele vragen te beantwoorden
over hun gezondheid en welzijn. PH Human houdt
alle essentiële gezondheids- en welzijnsgegevens
bij op één plek en laat patiënten hun actuele
gezondheidsstatus en kwalitatieve rapporten en
trendgegevens over specifieke parameters in een mum
van tijd delen met hun zorgteam. Zo is het makkelijker
voor het zorgteam om te begrijpen hoe patiënten zich
voelen en hoe het hen tussen de controle-afspraken
vergaat. Patiënten kunnen overzichten genereren
over de algehele impact van de behandeling in de
loop der tijd, zodat hun zorgteam beter geïnformeerd
is en de nodige interventies kan uitvoeren. Het is ook
mogelijk om een telefonische follow-up of een fysieke
afspraak aan te vragen in de app, en vervolgens directe
bevestiging en een tijdige herinnering te ontvangen,
waardoor plannen makkelijker wordt. De app is vrij
te downladen.’
Janssen heeft verder ook een uitgebreide klinische
studie portfolio op PH gebied (zie KADER). ‘Hier-mee
brengen we behandelingen en de wetenschap grote
stappen verder. Maar bovendien: naast de reguliere
medicatie is er een steeds bredere acceptatie van
‘Je leefstijl als medicijn: als Janssen vinden wij het
belangrijk om ook daar ons steentje aan bij te dragen:
zowel aandacht blijven vragen voor deze zeldzame
ziekte als het aanbieden van tools zoals de PH Human
app zijn in dit streven cruciaal!’ sluit Fabio af.

Je kunt Janssen vinden op Twitter,
Facebook en LinkedIn
www.twitter.com/Janssen_Ned
www.facebook.com/JanssenNederland/
www.linkedin.com/showcase/janssen-nederland/

Tom Van Nylen en Fabio Mainieri

HAN

Unieke opleiding Kwalificatie & Validatie
Engineer voldoet aan groeiende vraag
Kwalificatie & Validatie is bepalend voor succes in de lifesciences: Gedocumenteerd testen en bewijzen dat processen,
methoden en apparatuur betrouwbaar werken en voldoen aan de eisen heeft high impact en er is veel vraag naar.
Echter: het tekort aan specialisten is schrijnend en een opleiding bleek niet te bestaan. PharmSupport ontwikkelde samen met de
HAN University of Applied sciences de unieke post-HBO cursus Kwalificatie & Validatie Engineer en richtte in samenhang hiermee
het GxP expertisecentrum in het Pivot Park op. Jan Damm, oprichter PharmSupport, en partner Jan van Ooij, vertellen.

Hij is chemicus met bijna 30 jaar farma ervaring in
compliance-, kwaliteit- en labmanagement. 10 jaar
terug besluit Jan Damm PharmSupport op te richten,
dat zoals de naam al aangeeft support (flexwerk,
audits, training, consultancy enz.) biedt aan farma
en lifesciences. Hij krijgt al snel ondersteuning van
Jan van Ooij: bioloog, IT’er en bedrijfskundige die
zijn sporen heeft verdiend met projectmanagement,
kwaliteitsservices en ICT in de farmaceutische
industrie. In 2018 loopt PharmSupport tegen een
schrijnend tekort van Kwalificatie & Validatie
engineers in de lifescience aan. Jan Damm:
‘Dat speelde sectorbreed en was een urgent en
groeiend probleem. Er bestond geen opleiding voor dit
vakgebied en de regelgeving werd steeds uitgebreider
en complexer.’ En zo kwam PharmSupport in contact
met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
van de EU, waar een projectvoorstel werd ingediend
voor een opleidingsprogramma dat samen met de HAN
werd ontwikkeld. PharmSupport zorgt voor de inhoud
en HAN voor logistiek en lokalen.

Wat leer je?

Aan de kwaliteit van producten in de farmaceutische/
life sciences industrie worden vanzelfsprekend zeer
hoge eisen gesteld. Strenge regelgeving (zoals GMP)
moet dit borgen. Eén van de belangrijke principes is
het gedocumenteerd testen en bewijzen
dat processen, methoden en apparatuur betrouwbaar
werken en voldoen aan vooraf opgestelde eisen.
Jan Damm en Jan van Ooij

Jan Snel
bouwt slimmer,
sneller én schoner
Jan Snel biedt een passende oplossing voor iedereen. Door slimmer, sneller en schoner te bouwen onderscheidt Jan Snel zich
ten opzichte van de traditionele bouw. Door in de fabriek te produceren onder geconditioneerde omstandigheden, is Jan Snel
in staat om de kwaliteit te verbeteren en het bouwproces tot 50% te versnellen. Hergebruik, in combinatie met minder afval en
uitstoot, levert daarnaast een grote bijdrage aan de circulaire economie. Bouwen met Jan Snel is bouwen aan de toekomst.
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De Kwalificatie & Validatie engineer is daar
verantwoordelijk voor. Naar goede professionals is
veel vraag, de vooruitzichten op een goed betaalde,
boeiende functie in de lifesciences zijn prima. Jan
van Ooij beschrijft de opleiding: ‘Tijdens 6 maanden
worden colleges en praktijkopdrachten gegeven onder
meer door experts uit de farmaceutische industrie.
Daarnaast worden schrijfopdrachten uitgevoerd,
adviesgesprekken geoefend, en is er aandacht voor
presentaties en uitvoering van een kwalificatieen validatieproject’.
Jan Damm: ‘De opleiding is in het voorjaar van 2019
gestart met de maximale 10 leerlingen en die kregen
allen vrij snel een goede functie. Gelijk daarna (1e
helft 2020) werd de 2de editie georganiseerd die door
corona halverwege switchte naar online in plaats van
klassikaal. De 3de editie start 17 november 2020 en
wordt, afhankelijk van de situatie op dat moment,
classicaal of online gegeven. Inschrijven kan tot eind
oktober via https://www.han.nl/opleidingen/cursus/
kwalificatie-en-validatie-engineer/ Hier vind je tevens
informatie over de inhoud van de opleiding. Voor meer
info over de inhoud kan je terecht bij PharmSupport:
info@pharmsupport.nl.
Daarnaast merkten Jan Damm en Jan van Ooij dat er
in de lifesciences & health sector en dan met name
bij het MKB veel vragen leefden over de complexe en
veeleisende wet- en regelgeving op kwaliteitsgebied
(GxP, verzamelnaam voor o.a. GMP, GDP, GLP, GCP).
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‘Het bleek dat MKB bedrijven en organisaties
regelmatig in een (te) laat stadium verrast worden
door compliance eisen waar ze niet op voorbereid
zijn. Met het gevolg dat ontwikkelingen (bijvoorbeeld
eindontwikkeling van een nieuw medisch product)
vertraging oploopt of zelfs geblokkeerd wordt. Of de
productie en verkoop van een bestaand product in
gevaar komt,’ leggen beide geinterviewden uit. Het was
de ontstaansreden voor het GxP-expertisecentrum.
Het MKB in de LS&H discipline kan bij dit
laagdrempelige communicatie platform terecht
met vragen over validatie, kwalificatie, quality en
compliance van GxP-plichtige systemen, processen,

faciliteiten en voorzieningen. Het expertisecentrum
beoogt een belangrijke ondersteunende rol te spelen
voor MKB bedrijven die hun weg vaak lastig (op tijd)
kunnen vinden in de complexe regelgeving.
Het GxP expertisecentrum is onderdeel van het
Pharmability programma: Een initiatief dat mede
mogelijk is gemaakt door financiële ondersteuning van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling; Op
Zuid, Europees innovatieprogramma en de Provincie
Noord-Brabant.

Contact opnemen met het GxP
expertisecentrum?

Mail naar expertise@pharmsupport.nl

Volg ons op

https://www.linkedin.com/groups/13785053/
Voor meer informatie

PharmSupport

Pivot Park, kamer RK1211
Kloosterstraat 9, 5349AB Oss
www.pharmsupport.nl
info@pharmsupport.nl

17 november 2020 start de nieuwe cursus Kwalificatie & Validatie
Engineer aan de HAN. Inschrijven tot eind oktober via
www.han.nl/opleidingen/cursus/kwalificatie-en-validatie-engineer/
Vragen? Het GxP expertisecentrum
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MercachemSyncom Changes Name to Symeres
MercachemSyncom announced that
it will change its name and operate
under the registered trade name
of Symeres.

Lens-004.pdf
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The new name reflects the strategic
evolution of the company, with the
growth of integrated drug discovery and
development services, which
complement the company’s strong
reputation in synthetic discovery and

17:01

development chemistry. Recent
examples of this evolution include the
acquisition of ADME-Tox provider
Admescope in November 2020 and
strategic alliances integrating our
services with high-quality CROs in the
fields of in vitro biology, biophysics, and
structural biology.
The name Symeres (derived from
Sy-ncom Me-rcachem res-research)

finding people to fit
with people.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

and accompanying tagline “making
molecules matter” are derived from the
experience and success of the Syncom
and Mercachem legacy organizations
and their core strengths in innovative
research.
Dr. Eelco Ebbers, CEO of Symeres,
added, "The evolution of
MercachemSyncom into Symeres is
representative of the continuing
expansion of the organization and our
move into integrated solutions for drug
discovery and development services,
alongside our strong chemistry-centric
services. The most recent example
being our acquisition of Admescope. We
look forward to continuing our journey
with our clients around the world under
our new identity, without forgetting the
core values of quality, integrity,
transparency, and innovation that got
us to where we are today."
About Symeres
Symeres, formerly MercachemSyncom,
is the leading mid-sized European
contract research organization offering
innovative chemistry, medicinal
chemistry, ADME, early process
research services, and GMP production
to accelerate the drug discovery and
development process in a flexible and
cost-effective way. Symeres also offers
integrated drug-discovery services
from hit to clinic via multiple-platform
strategic alliances under a single MSA.
Working for many pharmaceutical and
biotech companies throughout the
world, Symeres is recognized for its
high-quality products and services and
its unprecedented problem-solving
capabilities.
For more information, please visit:
www.symeres.com.
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Thinking about your future? Talk to us.
info@lens.careers
+31 (0)20 462 30 60
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Adryan Consultants

Reaching for the best

Seth Hagemann en
Wilfred Tuurenhout

Adryan biedt:

Dat Wilfred Tuurenhout (57) het naar zijn zin heeft als Senior Consultant bij het Dordtse
Adryan Consultants is in één oogopslag duidelijk. Vol enthousiasme vertelt hij over het brede
servicepakket dat Adryan klanten biedt, maar vooral over mond-tot-mondreclame, efficiënte
korte lijnen, een fijne werksfeer, professioneel advies en toegevoegde waarde.

Asset Management
Compliance & Validation
Engineering Services
Interim and Project Management
Process Automation
Operational Excellence
Training Program & Assessment
Project Services

Van origine is Wilfred Microbioloog. Na zijn studie
werkte hij op het gebied van Quality Compliance bij
diverse (grote) farmaceuten. Maar zijn ware passie
lag bij het oplossen van problemen; daar blonk hij
in uit en zo was hij bij diverse bedrijven al verheven
tot ‘interne troubleshooter’ en kwam fulltime
terecht in de consultancy wat hem gegoten zit als de
spreekwoordelijke jas. ‘Adryan Consultants heeft een
open communicatie en vrijwel geen hiërarchie. Als
adviseur heb je ruimte en creativiteit, en dat heb je
nodig om probleemoplossend te kunnen werken. Het
overgrote deel van de ruim 150 Adryan Consultants zijn
in dienst van Adryan. Ook dat werkt prettig en geeft
een gevoel van verbondenheid en uitwisseling van best
practices. Kortom: binnen Adryan Consultants vinden
consultants de perfecte basis om onze slogan ‘Reaching
for the Best’ waar te maken.’

ook voor de wetgeving die voortdurend verandert, maar
vooral ook voor de interpretatie van de wetgeving. In
dat kader denk ik altijd aan die audit van de FDA bij een
Amsterdams farmabedrijf waar een discussie kwam
over een kwaliteitsissue. De Amerikaanse wetgeving
omschreef de kwaliteitsnorm, maar gaf marges
waarbinnen ingericht kon worden. Die marges had het
Amsterdamse farmabedrijf gehanteerd, maar de FDAmensen stelden een andere benadering voor. Eigenlijk
was er geen verdere discussie mogelijk toen de FDA uit
ging van het standpunt: ‘Mister, you are right, but the
agency ask you to do it.’ Punt. Een typisch voorbeeld
van interpretatie van de wetgeving waarbij je zowel
links als rechtsom kan, maar waarbij de visie van de
overheidsorganisatie (FDA) bindend is. Dan gaat het niet
meer om regeltjes, maar om een puur persoonlijke,
tactvolle benadering.’

een hoogopgeleide beroepsbevolking, uitstekende
gezondheidszorg, een innovatieminnende overheid en
onze centrale ligging mag je Nederland ondertussen
beschouwen als de ultieme R&D innovatiehub van
Europa. Het werk dat we mogen doen, wordt daarmee
steeds groter en baanbrekender.’

Groei door mond-tot-mondreclame

Nederland als Life Sciences HUB

Mond-tot-mondreclame is de beste promotie die
je je als bedrijf kunt wensen. De groei van Adryan
Consultants -opgericht in 2012 door Seth Hagemannis voornamelijk gebaseerd op deze vorm van reclame.
‘Ik beschreef al de goede basis waaruit we werken,
‘ vervolgt Wilfred, ‘maar dat is niet alles. Daarnaast
komen we regelmatig bij elkaar om kennis over te
dragen. ‘Reaching for the Best’ is onze slogan, maar
dat maken we ook individueel waar. Iedere consultant
heeft een persoonlijk ontwikkelplan. Heel sterk,
want zo word je op je goede punten, maar ook op je
verbeterpunten gewezen. Een bedrijf kan zich altijd
blijven verbeteren, maar als individu kan je dat ook:
wat de dienstverlening naar de klant toe ook weer op
een hoger niveau tilt. Blijven leren en verbeteren geldt

Adryan Consultants werkt al langere tijd over de
landsgrenzen. ‘De groei in Oostenrijk, Zwitserland
en Duitsland ging zo snel, dat we recent hebben
besloten een 2de vestiging te openen in het Zwitserse
Visp (Wallis). Met een lokaal multidisciplinair team
van professionals bedienen we zo een deel van de
Duitstalige markt waarbij we veel Big Pharma tot onze
klanten mogen rekenen. ‘

Fijn en efficiënt is volgens Wilfred dat hij als Adryan
Consultant vanaf de start; design; ombouw tot
uiteindelijk het kwalificeren bij het project betrokken
is. ‘Zo kan ik een optimale kwaliteit gedurende het
gehele project leveren en klanten zijn blij met een direct
aanspreekpunt en korte lijnen.’

Een internationale scope geeft een extra dimensie
aan het werk, maar het is vooral de enorme dynamiek
binnen de Nederlandse Life Sciences en Biotech sector
die de horizon verlegt. ‘De Nederlandse Life Sciences
is de afgelopen jaren een speler van wereld formaat
geworden. Met toonaangevende onderzoeksinstituten,

Zo is Wilfred momenteel betrokken bij de ombouw
van een fabriek naar celkweekmediaproductie voor de
biofarmaceutische industrie. De biofarmaceutische
industrie is grootverbruiker van deze voedingsbodems
waarin cellen kunnen worden gekweekt en die o.a.
worden gebruikt voor het testen van medicijnen en
celtherapie. De vraag groeit wereldwijd zo hard dat een
nieuwe locatie nodig was. Niet voor niets werd gekozen
voor een Nederlandse locatie die vooral de Europese
markt gaat bedienen.’

‘Natuurlijk zijn wij als Adryan Consultants ook in staat
om support te leveren gedurende het gehele proces,
‘besluit de gepassioneerde Senior Consultant. ‘Daartoe
zijn we onder meer ISO 9001 gecertificeerd op kwaliteit,
ISO 14001 op milieu en ISO 45001 op Arbo, veiligheid,
gezondheid en welzijn.’
Voor meer informatie
www.adryan-consultants.com

GMP vergunning
voor HCM Medical

Pharming benoemt
Jeroen Wakkerman tot
Chief Financial Officer

Talent moet je blijven
ontwikkelen: zonder
talent geen groei!

HCM Medical heeft in november 2020 het GMP
certificaat ontvangen voor het produceren van
geneesmiddelen voor klinische onderzoek.

Jeroen Wakkerman heeft veel ervaring als CFO en
financieel directeur van multinationale
ondernemingen, met een bewezen staat van dienst
gedurende meer dan tien jaar in diverse sectoren in
financiële en senior managementfuncties, inclusief
de ondernemings-brede implementatie van ERPsystemen, business development, succesvolle
kapitaalmarkttransacties en fusies en overnames, én
de succesvolle integratie van onder andere
Amerikaanse acquisities.

Bij pi life sciences delen wij graag de kennis die wij
hebben en daarom schrijven onze experts ook
regelmatig blogs over specifieke onderwerpen en
organiseren wij ook gratis Webinars. Allemaal op
het gebied van kwaliteit en GxP binnen de life
sciences industrie.

Als loonfabrikant voor medische hulpmiddelen en
implantaten gemaakt uit dierlijk en humaan weefsel
was HCM Medical al in het bezit van de ISO 13485:2016
certificering en de erkenning als weefselinstelling. Met
het verkrijgen van de fabrikantenvergunning en het
bijbehorende GMP certificaat kan HCM Medical haar
diensten nog breder inzetten.

Hiervoor was hij bijna vijf jaar CFO van
Nutreco N.V., een wereldwijd
vooraanstaand speler op het gebied van
diervoeding en aquafeed. Tot dan was
Jeroen CFO van SHV Energy N.V.,
Financieel Directeur bij Calor Gas (VK)
en bekleedde hij verschillende
financiële en commerciële functies bij
Unilever en Rabobank. Hij heeft de
Nederlandse nationaliteit en woont ook
in Nederland. Hij studeerde
Bedrijfseconomie aan de
Rijksuniversiteit Groningen en is
Chartered Treasurer (VK) en Chartered
Management Accountant (VK).

De samenwerking met het Nijmeegse bedrijf Avivia,
een onafhankelijk farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in herpositionering, herbestemming en
herformulering van geneesmiddelen, is de aanleiding
geweest om de fabrikantenvergunning aan te vragen.
In opdracht van Avivia heeft HCM Medical een geneesmiddel geproduceerd dat wordt gebruik in klinische
studies bij COVID-19 patiënten. Op dit moment is HCM
Medical nieuwe cleanrooms aan het bouwen om klaar
te zijn voor alle toekomstige vragen voor opdrachten
als loonfabrikant.
HCM Medical is in 2014 opgericht en heeft de beschikking over laboratoria, cleanrooms klasse A/B, C en D en
diverse opslagruimten. Huidige aanwezige technieken
zijn vriesdrogen, superkritische CO2 behandeling,
aseptisch werken, mengen, afvullen, tabletteren en
verpakken. Daarnaast is HCM Medical een laboratorium
aan het inrichten voor testen van production met een
biologische oorsprong, zoals histologische bepalingen,
eiwitbepalingen, DNA-gehalte en vetgehalte bepalingen.

Sijmen de Vries, Chief Executive
Officer, zegt:
“We zijn bijzonder verheugd Jeroen te
kunnen verwelkomen in een periode
waarin Pharming is getransformeerd in
een winstgevende biofarmaceutische
onderneming met toenemende
omzetten. Zijn uitgebreide financiële en
business-development-ervaring dragen
belangrijk bij aan de completering van
onze senior management knowhow en
-ervaring. Dit is zeer belangrijk op een
moment dat we verder uitvoering geven aan onze
groeistrategie, gedreven door ontwikkeling van onze
verkopen, ontwikkeling van onze pijplijnproducten én
door acquisitiemogelijkheden, ondersteund door
mogelijk een toekomstige tweede notering in de VS."
Jeroen Wakkerman voegt toe:
“Ik zie uit naar mijn start bij Pharming in deze
belangrijke ontwikkelingsfase van de onderneming.
Pharming heeft in de afgelopen jaren een
indrukwekkend traject afgelegd met fantastische
resultaten op alle gebieden. Ik verheug me op de
samenwerking met het managementteam en alle
andere en collega's binnen Pharming bij het ingaan
van de volgende ontwikkelingsfase."

Groeiende vraag vanuit de industrie
Om aan de regelgeving te voldoen en nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen, is de industrie voortdurend op zoek naar een breed scala aan life sciences
professionals: variërend van starters tot ervaren
experts, en dit alles om aan de vraag te kunnen voldoen.
Met name het aantal vacatures op gebieden als QA, QC,
Validatie en Regulatory Affairs groeit steeds sneller,
maar gebrek aan ervaring beperkt vaak de mogelijkheden van jonge professionals.
Stimuleren van potentieel
Om die mogelijkheden voor hen te vergroten investeren
we bij pi life sciences in masterclasses op maat, die
training over GxP, branchekennis en technische
vaardigheden omvatten. We doen dit om onze jonge
professionals uit te rusten met de nodige bagage om
onze klanten te ondersteunen.
Onze trainingen maken hen bijvoorbeeld vertrouwd met
de voorschriften waaraan farmaceutische bedrijven
moeten voldoen voordat ze een farmaceutisch product
op de markt brengen.
Uiteraard bieden wij hiernaast natuurlijk ook vakspecifieke modules aan voor de experts.
Training tijdens COVID19
Recente ontwikkelingen hebben de mogelijkheden
voor classroom-training beperkt, maar bij pi life
sciences vinden we dat dit de groei niet mag afremmen.
De meeste van onze trainingen zijn dan ook al aangepast naar Webinars, die live of on-demand gegeven
kunnen worden.
Meer informatie?
Ontdek hoe de op maat gemaakte trainingsprogramma's van pi life sciences ook u kunnen helpen
bij het opleiden en stimuleren van life sciences talent en
hen zo de mogelijkheid bieden een bijdrage te leveren
voor het behalen van optimale bedrijfsresultaten.
www.3-14.com/trakining
info@3-14.com

pi life sciences - Tijdelijke ondersteuning, projectwerk
en recruitment binnen kwaliteit en GxP in de life
sciences industrie in België en Nederland.

Nieuwe afvullijn biedt capaciteit en flexibiliteit

BioConnection
anticipeert op
groei ‘kleine’
geneesmiddelen
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Dankzij een tweede, volledig geautomatiseerde afvullijn realiseert
BioConnection niet alleen een significante uitbreiding van de capaciteit,
maar biedt het internationale opdrachtgevers nog meer flexibiliteit.
Tegelijkertijd stelt het de Brabantse Contract Manufacturing
Organisation voor nieuwe uitdagingen. Niet alleen op commercieel
terrein, maar ook in het maken van keuzes. Directeur Alexander
Willemse, CEO van BioConnection, verheugt zich er niettemin op:
“We gaan telkens weer door groeifases heen.”
Op de derde verdieping van het architectonisch
opvallende RY-gebouw op het Pivot Park wordt de
laatste hand gelegd aan de nieuwe volautomatische
afvullijn met vriesdroger van BioConnection. Een
kwestie van finetunen en testen om komend jaar april
GMP-waardig en gecertificeerd te zijn. Daarmee neemt
BioConnection een onderscheidende plek in tussen
de CMO’s, zegt Alexander Willemse: “We hebben dan
vier afvullijnen, inclusief onze handvul-unit. Hiermee
kunnen we een breed pakket aan diensten kunnen
aanbieden. Van één gepersonaliseerde handvul voor
bijvoorbeeld individuele patiënt behandelingen tot
batches met compound volumes tot 1,000 liter. We
spelen daarmee in op de vraag naar meer flexibiliteit
vanuit de farma industrie.”
Die propositie was ook de insteek om de miljoeneninvestering te doen voor de onderneming, die
voortkwam uit Organon, later MSD, en in 2016 de kans
greep om het RY gebouw over te nemen. Een goede
start, vertelt Willemse: “MSD heeft ons nog twee jaar
ondersteund met services die vroeger geïntegreerd
waren binnen het MSD systeem. Momenteel zorgen
we zelf voor deze zaken zoals inkoop en inkeur van
productie materialen, analyses en vele andere zaken.
Gelukkig konden we snel door met de afvullijn en
er waren klanten die na de overname van RY bij
ons bleven. Klanten die vervolgens met ons zijn
doorgegroeid. Daarnaast ben ik er trots op dat er sinds
die tijd tientallen nieuwe klanten zijn bijgekomen voor
hun klinische producties.”
De nieuwe afvullijn is volledig geautomatiseerd in
tegenstelling tot de bestaande 50 liter lijn, die deels
nog wat handwerk vereist. Mede, of liever gezegd,
juist daarom wordt deze kleinere lijn gekoesterd,
aldus Alexander Willemse: “Met name dat handmatige
aspect maakt die lijn interessant: we vullen er kleinere
batches mee af tot 18.000 vials; vriesdrogen middels
een drie vierkante vriesdroger behoort ook tot de
mogelijkheden. Dat maakt deze afvullijn met name
geschikt voor producten die nog in de klinische fase
zijn. Daarnaast hebben we ook een handvul-unit
waar we zelfs gepersonaliseerd kunnen afvullen met
bijvoorbeeld bepaalde peptiden voor oncologische
patiënten. We bieden naast het afvullen en
vriesdrogen ook onze expertises aan op het gebied van

formuleringsonderzoek, proces-validatie, stabiliseren
van een vloeistof, ontwikkeling van vriesdroogcycli etc..
Tijdens Fase I, II en III van een product zijn we daarom
ook een ontwikkelingspartner voor onze klanten. Dat
ontwikkelwerk doen we veelal samen met partners
waar we al jaren mee werken.”
BioConnection is daardoor in staat om ondersteuning
te geven aan klanten die een nieuw geneesmiddel
vanuit het laboratorium via klinisch onderzoek
programma’s uiteindelijk naar de markt willen
loodsen. “We hebben daarom een klantenkring van
kleinere en middel grootte opdrachtgevers. Die
waarderen ons trouwens ook om onze no-nonsens
en resultaat gerichte aanpak. En wij vinden het leuk
om in dit segment van de kleinere en medium size
lifesciences bedrijven, te opereren.”
Tegelijkertijd ontstond in de achterliggende jaren de
behoefte aan meer afvulcapaciteit en daarmee de wens
om grotere batches te kunnen verwerken. “We willen
ook na Fase III, als geneesmiddelen commercieel
op de markt komen, in beeld zijn als CMO. Dat geldt
natuurlijk eveneens voor onze bestaande klanten die,
zoals gezegd, met ons doorgroeien. Die willen niet bij
ons weg en dat hoeft nu ook niet meer”
De nieuwe productielijn is volledig geautomatiseerd.
Van spoelmachine tot en met het afsluiten van de
vials kan de vullijn maar liefst tussen de veertig tot
vijftig miljoen vials per jaar verwerken met maximale
compound volumes tot 500, en indien nodig zelfs tot
1.000 liter. De vriesdroger in het proces kan met een
capaciteit van ruim tien vierkante meter tussen de
dertig tot tweehonderd liter per productie verwerken.
De lijn is geschikt voor vials met gestandaardiseerde
formaten van 2 RDIN tot 50 RDIN.
Het lijken indrukwekkende cijfers maar Willemse
blijft bescheiden: “We kunnen echt niet op tegen
CMO’s als Patheon of Catalent. Zij hebben afvullijnen
die vele malen groter zijn met vriesdrogers van zestig
vierkante meter. Daar stampen de lijnen een jaar
lang met één of twee bulk producten. Dat is niet ons
speelveld. Wij maken het voor onze klanten mogelijk
dat zij, met een product dat ooit commercieel wordt,
bij ons verder kunnen groeien.

Als er een moment komt dat het heel groot wordt,
tja, dan zal dat bij een andere CMO moeten,
die wel de passende capaciteit heeft.”
Het is een kwestie van keuzes maken, erkent hij:
“Wat doe je als je het aanbod krijgt om maanden
achter elkaar een Covid-19 vaccin af te vullen? Tja,
dat is aan de ene kant aantrekkelijk en het zou wel cool
zijn als we kunnen meewerken aan een vaccin. Aan de
andere kant, wij willen er ook voor de bestaande klanten
zijn. Voor een deel is de bulkmarkt interessant, maar
onze propositie is gericht op flexibiliteit en kwaliteit.
Dus Covid-19 producties, ja, maar dan alleen in
combinatie met onze bestaande klanten.”
Bovendien ziet hij in de toekomst veel potentie in de
markt voor medicijnen voor kleinere patiëntengroepen:
“Onderzoek en ontwikkeling gaat steeds verder, er is
diversificatie en personificatie van geneesmiddelen
gaande. Vroeger werd chemotherapie in bulk gemaakt,
tegenwoordig kijken we eerst wat voor soort tumor het
is en welk geneesmiddel daar het beste bij past. Dat
betekent automatisch dat deze nieuwere producten in
aantallen kleiner worden. Dat segment is groeiende en
daar liggen ook onze kansen.”
“De nieuwe lijn betekent ook op commercieel terrein
nieuwe uitdagingen. De groei van BioConnection is
immers min of meer organisch gegaan: destijds na
de verzelfstandiging bleven onze reeds bestaande
klanten en kwamen er al snel andere klanten bij die
onze faciliteit wilden benutten. We hebben eigenlijk
altijd kunnen groeien door mond-tot-mond reclame.
Simpelweg omdat men over ons ging praten en ging
doorverwijzen. Maar zeker, we moeten nu de markt
wel laten weten dat we onze productiecapaciteit voor
meer partijen en op grotere commerciële schaal
kunnen en willen inzetten.”
En tot slot kijkt Alexander Willemse ook naar de toekomst: “We waren voor de overname van de faciliteit in
2016 met vijf mensen en hebben nu 4 jaar later een team
van ruim vijftig medewerkers met nog veel vacatures
en vier productie lijnen onder volledig eigen beheer. Nu
denk ik ook: even pas op de plaats maar dat gaat niet.
Ik sluit voor de toekomst dus niets uit. Ook niet dat er
nog een keer een volgende automatische lijn bij komt.”

XPure vestigt zich
bij Planet B.io op
Biotech Campus Delft

Dutch Saillant Therapeutics
to develop generic virus
inhibiting therapy

Tijdens de Covid-19 crisis
haalt AMT Medical €10 miljoen
aan financiering binnen

Onlangs verhuisde technologieleverancier XPure
naar de Biotech Campus Delft. XPure, gespecialiseerd
in het leveren van product- en processpecifieke
zuiveringsoplossingen op basis van chromatografie
en ionenuitwisseling, zal toetreden tot het Planet B.
io-ecosysteem.

Based on activation of a cellular master regulator,
ending virus replication.

De visie van medisch bedrijf AMT Medical is de open
hart coronaire bypasschirurgie uit de wereld te
verbannen door het te vervangen door een minimaal
invasieve procedure. Met deze ‘ELANA-procedure’ is
de patiënt na slechts een paar dagen alweer thuis,
zonder pijn en disfunctie, om de dingen te doen waar
hij/zij van geniet.

XPure is een technologiepartner voor biotech-,
plantaardige chemie- en voedingsingrediëntenbedrijven, die product- en processpecifieke
zuiveringsoplossingen levert. Ze geloven dat de
voedselingrediënten en chemicaliën van de toekomst
op een duurzame manier vervaardigd dienen te worden
uit plantaardige grondstoffen en via specifieke
fermentatieprocessen. De gewenste componenten van
deze processen moeten vaak geïsoleerd worden uit
de complexe waterige mengsels waarin ze
worden geproduceerd.
Zuiveringstechnieken, zoals chromatografie, bestaan al
sinds het begin van de 20e eeuw en zijn een essentiële
stap in de downstream operaties van deze industriële
processen. Klassieke chromatografie met een enkele
kolom kan een langdurig en duur proces zijn omdat de
zuivering niet continu kan worden uitgevoerd. XPure's
Simulated Moving Bed (SMB)-technologie overwint de
intermitterende aard van klassieke chromatografie
door meer kolommen te introduceren, waardoor
gelijktijdige scheiding mogelijk is. De gepatenteerde
technologie van XPure voor continue chromatografie en
ionenuitwisseling maakt het mogelijk de gewenste
componenten uit dergelijke complexe mengsels te
isoleren, terwijl de opbrengst en zuiverheid worden
verbeterd tegen lagere kosten.
Op basis van de resultaten van verschillende
laboratorium- en industriële projecten, kan de
toepassing van XPure SMB-systemen resulteren in een
reductie van 40% in de hoeveelheid gebruikte hars en
buffervereiste. De productiviteit kan met 3 tot 10 keer
worden verhoogd in de SMB-modus in vergelijking met
de batchmodus. De flexibiliteit van XPure's robuuste
hardware en geavanceerde software helpen verder om
procesopbrengsten, producttiters en zuiverheid te
verbeteren. Als resultaat van de vele voordelen kunnen
de Cost of Goods (CoG's) voor chromatografie/
ionenuitwisselingsstappen tot 60% worden verlaagd bij
gebruik van XPure SMB-technologie.

XPURE-E

EXPANDED BED ADSORPTION

XPURE-SYSTEMS.COM
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Saillant Therapeutics, an innovative biotechnology
start-up, developing promising small molecule-based
therapies, today announced the swift advancement of
an innovative groundbreaking generic virus-inhibiting
treatment platform based on activation of a cellular
master regulator. While many parties worldwide are
focused on developing vaccines and therapies based
on antibodies, Saillant targets the complete
elimination of viruses, which presages the outbreak of
most upcoming virus variants. The lead compound
induces adaptive functions in infected cells.
In fact, with the preclinical compound, the protein
production of viruses in a host cell is halted, thus
inhibiting virus replication. While new vaccines and
antibody solutions are focused on the current COVID-19
virus, the newly found mode of action also works
against most virus infections such as, for instance,
Dengue, Zika, and Ebola. The lung damage that follows
with COVID-19 will also be prevented with this therapy.
Saillant is currently working on new formulations of
the reference substance allowing the company to start
clinical trials within one to two years. Preclinical studies
are presently being conducted in collaboration with with
renowned academic groups from the USA and with CROs.
Heart failure and Alzheimer’s
The company originally started with a novel therapy for
heart failure. Using a heart failure animal model,
Saillant found out that the new treatment was able to
restore heart function in failing hearts after two weeks
of treatment. Treated hearts showed normal geometry
with no sign of scar tissue (fibrosis). The same
mechanism also plays a vital role in Alzheimer's and
other neurodegenerative disorders. Preclinical animal
studies are currently underway for these indications.
Once heart cells and brain cells are under stress, there
is only a limited period during which they can
overcome this stress. If that fails, cell death occurs.
The substance allows the anti-stress response to
remain on for a longer time period in order for protein
aggregates to be cleared from the cytosol and thus, no
cell death occurs. As the cell survives and resumes its
normal functionality, no fibrosis and therefore, no loss
of functionality will occur
Joost van Bree, CEO of Saillant Therapeutics, states:
“I am very excited that we have uncovered a novel
mechanism of action with a broad field of therapeutic
applications. The emergence of new viruses into the
human population for instance, threatens global health
and economic stability, as observed with the COVID-19
outbreak. Although virus-specific vaccines and
therapeutic antibodies are possible solutions to this
problem, it takes significant time and capital - $2.8 to 3.7
billion per vaccine - to develop these interventions.
Besides, the ongoing evolution of viruses may cause
vaccines to become ineffective. Therefore, there is an
urgent need for antiviral drug therapies, like the one
Saillant is developing right now, that can be effectively
applied for any viral disease, regardless of the virus type.”

Vertrouwen in een periode van onzekerheid
Tijdens de onzekere Covid-19 periode heeft AMT
Medical het vertrouwen in de ELANA-innovatie
gewonnen van een regionaal ontwikkelfonds, Oost NL.
De bestaande aandeelhouders NextGen Ventures en
Utrecht Holdings (UU/UMCU) financieren tevens in
deze ronde.
In totaal heeft AMT Medical meer dan 10 miljoen euro
serie A en non-diluted financiering van subsidies en
investeringen op weten te halen voor haar innovatieve
minimaal invasieve bypasstechnologie. Een nieuwe
standaard, met lagere kosten voor de samenleving,
minder complicaties en een sneller herstel voor
de patiënt.
"In deze COVID-19 periode ben ik blij met de investering voor een nieuwe coronaire bypass procedure. In
mijn ogen hebben we hier te maken met een kansrijk
innovatief product, met enorm veel potentie om de
minimaal invasieve bypass drastisch te verbeteren en
te vereenvoudigen. Ik wens AMT Medical veel succes
met deze financiering", aldus Viktor Mattousch, senior
investment manager Life Sciences bij Oost NL.
"We zijn zeer verheugd met het vertrouwen in onze
patiëntenoplossing. Nu kunnen wij de belangrijke stap
zetten naar de behandeling van de eerste patiënten.
Aanvragen voor de klinische studie is ingediend in
Duitsland en goedgekeurd in Nederland", aldus
Rutger Tulleken, CEO van AMT Medical.

AM-Pharma
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Hoge verwachtingen
first-in-class RecAP Fase III

Superlatieven: AM-Pharma lijkt er in te grossieren. Wereldwijd is het Nederlandse bedrijf voorloper in de ontwikkeling van een
therapie tegen acuut nierfalen (AKI) met het innovatieve geneesmiddel ‘recombinante humane alkalische fosfatase’ (recAP).
Voor haar fase III registratie studie met recAP wist AM-Pharma een haast iconische € 163 miljoen op te halen en in november
2020 is de 1e patiënt geïncludeerd in de grootste klinische studie ooit in AKI. Boven alle superlatieven verheven, blijft de primaire
missie van CEO Erik van den Berg om miljoenen AKI patiënten over maximaal 4 jaar een veilig medicijn te bieden.

De voorgeschiedenis van AM-Pharma’s in Nederland
ontdekte en ontwikkelde kandidaat-medicijn recAP is
een heel voorspoedige, mede omdat de urgentie groot
is. ‘Acuut nierfalen, waarvoor geen goedgekeurde
therapie bestaat, is een levensbedreigende aandoening
met als belangrijkste oorzaak sepsis, ‘ legt Erik van den
Berg uit. ‘Het treft jaarlijks ongeveer 3 miljoen patiënten
in Europa, de VS en Japan en wordt geassocieerd met
het overlijden van ongeveer 700.000 patiënten per jaar.
Het komt voor bij 40-60% van de IC-opnames.’

Fase III REVIVAL
‘Mede vanwege de high unmet medical need kreeg
het medicijn in 2016 door de FDA de Fast Track-status
toegekend; het heeft de potentie om een zogeheten
first-in-class medicijn (de eerste in zijn klasse
wereldwijd) te worden. Na de fase III registratiestudie,

De investeerders
€ 163 miljoen van wie?
In juli 2019 leidde LSP en Andera Partners
de financieringsronde van €116 miljoen met
substantiële bijdragen van de bestaande
investeerders Forbion (founding investeerder),
Ysios Capital, Kurma Partners, ID Invest
Partners, BB Pureos Bioventures en Gilde
Healthcare. Daarna werd nog eens €47 miljoen
opgehaald. €23 miljoen is hoofdzakelijk
afkomstig van het Amerikaanse Cowen
Healthcare Investments, onderdeel van Cowen
Inc. Cowen treedt toe tot de groep van huidige
aandeelhouders.De andere €24 miljoen werd
verstrekt door de Europese Investeringsbank
(EIB) in het kader van de “Infectious Diseases
Finance Facility” (IDFF) van het EU-Finance
for Innovators program, dat wordt gefinancierd
uit Horizon 2020, het EU-programma voor
onderzoek en innovatie.
Tim Anderson van Cowen:
“AM-Pharma heeft een solide fase II-studie
met 301 patiënten in SA-AKI voltooid, waarbij
een heldere procedure werd gevolgd op basis
van feedback van de regelgevende instanties.
AM-Pharma’s team heeft aanzienlijke
expertise op het gebied van acuut nierfalen.
RecAP heeft in onze optiek het potentieel een
belangrijke behandelingsoptie te worden voor
acuut nierfalen en andere indicaties met een
grote medische nood. We kijken uit naar de
samenwerking met het AM-Pharma-team
en de overige investeerders tijdens het
fase III-onderzoek.”

die zo’n 2 tot 3 jaar duurt, zal het medicijn dan in 2024
op de markt verschijnen.’ Binnen de Fase III-registratiestudie met recAP ofwel de ‘REVIVAL (REcombinant
human alkaline phosphatase SA-AKI surVIVAL) trial’
worden 1.400 SA-AKI (met sepsis geassocieerd
nierfalen) patiënten geïncludeerd, daarnaast 100
patiënten met moderate Chronisch Nierfalen (CDK)
en 100 patiënten met ernstige COVID-19 infectie
(kan leiden tot nierfalen). Dit in 100 deelnemende
ziekenhuizen in 12 landen (Noord-Amerika, Canada en
10 Europese landen) betreft het de grootste klinische
studie ooit in AKI. De trial staat onder leiding van prof.
Peter Pickkers van Radboud UMC Nijmegen.

RecAP Nederlandse uitvinding
Nederland mag trots zijn op de ontwikkeling van deze
puur vaderlandse uitvinding. Het was prof. dr. Klaas
Poelstra van de UMCG die in 1993 voor het eerst de
ontstekingsremmende eigenschappen van alkalische
fosfatase in het laboratorium ontdekte, met de nadruk
op LPS (lipopolysacchariden) als substraat. AM-Pharma
heeft bij zijn start een licentie voor deze technologie
verkregen. In 2006 heeft prof. dr. Peter Pickkers samen
met AM-Pharma het potentiële gebruik van alkalische
fosfatase voor de behandeling van acuut nierfalen
ontdekt in een klinisch onderzoek met 36 patiënten.
Toen bleek dat de nierfunctie sneller herstelde in
de behandelarm.
Pickkers was eveneens PI van de STOP-AKI fase II
klinische studie waarvan de resultaten eind 2018
werden gepubliceerd in het toonaangevende magazine
JAMA ‘Effect of Human Recombinant Alkaline
Phosphatase on 7-Day Creatinine Clearance in
Patients With Sepsis-Associated Acute Kidney Injury:
A Randomized Clinical Trial’. De studie liet significante
relatieve vermindering van overlijdens van meer dan
40% in de behandelgroep zien, vergeleken met de
placebogroep. De nierfunctie op korte termijn was
niet significant verbeterd (primair eindpunt), maar
de nierfunctie op lange termijn (28 dagen) bleek juist
substantieel verbeterd. Tijdens de studie werd tevens
aangetoond dat recAP veilig was en goed
werd verdragen.
Naast deze mooie klinische resultaten en de data
waarmee AM-Pharma en alle betrokkenen dagelijks
bezig zijn, vindt Erik van den Berg het cruciaal om
contact met de patiënten te onderhouden. ‘Zo werken
we als AM-Pharma mee aan World Sepsis Day,
waarin onder meer patiënten hun indrukwekkende
ervaringsverhaal vertellen. Dan besef je pas goed
waarvoor je het doet.’

Versterking
Het succes van recAP leidde tot een stroom aan
vacatures binnen AM-Pharma.De afgelopen
maanden kwamen diverse hooggekwalificeerde
professionals het bedrijf versterken.
Waaronder in april Wolfgang Meder, Ph.D.,
als Vice President Regulatory Affairs and
Quality Management en Laetitia Szaller als
General Counsel & Vice President Business
Development. In juli 2020 trad Rita Jain,
M.D. aan in de Company’s Supervisory Board
en Teun van de Laar, Ph.D., als Vice President
Manufacturing and Supply Chain Management,
in oktober gevolgd door Maarten Kraan, M.D.,
Ph.D., als Chief Medical Officer.

Voor meer informatie
World Trade Center Utrecht
Stadsplateau 6, 3521 AZ Utrecht
The Netherlands
www.am-pharma.com
Tel: +31 (0) 30 228 9222

Erik van den Berg
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Nieuwe samenwerking Digi.Bio en EV Biotech
1 september j.l. hebben Digi.Bio en EV
Biotech een nieuwe samenwerking
aangekondigd voor het versnellen van
de productie van cellijnen en
therapeutica. “De bedrijven zetten hun
gecombineerde expertise in digitale
automatisering en geavanceerde
modellerings- en genetische
technieken in om de ontwikkeling van
cellijnen te miniaturiseren en
digitaliseren”, aldus Federico
Muffatto, CEO van Digi.Bio.

Tijdens de ontwikkeling van cellijnen
worden veel dure reagentia verbruikt,
de monsters zijn kostbaar en de
opbrengst varieert sterk door de
verschillende ontwikkelstadia heen.
Door het proces te miniaturiseren kan
het verbruik van reagentia worden
verminderd en de opbrengst worden
verhoogd door een grote mate van
controle op individueel druppelniveau.

“De toekomst van Biotechnologie zit
hem zowel in digitalisering als
automatisering. Het automatiseringsaspect is nu aan het evolueren! Van
enorme robotlegers die de experimenten uitvoeren naar microdruppels
op een chip die dezelfde experimenten
doen met een fractie van de grondstoffen en in een fractie van de tijd.
Minder kapitaalintensief en veel
effectiever! Dit is de toekomst van
EV Biotechs labautomatisering”,

INNOVATIVE PARTNER FOR
COLD STORAGE SOLUTIONS

zegt Linda Dijkshoorn, CEO van
EV Biotech.
Over Digi.Bio: Digi.Bio is een bedrijf in
digitale biologie dat apparatuur en
technologie bouwt die gebruik maken
van gecontroleerde manipulatie van
druppels op basis van electrowetting en
digitale microfluïdica voor de uitvoer
van complexe laboratoriumprocessen.
Over EV Biotech: EV Biotech is een
biotechnologiebedrijf dat microbiële
productieplatforms creëert voor
hoogwaardige chemicaliën als
biologisch alternatief voor synthetisch
chemische productie. Met een
combinatie van klassieke fermentatie
en computermodellen heeft EV Biotech
het proces van microbiële celontwikkeling gerevolutioneerd.

Gimv investeert in
SynOx Therapeutics
Gimv investeert in het nieuw opgerichte SynOx Therapeutics via een
Serie A-investeringsronde van 37
miljoen EUR, samen met HealthCap,
Medicxi en Forbion. SynOx zal de
ontwikkeling van emactuzumab
verderzetten nadat het wereldwijd de
rechten voor de ontwikkeling,
productie en commercialisering van
emactuzumab heeft verworven in het
kader van een licentieovereenkomst
met Roche.

PHC is the perfect specialist partner to ensure cold chain integrity, efficiency and reliability.
We understand cold storage sample security and offer a range of solutions for your cold
storage needs.

MIR Cooled Incubators

VIP ECO -86 ºC Upright Freezers

MPR Pharmaceutical Refrigerators

TwinGuard -86 ºC Freezers

Biomedical ECO -30 ºC Freezers

Cryogenic -150 ºC Chest Freezers

Biomedical ECO -40 ºC Plasma Freezers

CBS Isothermal Freezers

Nijverheidsweg 120 | 4879 AZ Etten-Leur | Netherlands
T: +31 (0) 76 543 3833 | F: +31 (0) 76 541 3732
biomedical.nl@eu.phchd.com

www.phchd.com/eu/biomedical

Emactuzumab is een potentieel
best-in-class klinische fase CSF-1R
gericht antilichaam dat ontworpen is
om macrofagen in tumorweefsel aan te
pakken en uit te putten. De testen
vertoonden tot dusver gunstige
resultaten op het vlak van veiligheid en
werkzaamheid bij patiënten met diffuse
tenosynoviale tumoren (dTGCT), een
zeldzame oncologische aandoening.
Kenmerkend voor deze aandoening zijn
pijn, zwelling en bewegingsbeperkingen
met een aanzienlijke invloed op de
levenskwaliteit van de getroffen
patiënten. De vrij agressieve ziekte treft
naar schatting zowat 70 000 patiënten
in de VS en de EU, de diagnose stelt
zich veelal bij mensen in de leeftijdscategorie van 20-50 jaar.
De fondsen uit deze financieringsronde
zullen worden ingezet voor het verdere
onderzoek van emactuzumab, om een
behandelingsoptie voor dTGCTpatiënten te ontwikkelen. www.gimv.com

MS awareness project, Merck

Zorgen voor de zorg die een
patiënt nodig heeft
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Wie gediagnosticeerd wordt met MS (Multiple Sclerose), krijgt in korte tijd veel te verwerken. Je leven verandert ingrijpend,
emotioneel, maar ook praktisch. Je wordt overspoeld met nieuwe info over het zorgstelsel en (keuze)mogelijkheden rond
behandelingen. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, kan een objectieve leidraad en informatie houvast geven,
zeker bij een ziekte met grote impact als MS.

‘Zorgen voor de zorg die de patiënt nodig heeft.’
Dat is de passie van medical projectmanager
Stephanie Biljardt. Stephanie is werkzaam bij
Merck en heeft dagelijks contact met patiëntenorganisaties. Samen zorgen ze onder andere voor
informatievoorziening vanuit medisch perspectief.
Daarbij neemt het MS Awareness project ‘PS ik heb
MS’ een belangrijke plaats in. ‘MS is een ziekte met
een enorme impact‘ stelt Stephanie. ’Niet alleen is
het, met wereldwijd 2,8 miljoen gediagnosticeerden,
wijdverspreid, maar er is momenteel ook nog geen
behandeling met intentie tot genezing beschikbaar.
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel.
Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt
de laag om de zenuwen (myeline) aangevallen en
beschadigd. Zenuwen komen bloot te liggen en geven
minder goed signalen van en naar de hersenen door.
Hierdoor kunnen in het ernstigste geval verlammingsen uitvalsverschijnselen optreden. De diagnose wordt
gemiddeld op relatief jonge leeftijd -tussen 20 en 40
jaar- gesteld. Niet alleen is de diagnose vaak complex
omdat de symptomen van persoon tot persoon sterk
verschillen, ook het ziekteverloop is zeer individueel.’

patiëntenorganisaties en farma. Immers gebruikers
en ontwikkelaars/producenten van geneesmiddelen
zijn logischerwijs beide gebaat bij uitwisseling van
kennis, ervaringen, wensen en verwachtingen voor
de toekomst. Tegen die achtergrond werken we vaak
samen met patiëntenorganisaties op diverse terreinen.
Een ander punt is de financiering. Nu de overheid zich
als subsidieverstrekker deels heeft teruggetrokken,
zijn patiëntenorganisaties veelal aangewezen op
externe bronnen. Dat kunnen farmaceutische
bedrijven zijn, maar ook andere partijen. Als farma
zijn we daarbij gebonden aan de regels van de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame en de Code
voor Publieksreclame die er nauwlettend op toezien
dat alles via de juiste banen verloopt.’

Wat vind jij belangrijk? En PS Ik heb MS
‘Uit patiëntenervaringen weten we dat veel mensen
met de diagnose MS behoefte hebben aan een
objectieve leidraad om goed voorbereid het gesprek
met arts of MS-verpleegkundige aan te gaan.
De diagnose MS kan in een levensfase vallen
waarin grote beslissingen worden gemaakt:
opleiding, carrière, een kinderwens. Daartoe werd
www.watvindjijbelangrijk.nl ontwikkeld. Mensen
kunnen aan de slag met 9 onderwerpen die een rol
zullen spelen in gesprekken en vooraf nadenken over
wat zij belangrijk vinden in hun eigen leven. Je kunt
per onderwerp vragen en notities toevoegen aan
een gesprekslijst. Zo krijg je een handig overzicht
dat je – geprint of digitaal – mee kunt nemen naar je
eerstvolgende afspraak.’
Ook is Stephanie betrokken bij de Facebook-campagne
‘PS Ik heb MS’ waarin de afgelopen maanden
3 vloggers werden gevolgd. ‘Anika (27), Crystal (19) en
Maarten (41) namen de kijker mee op weg naar hun
persoonlijke doel. Middels wekelijkse vlog kreeg je een
kijkje in hun dagelijkse leven met MS. Verpleegkundig
specialist Astrid Slettenaar (Medisch Spectrum Twente)
gaat in op de meest gestelde vragen van MS-patiënten.
Het overkoepelende thema van de campagne is om met
een positieve insteek een realistisch beeld te geven van
een leven met MS. Op de Nationale MS dag, waarvan
we ook één van de sponsoren zijn en die dit jaar op
8 november digitaal zal plaatsvinden, besteden we
aandacht aan de tweede fase van ‘PS Ik heb MS’.
In deze fase staan persoonlijke ervaringen van
patiënten omtrent het delen van het nieuws van de
diagnose MS met hun omgeving centraal.’

MS in Nederland
In Nederland komt de ziekte voor bij ongeveer 1 op
de 1000 mensen. Nederland telt dus ongeveer 17.000
mensen met MS (bron: Hersenstichting). Er zijn in
Nederland 3 grote organisaties die zich bezighouden
met MS. De patiëntenvereniging MS Vereniging
Nederland, het Nationaal MS Fonds en Stichting MS
Research. Geen onbekenden voor Merck die zich op
haar beurt sinds 20 jaar bezighoudt met onderzoek
naar MS en het ontwikkelen van oplossingen voor
het MS-ziekteverloop. Stephanie: ‘Sinds jaar en
dag bestaan er vanzelfsprekende contacten tussen

Stephanie Biljardt

‘Steeds is en blijft de intentie dat we gezamenlijk
zorgen voor de zorg die een patiënt nodig heeft.
Daarbij werken patiënten en betrokkenen, mensen
binnen patiëntenorganisaties, onderzoekers en
geneesmiddelenontwikkelaars als vanzelfsprekend
nauw samen. We kunnen niet zonder elkaar.’

Over Merck

NL-NONNI-00034 approval date 10/2020

Merck bestaat al meer dan 350 jaar en is er trots op deel uit te maken
van het oudste farmaceutische en chemiebedrijf ter wereld. De meerderheidsaandeelhouders zijn nog steeds nakomelingen van Friedrich Jacob Merck,
de man die het bedrijf in 1668 oprichtte in Darmstadt, Duitsland.
De bedrijfsnaam is Merck. De enige uitzonderingen hierop zijn de Verenigde
Staten en Canada, waar ze actief zijn als EMD Serono in de biofarmasector,
als MilliporeSigma in de biomedische sector en als EMD Performance
Materials op het gebied van hoogwaardige materialen.

15 jaar HAN BioCentre
Het HAN BioCentre viert op 1 februari
2021 haar 15-jarig bestaan. In 2006 is
het HAN BioCentre gestart als Centre
of Expertise in Biotechnologie vanuit
het lectoraat Industriële Microbiologie
met lector Christien Lokman.
Focus lag daarbij vooral op de
ontwikkeling van fermentatietechnologie en moleculair biologische
tools voor schimmels en bacteriën. Het
aantal activiteiten, samenwerkingen en
betrokken disciplines is gegroeid en in

de laatste periode heeft een duidelijk
multidisciplinaire strategische
onderzoeksagenda vorm gekregen.
Er is gewerkt aan de vorming van een
breed kennisnetwerk op het gebied van
biobased research en bioinformatica|data science (nu samen het lectoraat
Biodiscovery).
Vanaf 2020 is bij het HAN BioCentre het
nieuwe lectoraat Drug Discovery
aangesloten. Lector Pedro Hermkens
zal op 17 juni 2021 zijn lectorale rede

houden. Het kennisportfolio sluit
daarmee nog beter aan bij de
ontwikkelingen in het werkveld van de
hele Academie Toegepaste
Biowetenschappen & Chemie, zowel
regionaal als (inter)nationaal. HAN
BioCentre heeft daarmee een volgende
fase in haar bestaan bereikt en blijft
werken aan de verduurzaming van de
samenwerking in de driehoek van
onderwijs, onderzoek en werkveld. Met
praktijkgericht onderzoek draagt de
leergemeenschap bij aan een gezonde

samenleving die verantwoord en slim
gebruik maakt van de levende natuur.
Het symposium ter ere van dit jubileum
is uitgesteld naar 2022 vanwege het
coronavirus.

Nelisca, nieuwe
activiteit van Hulshof
Kroonen & Groen
Accountants &
Adviseurs
De activiteiten van Hulshof Kroonen &
Groen Accountants en Adviseurs in de
life science sector zijn de afgelopen
jaren sterk toegenomen: niet alleen
blijft het aantal ondernemingen dat
klant is bij ons kantoor groeien, maar
ook de werkzaamheden die we voor de
klanten verrichten, breiden zich steeds
verder uit.
Deze ontwikkelingen zijn voor ons de
afgelopen maanden reden geweest om
te kijken hoe we onze dienstverlening
nog beter kunnen toespitsen op deze
specifieke doelgroep. Belangrijk
onderdeel is hierbij de communicatie
naar onze huidige en potentiële klanten
in de markt met een merknaam die
direct te koppelen is aan onze life
science activiteiten.
Met gepaste trots presenteren wij dan
ook graag Nelisca, waar life science
áltijd duidelijk het middelpunt vormt.
Samen met dit nieuwe label hebben we
ook een website gelanceerd, waar
startups en scaleups direct kunnen zien
wat we voor ze kunnen betekenen.
Kwaliteit en deskundigheid als het gaat
om de cijfers en life science specifieke
zaken als bijvoorbeeld de Innovatiebox,
30%-regelingen en ESOP. Aangevuld
met de expertises van businesspartners, waardoor we ze nog breder
van dienst kunnen zijn.

Voor info: www.nelisca.nl
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“Wij durven het aan”

Specs zoekt partners
voor kansrijke niches
Compound management-dienstverlener Specs is een van de partners in BIMINI Biotech,
dat onderzoek doet naar innovatieve en kansrijke oncologische therapieën. De samenwerking
met dit bedrijf, waar professor Strous van het UMCU nauw bij is betrokken, luidt een nieuwe fase
in voor Specs dat een meer proactieve rol in kleinere niches nastreeft. “We willen samen het
verschil maken ”, vertelt CEO Johan Tijhuis.
Met Compound Management is het Nederlandse
Specs uitgegroeid tot een waardevolle partner
voor de internationale farmabedrijven. Vanuit de
oorspronkelijke activiteit, het leveren van screening
compounds, is Compound Management in het
afgelopen decennium de corebusiness gaan vormen,
licht directeur Johan Tijhuis van Specs toe:
“De betrouwbaarheid en grote expertise in het leveren
van screening compounds uit onze eigen bibliotheek,
was voor farmabedrijven de aanleiding ook hun eigen
collecties onder te brengen bij Specs.”
Hoewel er aanvankelijke enige schroom was, is het
besef dat deze vorm van outsourcing zeer efficiënt is.
Tijhuis: “Tien jaar geleden zijn enkele grote partijen er
schoorvoetend mee begonnen. Logisch: die collecties
zijn de kroonjuwelen van een farmabedrijf. Om dat aan
derden toe te vertrouwen, leidt soms tot weerstand.
Maar inmiddels hebben wij hier meer dan tien miljoen
stoffen van derden in beheer. We leveren die over de
hele wereld uit en doen dat snel en efficiënt. Vaak weet
men in de R&D labs helemaal niet dat die stoffen bij
ons liggen.”
Het succes van Compound Management biedt
Specs de mogelijkheid om nieuwe kansen te creëren.
Immers, een eigen bibliotheek van circa 350.000
screening compounds kan op meerdere manieren
worden ingezet.
“Onze Compound Management-dienstverlening zorgt
voor financiële stabiliteit binnen ons bedrijf”, vertelt
Johan Tijhuis, “Daardoor kunnen wij nu ook een rol
spelen in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
Onze compounds zijn immers een gevarieerde bron
van chemie voor biotech bedrijven. Wij kunnen slimme

voorselecties maken op basis van het ziektebeeld of
de target die je als universitaire researchgroep of
biotech-partij, voor ogen hebt.”
Vanaf de primaire screening tot en met de klinische
fase biedt Specs voor onderzoekers een belangrijke
meerwaarde: “Dat hele traject ondersteunen wij,
van het begin tot diepgaand onderzoek, waarbij in ons
synthese-lab ook nieuwe structuren kunnen worden
ontwikkeld. Uiteindelijk hoop je dat het leidt tot een
lead-kandidaat die gepatenteerd kan worden. ”
Een concreet voorbeeld van die aanpak is de
samenwerking met contract researcher OcellO in
Leiden op het terrein van nierziektes. Een ander
voorbeeld is het veelbelovende BIMINI Biotech, dat
onlangs werd genomineerd voor de competitie Best
Academic Startup of the Netherlands. Het is een ander
speelveld, verduidelijkt Tijhuis: “Met de Universiteit van
Utrecht hebben we al een jarenlange samenwerking
met de afdeling celbiologie en professor Strous, expert
op het gebied van groeihormoon receptoren. Daarmee
hebben we nu een interessante stof gevonden met
een werking in de anti-tumor hoek. Daar is patent op
aangevraagd en een bedrijf voor opgericht: BIMINI
Biotech, dat gevestigd is in het PLNT Leiden.”
Doel is vanuit dit bedrijf een compleet pakket te
ontwikkelen dat door farmabedrijven wordt gelicenseerd. De kracht van Specs is binnen die ontwikkeling de bibliotheek van de screening compounds,
de expertise op het gebied van cheminformatics en het
synthetiseren van de juiste moleculen. En uiteindelijk
de beste lead-kandidaat.” In totaal lopen nu acht
onderzoeksprojecten met partners:

Fraunhofer en Covid-19
Re-purposing kan een efficiënte route zijn in
de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen.
Hierin worden bestaande medicijnen ingezet in
onderzoek naar andere ziektebeelden. Specs
heeft daarom een uitgebreide set van structuren
van bestaande geneesmiddelen beschikbaar
voor research. De bibliotheek is samengesteld
op aangeven van het Broad Institute en vormt
daardoor een betrouwbare bron voor repurposing-doeleinden.
Het Fraunhofer Instituut in Duitsland heeft een
kopie afgenomen van Specs en ingezet in hun
Covid-onderzoek: er is inmiddels een aantal
stoffen gevonden die naast de originele werking
ook tegen Covid-19 kunnen werken.
Daarnaast is Specs partner in het MepAntiproject dat zich toelegt op onderzoek naar
nieuwe antibiotica waarbij geen resistentie
optreedt. Binnen dit interdisciplinaire
consortium met elf academische en zes nietacademische partners zijn er twaalf PhDposities beschikbaar, waarvan er één zal worden
vervuld bij het Specs Research Laboratory.

“Voor één daarvan hebben we nu een patent op
een stof met een metastase-remmende werking
bij prostaatkanker. Overigens is het mogelijk ook
werkzaam bij andere vormen zoals borstkanker
en blaaskanker. Maar hier moet nog verder
onderzoek plaatsvinden.”
“Kijk”, vervolgt hij, “We kunnen absoluut niet
concurreren met grote farmapartijen. Aan oncologie
werken alle grote multinationals en dat kunnen wij niet
beter of sneller. Wij zoeken daarom de niches op: een
startup met een nieuwe technologie of een professor
die denkt dat het anders kan. Daar zit een hoog risico
want die prof kan het mis hebben. Toch merk ik dat de
buitenwereld onze aanpak interessant vindt omdat wij
het aandurven om met onderzoeksgroepen en CRO’s
als bijvoorbeeld OcellO in zee te gaan voor projecten
die het verschil kunnen maken. We zijn daarom continu
op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden om
ons portfolio uit te breiden.”

Amrop

Partners & Leaders for What’s Next
Amrop is één van de meest toonaangevende executive searchbedrijven van Nederland. In de jaren zeventig opgericht, werd het in
1978 onderdeel van de internationale Amrop organisatie, met meer
dan 70 kantoren in ruim 50 landen wereldwijd één van de grootste
executive search netwerken. Amrop helpt klanten om verder te kijken
dan wat zichtbaar is en zo het leiderschap voor de volgende fase aan
te bieden, ‘Leaders for What’s Next’ noemt men dat. Angela Pasma,
sinds september Partner Health & Life Sciences met tevens een
achtergrond in de Not-For-Profit & Public sector, voelt zich thuis bij
deze bedrijfsfilosofie.
Angela Pasma studeerde Gezondheidswetenschappen en was ruim 6 jaar
werkzaam als directeur van de
Stichting Jeugdinterventies: ‘Mijn
affectie met het brede gebied van de
gezondheidszorg en life sciences is
van oudsher groot. De afgelopen jaren
richtte ik meerdere organisaties en
teams in de zorg en life sciences sector
op, zowel in nationaal als in Europees
verband. Via via kwam ik in contact
met Bob de Groot, partner bij Amrop,
die met pensioen zou gaan. Bob gaf
aan dat ik gezien mijn achtergrond een

welkome toevoeging zou zijn in het
Amrop team als Partner Health & Life
Sciences. Ik voelde mij direct thuis in
de cultuur van Amrop. De dynamiek
tussen de 7 (gespecialiseerde) partners
is een absolute meerwaarde. Als één
van de meest uitdagende onderdelen
van deze functie beschouw ik het
adviseren van start- en scale-ups,
een business case die we recent
ontwikkeld hebben op het gebied van
leiderschapsvraagstukken. Welke
expertise zou de beste toegevoegde
waarde voor het bedrijf hebben?

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

Wie kan er worden aangetrokken om
het bedrijf te laten groeien?
Welke skills en competenties heb je
nodig? Maar ook welke persoonlijkheden passen in ons team en cultuur?
Zo lever je niet alleen een unieke
meerwaarde en zorg je voor waardecreatie, maar groei je daadwerkelijk
mee met een organisatie en bouw
je aan een partnership for What’s
Next. Ik werk daarbij binnen het team
nauw samen met Frieda Barendse,
verantwoordelijke voor
Leadership Services.’

Onderscheidend

www.wuesthof.com

‘Amrop Nederland is onderscheidend
mede omdat alle partners zelf een
succesvolle carrière in het bedrijfsleven
hebben gehad voordat ze overstapten
naar het executive search vak, ‘vult
Managing Partner Eelco van Eijck aan.
‘Allen hebben internationale en
senior-management ervaring en
kennen de uitdagingen die directies,
managers en ondernemers tegenkomen om van hun organisatie een
succes te maken. We zijn als geen
ander op de hoogte van de specifieke
ontwikkelingen binnen sectoren, en
spreken ook de taal van de sector.
Bovendien kunnen ze omgaan met
toenemende concurrentie en steeds

complexere governance
en regelgeving.’
‘In het afgelopen decennium zagen we
onze opdrachtgevers internationaler
worden, waardoor we als internationale
executive search organisatie ook prima
kunnen helpen bij cross border searches
en het inzetten van gespecialiseerde
teams vanuit meerdere landen.
Gezien haar internationale ervaring,
is Angela ook vanuit dit oogpunt een
welkome aanvulling op Health & Life
Sciences, binnen Amrop één van
de gespecialiseerde Global
Practice Groups’.

Amrop Team
Eelco van Eijck, Managing Partner,
Consumer Goods, Retail & Life Sciences
Willem Ledeboer,
Partner Financial Services
Job Voorhoeve, Global Digital Practice
Leader & Partner Professional Services
Nikie Welschen,
Partner Legal & Compliance
Dorien Wietsma, Partner Construction,
Infrastructure & Technical Engineering
Frieda Barendse,
Leadership Services
Angela Pasma,
Partner Health & Life Sciences

Cytiva
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How a company can
make Life Sciences better
Cytiva -voorheen onderdeel van GE Healthcare Life Sciences- levert wereldwijd technologieën
en diensten die de ontwikkeling en productie van therapeutica helpen te bevorderen en te
versnellen. Sinds 1 april maakt Cytiva onderdeel uit van Danaher Corporation. Sofie Stille,
als General Manager Resins and Technology werkzaam bij Cytiva in het Zweedse Uppsala,
legt uit wat er is veranderd én juist niet veranderd, en wat de laatste ontwikkelingen zijn
binnen deze toonaangevende wereldwijde Life Sciences leverancier.
ÄKTA in het lab

Moeten we nog vertellen dat Cytiva meer dan 7000
medewerkers in dienst heeft en actief is in 40 landen?
Waarschijnlijk niet, want dit voormalige onderdeel
van GE Healthcare Life Sciences speelt met haar
toonaangevende flagship brands een belangrijke rol
in de internationale labs. Dit jaar is er wel het een en
ander gewijzigd in de (juridische) entiteit. ‘Op 31 maart
2020 rondde Danaher Corporation de overname af
van een onderdeel van GE Healthcare Life Sciences,‘
vertelt Sofie Stille. ‘Het nieuwe bedrijf Cytiva ontstond
en maakt deel uit van het Life Sciences-platform van
Danaher. Wat niet wijzigde, zijn onze flagship brands
als ÄKTA, Amersham, Biacore, HyClone, MabSelect,
FlexFactory en Xcellerex.’

Top in chromatografie
Vanuit haar functie als General Manager Resins and
Technology gaat Sofie’s expertise en kennis vooral
uit naar de chromatografie, de scheidingstechniek
waarmee mengsels van verschillende stoffen
gescheiden kunnen worden in hun samenstellende
componenten. Sofie is er trots op dat zij binnen
GE, en nu binnen Cytiva mag werken met zeer
klantvriendelijke formules die hun betrouwbaarheid
de afgelopen decennia ruimschoots hebben bewezen.
‘Zo wordt ÄKTA, Zweeds voor ‘echt’, sinds 25 jaar
beschouwd als de standaard voor chromatografie runs
en filtratiesystemen. Het houden van een “ÄKTA run”
staat in labs wereldwijd garant voor een betrouwbare
chromatografie run. En het is internationaal bekend
dat vrijwel geen enkel protein A resin kan tippen aan
de stabiliteit van de MabSelect PrismA.’

Single-use
Binnen Cytiva staan sustainability en het streven
naar een circulaire industrie hoog op de agenda.

Immers: kosten besparen, risico’s voorkomen,
tijd winnen. Welk bedrijf wil dat niet? ‘Met singleuse componenten wordt bespaard op reinigings-,
investerings- en validatiekosten, maar worden, mede
door het gebruik van complete closed (molded)systemen, ook risico’s gereduceerd, ‘ legt Sofie uit.
‘Daarnaast kan de klant gemakkelijk verschillende
processen uitproberen zonder meteen dure apparatuur
aan te schaffen. Een traditionele opstelling van
bijvoorbeeld staal en glas dient iedere keer zorgvuldig
te worden gereinigd. Vervolgens moet de opstelling
veelal worden gesteriliseerd, opnieuw ingesteld en
geijkt. Dit kost veel tijd en tijdens deze werkzaamheden
ligt de productie stil. Daarnaast: reinigen en steriliseren
van apparatuur kost water, schoonmaakmiddelen
en energie en veroorzaken extra belasting van het
milieu. Een ander voordeel van single-use is het
gemak van ”plug and play”. Componenten kunnen
eenvoudig worden verwisseld en het systeem kan
worden omgebouwd bij overschakeling op een
volgende productiebatch. Klanten hoeven zich geen
zorgen te maken over contaminatie. Ook hierdoor
verkleint men de risico’s en bespaart men, zoals eerder
genoemd, kosten op het gebied van water, energie,
schoonmaakmiddelen en tijd.’
Werd single-use in eerste instantie vooral in
upstream-processen ingezet, het vindt nu ook zijn weg
in downstreamtoepassingen. Sofie Stille: ‘De branche
ontwikkelt zich snel richting single use-componenten,
instrumentatie en custom-made systemen. Flaghip
brands binnen Cytiva die hierop inspelen zijn
bijvoorbeeld KUBio en FlexFactory die zorgen voor
single-use, end- to-end oplossingen ontworpen door
specialisten in biomanufacturing.’’

Duurzaam door verlenging life cycle (hergebruik) en door remanufactured en repurposed instrumenten.
In 2019 voorkwamen deze Cytiva programma’s de dump van 3636 kg naar stortplaatsen.

Sofie Stille

‘Daarnaast: op het Xcellerex platform vindt de klant
niet alleen een bewezen product, maar ook bewezen
technologie van een bewezen provider. Of de klant nu
een 50L batch of een 2,000L batch moet maken of 3
batches per week. Nog voordat iemand ooit gehoord
had van single-use opties in biomanufacturing was
Parris Galliher, de oprichter van Xcellerex er van
overtuigd dat er een betere oplossing moest zijn dan
het ‘clean-in-place-steam-in-place’ protocol. Parris
liep met de Xcellerex-oplossing voor de troepen uit.’
Last-but-not-least levert Cytiva ook een welkome
bijdrage aan het Covid-19 onderzoek. ‘Cytiva staat
aan de basis van de nieuwe Fibro antibody purificatie
technologie (Fibro PrismA) waarmee het voldoet
aan de wens van de industrie naar flexibiliteit en
kostenreductie en tevens bijdraagt aan het Covid-19
onderzoek. LifeArc reduceerde met Fibro PrismA de
tijd voor mAbs purificatie in een Covid-19 project met
9 dagen (van 14 naar 5 dagen).’
Cytiva is klaar voor het heden en de toekomst waarop
single-use componenten, advies en maatwerk
in belang zullen toenemen. Het bedrijf is niet
alleen uniek vanwege het hoge kennisniveau van
productieprocessen, het biedt ook als geen ander
service en advies op maat. ‘Trust in my team is the
secret to success. I’m honored to be at the front of a
company that delivers technology and services that
make the world better,’ besluit Sofie Stille, en dat
is zo fraai en alleszeggend in het Engels dat we het
onvertaald opnemen.
Voor meer informatie
www.cytivalifesciences.com
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De lange weg van Biogen’s aducanumab
Wie in Biotechnologie belegt kan wel
tegen een stootje, maar wat Biogen in
de afgelopen kwartalen liet zien was wel
heel bijzonder. In maart 2019 daalde de
koers van het concern met ruim een
kwart nadat het bekendmaakte dat hun
experimentele medicijn aducanumab
tegen Alzheimer (in fase 3) waarschijnlijk niet effectief was en dat het
onderzoek werd gestaakt. Een paar
maanden later schoot de koers weer
terug naar het oude niveau nadat de
onderneming bekendmaakte dat als het
medicijn maar lang genoeg en in hoge
dosis werd gegeven, het wel degelijk

effectief zou kunnen zijn. Het was het
eerste nieuwe medicijn tegen Alzheimer
in 20 jaar en de nood op dit gebied is
hoog. De FDA leek sympathiek tegenover het medicijn te staan. De koers
steeg tot bijna het oude topniveau van
$350 aan het begin van dit jaar.
Maar toen Biogen dit voorjaar bekendmaakte dat de filing bij de FDA werd
uitgesteld tot het derde kwartaal, sloeg
de twijfel toe. Biogen maakte ook niet
echt duidelijk wat nu precies de reden
voor het uitstel was. De koers gleed
vervolgens geleidelijk weg tot circa

$250. Begin deze maand, op 4 november, werd bekend dat in een rapport van
de FDA stond dat het medicijn ondanks
conflicterende data wel degelijk
effectief zou kunnen zijn, waarop de
koers met maar liefst 45% steeg tot
boven de $350. Op vrijdag 6 november
zou AdCom, een adviespanel van de
FDA, de data beoordelen. De markt
bleek echter op verkeerde been gezet.
Tot veler verbazing keurde het panel
het medicijn vrijwel unaniem af. Het
advies is niet bindend, maar de FDA
volgt het meestal wel. De koers van
Biogen viel daarop weer met ruim 30%

terug naar circa $250 per aandeel.
Experts van UBS verwachten nu dat de
kans op officiële goedkeuring van de
FDA volgend jaar op 15% tot 20% ligt.
De kans op een Complete Response
Letter is groot. Op 19 november startte
het kantoor van Frank R. Cruz een
onderzoek naar een claim op Biogen
vanwege mogelijke wetsovertreding in
verband met de informatieverstrekking.
Die informatieverstrekking had
inderdaad beter gekund.
Jos Versteeg, InsingerGilissen Bankiers
N.V. disclaimer: https://www.insingergilissen.nl/nl/emaildisclaimer

61 eilanden in de
Waddenzee
en ontdekkingsreis

Evert Jan Prins
Met een voorwoord van Mathijs Deen
Van zandplaat Richel tot de Deense
eilanden: Evert Jan Prins brengt als
eerste alle 61 bewoonde en onbewoonde Waddeneilanden in beeld met
schitterende fotografie en unieke
reisverhalen.
De Nederlandse, Duitse en Deense
eilanden kennen landschappelijk en
historisch veel overeenkomsten, maar
de auteur laat ook het eigen karakter
van ieder eiland zien. Hij neemt de tijd
om de inwoners aan het woord te laten,
heeft veel oog voor de cultuurhistorie
en overal is de overweldigende natuur
aanwezig.
Een schitterend cadeauboek met meer
dan 500 foto’s en kaarten over dit
unieke gebied dat aangewezen is als
Unesco Werelderfgoed.
Evert Jan Prins is kenner van het
Waddengebied en heeft jarenlang
rondgezworven om alle eilanden te
kunnen bezoeken.
Uitgeverij Noordboek
Een ontdekkingsreis
Voorwoord: Matthijs Deen
Noordboek
ISBN 978 90 5615 673 2
Gebonden, ca.400 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 49,90

Protinhi Therapeutics

De effectiviteit van een
breed spectrum antiviral
Proteaseremmers: het is de ‘core business’ van Protinhi Therapeutics in 2013 gestart als spin-off
van Radboud Universiteit en Erasmus MC en gevestigd op de NovioTechCampus in Nijmegen.
Hoe efficiënt dit breed spectrum antiviraal middel is, wordt uitgelegd door CEO en co-founder
Bernd van Buuren en senior scientist Cindy Dieteren.

Proteaseremmers zorgen -zoals de naam al aangeeftdat bepaalde proteasen van een virus niet werken,
waardoor verspreiding wordt voorkomen. Dit maakt
van proteaseremmers een effectief antiviraal middel
zoals al bewezen is in de strijd tegen HIV en Hepatitis
C. Door Protinhi worden ze met name ingezet tegen
flavivirussen waar een grote medische noodzaak
is voor een geneesmiddel. ‘Virale infecties van
de Flaviviridae-familie veroorzaken wereldwijd in
toenemende mate epidemieën waaronder dengue,
Zika, gele koorts en het Westnijlvirus, ‘ legt Bernd
van Buuren uit. ‘Deze virussen wordt overgedragen
door muggen. De ziektes verlopen vaak als een soort
griep, met spierpijnen, koorts en soms huiduitslag.
Flavivirussen kunnen echter ook levensbedreigende
complicaties geven met dood als gevolg. Er is op dit
moment geen geschikt medicijn voor de bestrijding van
deze virale infecties. Dit terwijl de impact enorm is:
wereldwijd worden jaarlijks zo'n vierhonderd miljoen
mensen ziek door het denguevirus en dat worden er
ieder jaar meer. Want volgens de WHO kwam dengue
vóór 1970 slechts in negen landen voor, nu is de ziekte
in circa 140 landen gediagnosticeerd. Belangrijkste
redenen voor de toename zijn de verschuiving van
de muggenpopulatie door klimaatveranderingen
en de toename van het internationale personen- en
vrachtverkeer. Zo hebben we ook in Nederland nu
last van het Westnijlvirus, een ‘nichtje’ van dengue.
Momenteel zijn 7 mensen met ziekteverschijnselen
gediagnosticeerd, dat betekent dat het aantal
besmettingen wel 10 tot 15 keer hoger kan liggen,
want veel mensen hebben het virus
zonder ziek te worden.’

‘Het interessante is dat proteaseremmers van Protinhi
Therapeutics inspelen op het essentiële protease dat
binnen de flavivirussen hetzelfde is waardoor de hele
groep van virussen in één keer getackeld kan worden.
Daarmee heeft het groot potentieel om tot een efficient
breed-spectrum antiviraal middel ontwikkeld te worden.
Bij een uitbraak kan een goede virusremmer ingezet
worden om patiënten te behandelen. Daarnaast kunnen
de personen in de directe omgeving van de patiënt
preventief behandeld worden.’

FlaviCure en PanCoroNed
Recent is Protinhi gestart met twee innovatieve
projecten in breedspectrum antivirals:
het FlaviCure project en PanCoroNed.
• Het FlaviCure project wordt gedeeltelijk
gesubsidieerd door het Eurostars programma en
werd van de 350 gereviewde projecten, gezien als
het meest innovatieve. FlaviCure heeft als doel de
ontwikkeling van breed spectrum antivirals tegen
flavivirussen als dengue, Zika en het WestNijl-virus.
Het is een samenwerking tussen het ‘Fraunhofer
Institute for Cell Therapy and Immunology’ en ‘SME
Chimera Biotech’ beide gevestigd in Duitsland.
• PanCoroNed is een Nederlands consortium dat
nieuwe breedspectrum antivirals tegen coronavirussen, inclusief COVID-19 onderzoekt. Het
consortium wordt gedeeltelijk gefinancierd door
Health Holland en omvat toonaangevende Hollandse
virologie groepen uit het LUMC en Utrecht Universiteit
samen met Radboud Universiteit en Nederlandse
SME’s als Avivia en Protinhi Therapeutics.
Protinhi blijft ondertussen de breedspectrum
virusremmer (antiviral) ook breed inzetten.
‘Nu is iedereen gefocust op het coronavirus, maar
bestrijden van het wijdverspreide dengue blijft voor
ons een niet-aflatende prioriteit. Het EFRO-project
‘Tropinhi’, waarin we hebben aangetoond dat onze
stoffen verschillende flavivirus-proteasen remmen,
is afgerond. Dit jaar zijn we gestart met het Eurostars
project ‘Flavicure’: de vervolgfase voor het proof of
concept van het breedspectrum principe.’

PanCoroNed onderzoekt COVID-19
‘De technologie die Protinhi de afgelopen jaren
heeft ontwikkeld tegen flavivirussen, wordt in
PanCoroNed toegepast op COVID-19,‘ zegt Cindy
Dieteren. ‘Bij COVID-19 geldt dat het virus tenminste
3 verschillende proteases nodig heeft. Door
remmers of een proteaseremmer als therapeutisch
geneesmiddel toe te dienen, voorkom je dat het virus
zich vermenigvuldigt en door het lichaam verspreidt.
Daarnaast kunnen proteaseremmers een belangrijke
rol spelen bij het voorkomen van een toekomstige
corona-gerelateerde epidemie, want COVID-19
(veroorzaakt door SARS-CoV-2), is onderdeel van een
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Over Protinhi Therapeutics
Protinhi Therapeutics ontwikkelt breedspectrum
antivirale geneesmiddelen. Het management
team bestaat uit CEO en cofounder Bernd van
Buuren, CSO Daniel Gironés, CFO Rik van den
Berg en CDO Ronald van der Geest (zie ook
artikel 3dpharmXchange), in de advisory board
neemt onder meer viroloog Ab Osterhaus zitting.

Wie zijn Bernd en Cindy?
Bernd van Buuren studeerde chemie aan
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde
in Zweden op technologie gebruikt voor rationeel
design van geneesmiddelen. Dat heeft hij bij
Unilever ingezet voor de R&D van functional
foods ingredienten en daarna -gewapend met
zowel academische als commerciële kennis en
expertise- begeleide academische vindingen
naar licenties aan startups o.a. aan het Erasums
MC. Eén van de technologieën die daarbij
naar voren kwam, was die op het gebied van
proteaseremmers. Cindy Dieteren studeerde
medische biologie aan Radboud Universiteit
Nijmegen. Zij promoveerde in 2011, gevolgd
door 3 jaar postdoc en 3 jaar VENI beurs aan het
Radboud Institute for Molecular Life Sciences
(RIMLS) op het raakvlak van celbiologie en assay
development. In 2018 kwam zij, mede vanwege
haar assay kennis en expertise bij Protinhi waar
ze momenteel werkt als senior scientist.

groep coronavirussen. SARS-CoV en MERS-CoV zijn
eerdere varianten hiervan en er gaan ongetwijfeld
meerdere mutaties van SARS-CoV-2 optreden.
Maar we hebben het niet voor niets over een breed
spectrum antiviral. Een proteaseremmer tegen
COVID-19 kunnen we ook inzetten tegen een volgende
coronavirus of profylactisch toepassen bij kwetsbare
groepen. Ook hiermee gaat PanCoroNed aan de slag.’
Bij de laatste COVID-briefing aan het kabinet (18
november) sprak Prof. Ernst Kuipers (voorzitter
landelijk netwerk acute zorg) uit dat zelfs het
verminderen van het aantal ligdagen met twee
dagen al een enorme verlichting van de druk op
het zorgsysteem kan betekenen. Soortgelijk aan de
behandeling hierboven geschetst bij dengue uitbraken
kan een virusremmer die vroeg in het ziekenhuis
gebruikt wordt, enorm bijdragen in het verlagen van
het aantal ligdagen. ‘In onze stoffenbibliotheek met
proteaseremmers blijken veel goede remmers van
COVID-19 te zitten. Uit de eerste screeningsresultaten
van PanCoroNed komen een aantal verbindingen
die super effectief zijn tegen Sars-CoV-2 in cellen,
met betere activiteiten dan andere gescreende
kandidaatmedicijnen. ‘besluit Bernd van Buuren.
‘We willen onze virusremmer graag zo snel mogelijk
inzetten in de strijd tegen COVID-19. We willen dus
snel doorschakelen van lab naar kliniek en zijn druk
op zoek naar passende financiering.’

Siemens, partner van farma
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Digital solutions to win the
race against time
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Medicatie snel op de markt brengen door het digitale productieproces te optimaliseren, dat is één van de uitdagingen waar
Ivo Backx -sinds 1985 werkzaam bij Siemens- zich dagelijks voor inzet. En dat betreft een breed werkveld dat loopt van de
ontwikkeling van generale recepten in de R&D tot maatwerk voor gepersonaliseerde medicaties. En -last-but-not-least:
de inspanningen in het S-PACT (Siemens Pharma Accelerator COVID-19 Therapeutics).

De druk op de farma is van oudsher groot. Men moet
dealen met aflopende patenten. Prijzen die onder
druk staan. Een groeiende competitie. Voortdurend
veranderende wet- en regelgeving. Enerzijds
opschalen van de productie, anderzijds de focus op een
snellere ontwikkeling van processen. ‘Dat geldt voor de
bestaande medicatie, maar des te meer voor de meer
geavanceerde personalized medicine, ‘weet Ivo Backx.
‘ Medicijnen evolueren steeds meer naar nieuwe,
innovatieve therapieën, meer gepersonaliseerd voor
de individuele patiënt. Dat betekent maatwerk en
dat is moeilijk, zeer duur en arbeidsintensief om te
ontwikkelen. Daarnaast wordt farma aangezet om te
bewijzen dat de nieuwe medicijnen voldoende resultaat
opleveren. Dus dat is nog eens een extra uitdaging
waar we mee geconfronteerd worden.’

S-pact Covid-19
Als we het hebben over extra uitdagingen, komt vanzelf
de strijd tegen Covid-19 naar voren waar Siemens
nauw bij betrokken is. De normale ontwikkelingstijd
voor een medicijn is 8 tot 10 jaar. Covid-19 heeft een
dergelijke urgentie dat men het versnelt op de markt
probeert te brengen. Daarvoor is een samenwerking
(S-pact) gesloten waarin meerdere partijen de
krachten bundelen. ‘De druk op een Covid-19 vaccin,
en te zijner tijd een optimale supply chain is groot.
Als Siemens zetten we daar de Digital Twin voor in,
deze holistische oplossing uit de Siemens Digital
Enterprise portfolio maakt het farmaceutische
bedrijven mogelijk om R&D te accelereren, tijd naar
marktintroductie te verminderen en het opschalen van
productie te vereenvoudigen.’

Self learning en simulatie:
Siemens Digital Plant Pharma
Naast de optimalisatie van het digitale productieproces
speelt Siemens als toonaangevende leverancier van

automatiseringstechnologie en industriële software
systemen ook een belangrijke rol in (de bouw van)
slimme en papierloze fabrieken. Ivo weet als geen
ander wat er speelt in deze markt. ‘Review van alle
productiegegevens en kwaliteitsdata in het batch
rapport voor de vrijgave van de eindproducten is
tijdrovend. Siemens Opcenter Execution Pharma

De meest efficiënt plek:
zij-aan-zij met de
farma als partner
stelt de gebruiker in staat enkel te focussen op
uitzonderingen, afwijkingen van het in een Master
Batch Recept gedefinieerde resultaat. Dit is een
basis om afwijkingen snel te reviewen en eventueel
te aanvaarden of te verantwoorden. Daarnaast is het
simuleren van processen binnen Siemens tot op hoog
niveau doorgevoerd. Met simulatie kan een digitale
twin, een replica gebouwd worden van het reëel
product, proces of fabriek. Op de digitale replica kan
men snel veel testen uitvoeren. Zodoende ontstaat
een simulatie model gevoed met data van de reële
wereld. Dat is een basis om sneller het reële proces
te begrijpen en de voorspelling van het proces gedrag
in de toekomst. Zo kan men sneller komen tot een
optimaler ontwerp en een meer robuuste oplossing.
Dat werkt enorm tijd- en kostenbesparend. Idealiter
werk je bij voorkeur vanaf scratch: als de klant een
nieuwe plant gaat bouwen. Dan kunnen we op de
meest efficiënt plek staan: zij-aan-zij met de farma
als partner. Onze modules Design, Execute en Review
zorgen, bij zowel kleine als grote installaties,

S-PACT Task Force
S-PACT Task
Force
Helping
out cusomers
to win the race against time

SIEMENS, the facts
Siemens AG is a global technology powerhouse
that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality
for more than 170 years. The company is
active in more than 200 countries, focusing
on the areas of electrification, automation
and digitalization. One of the world's largest
producers of energy-efficient, resource-saving
technologies, The company is a leading provider
of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance
imaging systems – and a leader in laboratory
diagnostics as well as clinical IT.

voor een optimale implementatie met kostenbesparingen in ontwerp en productie en verlaagde
kosten voor verhoogde kwaliteit.’

Als partner van farma biedt wereldleider Siemens
creatieve software oplossingen die bekend staan als
de 4de industriële revolutie: de complete digitalisering
van de onderneming, productie en supply chain.
Het klinkt futuristisch, maar voor Siemens is het
al jaren een dagelijkse realiteit. Vandaar dat ook
de verwachtingen rond het S-pact, de versnelde
marktintroductie van een Covid-19 vaccin en de rol van
Siemens in dit traject hooggespannen zijn.
Ivo Backx
Senior consultant digitalization & innovation in
de pharma industrie en Pharma OEM lead
ivo.backx@siemens.com
www.siemens.com/Pharma
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Helping our customers to win the race against time

Siemens Pharma Accelerator for COVID-19 Therapeutics (S-PACT)

Revenue2 ~€16

bn

Employees

Our mission related to therapeutics & vaccines against COVID-19

~75,000

Europe, C.I.S.1, Africa, Middle East
(including Germany)

60% Of total employees

By creating a task force to fast track and adapt solutions to accelerate the

16

entire value chain of research, development and manufacture, we are
supporting our customers in this current race against time

S-PACT Set-up
• Market Investigation
• Business Continuity
• R&D Acceleration
• Manufacturing Acceleration
• GMP
• Marketing & Communication

Americas

Main goals

16%
5

• Facilitating the rapid application of existing
concepts, such as digital twins, modular
manufacturing and advanced data analytics

Of total employees

Asia, Australia

Key production facilities

• Advancing our solutions for efficient recipe
transformation and tech transfer in the
regulated environment

24% Of total employees
7

• Enabling the treatment to be produced at a
global scale in utilizing a common recipe model

Key production facilities

1 Commonwealth of Independent States; 2 FY 18 by customer location; 3 Based on CRM Dash, FY 2018, Customer IFA with booked order intake

Unrestricted © Siemens 2020
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Key production facilities
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Vestiging op campus optimaliseert
succes life sciences bedrijven
Een werkplek nabij benodigde faciliteiten en in directe verbinding met andere Life Sciences bedrijven
stimuleert innovatie. Hoewel thuis werken voor veel mensen momenteel de norm lijkt te zijn, blijft de
vraag naar nieuwe kantoor- of laboratoriumruimte voor kennisintensieve bedrijven toch aanwezig.
Des te belangrijker zijn de voorwaarden geworden die aan huisvesting worden gesteld.

Grote techbedrijven zoals Facebook en Shopify
kondigden eerder dit jaar aan dat zij permanent thuis
gaan werken. CEO van Google Sundar Pichai is echter
nog niet zo overtuigd. Hoewel hij ziet dat de pandemie
blijvende veranderingen te weeg zal brengen, denkt
hij ook dat fysieke bedrijfsgebouwen daar een rol
in blijven spelen. Tegenover Time magazine zegt hij
ervan overtuigd te zijn dat persoonlijk contact en een
gemeenschapsgevoel hebben ontzettend belangrijk
zijn bij het oplossen van moeilijke problemen en het
creëren van iets nieuws. Meer flexibiliteit is daarbij
heel belangrijk. Ook verschillende Nederlandse
experts zeggen tegenover Vastgoedmarkt te
verwachten dat werknemers meer dagen thuis zullen
gaan werken, maar dat bedrijfsgebouwen onmisbaar
blijven en nog meer de cultuurdragers van organisaties
zullen worden. Bovendien zijn er in de kennisintensieve
sectoren veel activiteiten die helemaal niet op een
thuiswerkplek uitgevoerd kunnen worden, maar waar
kwaliteitsonderzoeksruimten voor benodigd zijn.
Er zal in de (nabije) toekomst beter nagedacht worden
over de invulling van bedrijfshuisvesting.

De huisvestingoplossing moet in de kernbehoeften
van de organisatie voorzien. Tom Straeter, Senior
Ecosystem Manager bij Kadans Science Partner
onderscheidt drie kernbehoeften van kennisintensieve
organisaties: toegang tot de markt, toegang tot talent
en toegang tot faciliteiten. Om dicht bij deze kennis
te zitten, kiezen veel Life Sciences organisaties voor
een locatie in een innovatiegebied, bijvoorbeeld op een
campus of science park. Zo zijn zij fysiek in de buurt
van andere innovatieve bedrijven en kennisinstellingen
zoals universiteiten, maar ook overheids- en
netwerkorganisaties. Deze fysieke nabijheid maakt
het makkelijker om samenwerkingen aan te gaan en
kennis te delen. Elementen die essentieel zijn voor het
stimuleren van innovatie.
Om samenwerking en kennisdeling te laten plaatsvinden, is het essentieel om elkaar te ontmoeten.
Deze ontmoeting is ontzettend belangrijk, zowel in
de ‘normale’ tijd als in de huidige coronatijd. “Veel
organisaties worstelen momenteel met het laten
plaatsvinden van ontmoetingen” ziet Tom.
“Huisvesting op een campus of science park zorgt voor

fysieke verbinding, maar hoe blijf je in contact terwijl je
elkaar momenteel niet fysiek kunt ontmoeten?”. Dit is
ook een vraag die Kadans bezighoudt.
“De gebouwen van Kadans zijn zo ingericht dat de
omgeving ontmoetingen stimuleert. Bijvoorbeeld door
open atria, gedeelde meeting faciliteiten en catering
faciliteiten, maar ook door bijbehorende services zoals
gedeelde labfaciliteiten.” De activiteiten die normaal
in deze ruimten plaats zouden vinden worden daarom
gedigitaliseerd. Zo worden er webinars georganiseerd
en netwerkevents en congressen vinden in een online
omgeving plaats. “Het grote voordeel van online
ontmoetingsactiviteiten is dat we zo niet alleen de
mensen die in hetzelfde gebouw of op dezelfde campus
werken met elkaar verbinden, maar het ook de kans
biedt om campussen op (inter)nationaal niveau met
elkaar te verbinden” vertelt Tom. Zo werden eerder
dit jaar verschillende partijen op internationaal niveau
aan elkaar verbonden die zich bezig hielden met de
problematiek rond covid-19. “Deze partijen hebben
we via ons online platform bij elkaar gebracht”, aldus
Tom. Dit is ook het doel van Kadans: het verbinden van
bedrijven en instellingen op campussen en science
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parks door heel Europa om zo één sterke community
te vormen waarin kennis wordt gedeeld en innovatie
wordt gestimuleerd.
De mens heeft echter ook een sterke behoefte
aan fysieke ontmoetingen. Mogelijk worden deze
momenten alleen nog maar waardevoller. De werkplek
moet daar natuurlijk op aansluiten. Er zullen zeker
andere overwegingen worden gemaakt bij de zoektocht
naar nieuwe laboratorium- of kantoorruimte. Om
op verschillende situaties in te spelen is flexibiliteit
belangrijker dan ooit. En juist in het bieden van die
flexibiliteit is Kadans zo sterk. Kadans voorziet in
op maat gemaakte huisvesting, van zowel kantoren,
laboratoria, cleanrooms als andere onderzoekruimten.
De verhuurbare vloeren van Kadans zijn altijd naar
eigen inzicht in te richten. Zo kunnen huurders ook
makkelijk hun eigen bedrijfsprocessen inpassen.
“We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe kansen
om ons concept verder uit te rollen” vertelt Johan van
Gerven, Manager Business & Acquisition bij Kadans.
Kadans bouwt momenteel aan multi-tenant gebouwen
voor o.a. innovatieve organisaties actief in de Life

Sciences & Health. Zo wordt er op dit moment hard
gebouwd aan Accelerator op het Utrecht Science Park,
waar o.a. toonaangevende bedrijven Genmab, Merus
en U-Protein Express intrek innemen. Ook op Leiden
Bio Science Park is Kadans druk in de weer, daar
gingen in juni van dit jaar de eerste scheppen de grond
in van Plus Ultra Leiden. Inmiddels beginnen de eerste
verdiepingen zichtbaar te worden. “Plus Ultra Leiden
wordt niet zomaar een bedrijfsverzamelgebouw,
maar wordt hét nieuwe R&D en business center van
het Leiden Bio Science Park. Plus Ultra Leiden krijgt
uitgebreide mogelijkheden tot ontmoeten, lunchen,
vergaderen en presenteren, waar alle gebruikers
van het Leiden Bio Science Park straks gebruik van
kunnen maken” vertelt Johan. “Het gebouw biedt een
hoge mate van flexibiliteit. De gang rond het atrium ligt
vast, maar verder zijn de verdiepingen vrij in te delen.
Op elke verdieping kunnen zowel kantoorruimtes als
laboratoria worden ingericht. Zo kunnen de ruimtes
helemaal aan de behoeften van de huurder worden
aangepast”. Door deze opzet is het ook eenvoudig
om groei van de huurders te realiseren. “Dat is ook
Kadans: we kijken altijd mee hoe we kunnen voorzien

in de veranderende behoeften en groeien zo met de
huurder mee” zegt Johan. Plus Ultra Leiden zal in de
tweede helft van 2021 worden opgeleverd.
Naast Leiden en Utrecht is Kadans momenteel ook
aan het (her)ontwikkelen in Amsterdam, Eindhoven,
Groningen, Rijswijk en in het buitenland Aachen (DE)
en Stevenage (UK). In Amsterdam is Kadans betrokken
bij de ontwikkeling van het Medical Business Park.
In Zuid-Oost komen daar vlak naast het Amsterdam
UMC diverse nieuwe gebouwen. Kadans ontwikkelt
daar een multi-tenant gebouw dat ervoor zorgt
dat wetenschappers en het bedrijfsleven ook daar
gemakkelijker kennis kunnen uitwisselen. “Ook hier
creëren wij in samenwerking met lokale en regionale
partners de ideale omstandigheden voor organisaties
om samen te werken” ligt Tom toe. Hierdoor
optimaliseert Kadans het succes van haar huurders en
wordt innovatie gestimuleerd.

www.kadans.com

Introducing the new Eclipse™ FFF-MALS system

A new level of separation,
performance and usability
for macromolecular and
nanoparticle characterization
Learn more at
https://www.wyatt.com/Separation

Eclipse-A5-Landscape-Ad.indd 1

10/15/20 4:35 PM

Het nieuwe ECLIPSE™ FFF-MALS systeem van Wyatt Technology:
robuuster, slimmer en eenvoudiger.
Onderzoeksvragen die op ons afkomen
voor het karakteriseren van
macromoleculen, worden steeds
complexer. Analyse technieken spelen
een belangrijke rol om deze vragen
inzichtelijk te maken. Hiervoor
volstaan de traditionele analyse
technieken lang niet altijd meer. Voor
de karakterisering van
macromoleculen is Field Flow
Fractionation in combinatie met Multi
Angle Light scattering (FFF-MALS)
een krachtige techniek. Met Field Flow
Fractionation kan een hoge resolutie
scheiding worden verkregen in de
range van 1 tot 1000 nm. Door deze te
koppelen met lichtverstrooiing
detectie kunnen de individuele
moleculen en deeltjes goed
gekarakteriseerd worden op
molmassa en/of grootte. Waardoor
FFF-MALS een bijzonder krachtige
techniek wordt in vergelijking met
andere technieken.
FFF-MALS wordt veelvuldig toegepast
voor de karakterisering van: vaccins,

virale vectoren voor gentherapie,
lipide gebaseerde drug carriers (lipid
nanoparticles en liposomen), MAb’s en
ADC’s. Belangrijke karakteristieken
waarnaar wordt gekeken zijn: de
absolute grootte, de grootte verdeling,
kwantificering van aggregaten, de
concentratie van deeltjes, drug loading
efficiëntie en drug loading als functie
van de deeltjes grootte. Bij VLP's: de
verhouding van gevulde t.o.v. lege
RNA-DNA deeltjes, vorm en de
conformatie. Maar ook in
polymeerchemie en milieu
vraagstukken voor nanoplastics
en nanodeeltjes is het een
gekende techniek.
Onderzoekers omarmen deze techniek.
De instrumenten waren tot nu toe
complex in gebruik wat betreft
bediening en data interpretatie. Wat het
gebruik tot een uitdaging maakte en
deskundig personeel vereiste.
De doelstelling van Wyatt was een
apparaat te ontwikkelen dat robuuster,
slimmer en eenvoudig is in gebruik. Dat

is gelukt met het geheel vernieuwde
ECLIPSE FFF-MALS systeem.
De ECLIPSE FFF-MALS is een zelf
diagnosticerend systeem dat
gebruikers direct een terugkoppeling
geeft over belangrijke
kwaliteitsparameters van het systeem.
Naast het systeem zijn ook de kanalen
waar de scheiding van het monster in
plaats vindt volledig nieuw ontwikkelt.
De eenvoud en toegankelijkheid van de
nieuwe WYATT ECLIPSE FFF-MALS
maakt dat het nu ook goed toepasbaar
is voor kwaliteitsbewaking in
bijvoorbeeld een productie omgeving.
Waarbij robuustheid, herhaalbaarheid
en herleidbaarheid belangrijke
kwaliteitseigenschappen zijn van
hardware en software.
Het systeem heeft ook een aantal
technologische innovaties. Traditioneel
is door verdunning van het monster
tijdens het FFF-MALS experiment, de
detectiegrens hoog. Met de nieuw
ontwikkelde “Dilution Control Module”
technologie kunnen veel lagere

concentraties worden gemeten omdat
de mate van verdunning kan worden
gereguleerd. Dit kan voor biologische
monsters als exosomen en
extracellular vesicles leiden tot nieuwe
inzichten. FFF-MALS is een nietdestructieve analyse techniek.
Zo kunnen monsters na analyse
eventueel worden opgevangen met
een fractie verzamelaar voor
vervolg experimenten.
Met de MobilityTM add-on worden de
mogelijkheden van FFF-MALS
uitgebreid met de meting van lading en
zetapotentiaal van de individuele
componenten in heterogene mengsels.
Wat op dit moment alleen mogelijk is in
cuvet metingen, waardoor altijd een
gemiddelde wordt verkregen van
een monster.
Ook is de vernieuwde ECLIPSE voorzien
van een automatische switch waardoor
het voor zowel SEC-MALS als FFFMALS gebruikt kan worden.

iClusion

‘Versnel het onderzoek vandaag,
voor de behandeling van morgen’
Edwin Klumper is een bevlogen ondernemer.
Eerder richtte hij met zakenpartner Erik
Leferink CRO SMS-oncology op dat werd
uitgebouwd tot een succes. Na 12 jaar groei
en met 100 gedreven medewerkers, is SMSoncology in Amerikaanse handen gekomen en
heet nu CATO SMS. Vervolgens richtte hij als
bedenker en initiator onderneming iClusion
op samen met investeerders Erik Leferink
en Tatjana Romanyk. In de startup fase werd
het internetplatform (Trial Eye) gerealiseerd
dat medicijnonderzoek met patiënten moet
verbeteren en versnellen. Per 1 september
2020 is 2 miljoen euro kapitaal opgehaald
voor de scale-up.
‘Van origine studeerde ik geneeskunde en ben
gepromoveerd op onderzoek naar de rol van medicijn(on)gevoeligheid in kinderleukemie onder de bezielende
leiding van prof. dr. Rob Pieters (huidig CMO van Maxima
kinderziekenhuis), ‘ vertelt Klumper. ‘Daar zag ik in
de praktijk hoe belangrijk translationeel en klinisch
onderzoek is. Door alle kinderen met ALL steevast
protocollair te behandelen in klinisch onderzoek kon
de behandeling stap voor stap verbeterd worden, en zo
kon het genezingspercentage uiteindelijk stijgen van 0%
naar boven de 90%. Na mijn promotie heb ik gekozen
voor een carrière in geneesmiddelenonderzoek in de
farmaceutische industrie en ervaring opgedaan in zowel
biotech als big farma.
Het team achter iClusion, naast de drie oprichters
zijn daar ook Hanneke Janssen (CEO) en Roel
Divendal (COO), bestaat uit professionals gepokt en
gemazeld in de medische (farma) wereld. Zij hebben
een duidelijk doel voor ogen: de oprichting van een
innovatief internet platform om patiëntgebonden
onderzoek naar nieuwe medicijnen beter toegankelijk
te maken en te versnellen door vraag en aanbod te
verbinden: ziekenhuizen die deelnemen aan klinisch
onderzoek verbinden met de farmaceutische industrie
die medicijnen testen via onderzoeksprotocollen. De
ervaring en inzichten opgedaan met SMS-oncology,
als CRO een schakel tussen de ziekenhuizen en
de farmaceutische bedrijven, komt enorm van
pas. De gezamenlijke investering van €2 miljoen
door maatschappelijk investeringsfonds INZET
en de huidige aandeelhouders stelt iClusion in
staat om meer ziekenhuizen toegang te geven tot
het internetplatform, meer studies met nieuwe
medicijnen beschikbaar te maken, en te starten met
de internationale uitbreiding van het platform.

De patiënt als vertrekpunt
‘Veel patiënten staan nog buitenspel na falen van
standaardbehandeling om mee te kunnen doen
aan klinisch onderzoek met nieuwe medicijnen of
behandelingen, en dat willen we verbeteren’, aldus
Klumper. Recrutering van patiënten in studies is een
knelpunt en verloopt steeds moeizamer door enerzijds
toegenomen bureaucratie en regelgeving,
en anderzijds de vooruitgang.’
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Wat doet INZET?
Het maatschappelijke investeringsfonds INZET investeert met financiering, expertise en een sterk
netwerk in jonge, innovatieve bedrijven die zich inzetten om langdurig zieken, mensen met een beperking
of ouderen een zo zelfstandig mogelijk en waardig leven te geven of op preventie gericht zijn. Het is een
samenwerkingsverband tussen gezondheids-, welzijns- en vermogensfondsen, dat mede ondersteund wordt
door zorgaanbieders en -verzekeraars.

Foto: Board of Directors iClusion, van links naar rechts: Henk Broeders (advisor) - Erik Leferink - Tatjana Romanyk Jelena Jakulj (observer) - Edwin Klumper (chairman) – Hanneke Janssen (CEO) - Pieter Oostlander

De vooruitgang? ‘Ja, want nog nooit zijn er zoveel
nieuwe geneesmiddelen in onderzoek genomen
als vandaag, ‘weet Edwin. ‘Sinds de ontcijfering
van het genoom is de kennis over het gedrag van
kankercellen sterk toegenomen. Deze inzichten en
ook nieuwe productietechnieken hebben geleid tot
een groot aantal nieuwe medicijnen in ontwikkeling,
zoals bijvoorbeeld in gentherapie, immuuntherapie,
celtherapie en mRNA, maar ook nieuwe antilichamen
en small molecules. Door de sterke ontwikkeling
van targeted en personalized medicijnen die steeds
specifieker en beter werken, zijn patiëntengroepen
voor klinisch onderzoek inmiddels onderverdeeld in
zeer uiteenlopende en kleinere subgroepen. Klinisch
onderzoek vereist steeds meer maatwerk Recrutering
van patiënten voor studies staat vandaag steeds
meer onder druk vanwege het zoeken naar scherp
afgebakende, relatief kleine patiënten populaties.’
‘iClusion streeft naar een laagdrempelig,
gestandaardiseerd en geautomatiseerd internet
platform dat ziekenhuizen, farma en biotech bedrijven,
en patiënten, bij elkaar brengt,‘ vervolgt Edwin.
‘Het platform biedt de mogelijkheid om studies snel en
contactloos te activeren, een voordeel in deze coronatijden. Ook bieden we een gratis gebruiksvriendelijke
zoekfunctie binnen al het lopende kankeronderzoek in
Nederland waar men met enkele muisklikken studies
voor een specifieke kanker kan vinden. Dat geldt
voor zowel de studies van small en big farma als
de studies van vele biotechbedrijven die immers de
kraamkamer zijn voor medicijnontwikkeling.
Het doel van internetplatform Trial Eye is het vergroten
van de toegankelijkheid voor patiënten om deel te
nemen aan onderzoek naar nieuwe medicijnen en
behandelingen, zowel voor de uitbehandelde patiënt op
zoek naar een nieuw medicijn, als de patiënt die meedoet
in een studie waarbij de standaardbehandeling wordt
vergeleken met een potentieel nog betere behandeling.

De patiënt is vertrekpunt in het proces, het online
platform brengt medicijnstudies naar de patiënt en
arts toe in plaats van andersom. Uitganspunt is dat de
patiënt en behandelend arts samen eenvoudig en snel
geschikt onderzoek kunnen vinden en onafhankelijk
zonder ruggespraak kunnen besluiten hieraan deel te
nemen.’ Misschien een utopie, maar eigenlijk zou elke
patiënt met kanker protocollair behandeld moeten
worden zodat we van elke behandeling kunnen leren
om zo de behandeling van de toekomst te verbeteren,
analoog naar mijn onderzoekservaring bij kinderen
met leukemie.
Een groot voordeel is dat het Trial Eye platform de
bureaucratie verminderd en de efficiëntie vergroot van
patiëntgebonden onderzoek door gestandaardiseerde
en geautomatiseerde processen. Dit stelt artsen
en onderzoekers ook in staat om sneller studies te
kunnen opstarten in hun ziekenhuis en meer patiënten
te kunnen laten deelnemen.‘
‘Samen streven we naar een betere behandeling van
kanker en andere ernstige ziekten door patiënten en
artsen te helpen gemakkelijker aan onderzoek met
nieuwe behandelingen te kunnen deelnemen,
‘besluit de gepassioneerde oprichter van iClusion.‘
Al 30 jaar geleden leerde ik in mijn arts-opleiding
hoe belangrijk klinisch onderzoek is in de (kanker)
behandeling. De oprichting van iClusion is voor mij
een belangrijke sluitpost in mijn carrière. Al jaren
loop ik rond met het idee om klinisch onderzoek te
versnellen en te verbeteren en zo patiënten eerder te
laten profiteren van nieuwe ontwikkelingen. Onderzoek
vandaag is de behandeling van morgen. Kijk wat we
al bereikt hebben met 50 jaar geleden. Ik hoop dat we
met iClusion een uitgelezen oplossing kunnen bieden
en zo de gemeenschappelijke kracht en inzet kunnen
bundelen van alle partijen die betrokken zijn bij het
onderzoek naar nieuwe behandelingen.”

Hercules Pharmaceuticals

Hoe effectief is de anti-virale
werking van AhR inhibitor HP163?
Nog voor de corona pandemie bleek de
gepatenteerde AhR inhibitor HP163 van
Hercules Pharmaceuticals effectief tegen
virusziekten Zika en Dengue en mogelijk
ook tegen het gewone verkoudheidsvirus
(corona) en Covid-19. HP163, dat tot dan toe
door Hercules werd onderzocht in immunooncologische indicaties, zou daarmee een
veel bredere toepasbaarheid hebben. Om dit
verder te onderzoeken, verkreeg Hercules
extra financiering.
‘Bij patiënten met kanker is veelal sprake van een
onderdrukking van het immuunsysteem in het tumor
micro-environment. Hierdoor is het eigen lichaam
niet goed in staat om tumorcellen als schadelijk te
herkennen en op eigen kracht te vernietigen,’ legt CEO
Bart Wuurman uit. ‘Hercules focust op ontwikkeling
van het gepatenteerde HP163 dat het lichaam beter in
staat stelt om de groei en uitzaaiing van verschillende
vormen van kanker te verminderen. Hierbij wordt
de Aryl hydrocarbon Receptor (AhR) in het lichaam
geremd dat in een aantal kankers een hoge expressie
kent en het immuunsysteem van kankerpatiënten

onderdrukt. Hercules Pharmaceuticals, opgericht door
Boston University en DDF Ventures, maakt gebruik
van de kennis en expertise van uitvinder en CSO prof.
David Sherr (Boston University). David is een key
opinion leader die sinds bijna 20 jaar werkt aan AhR.
Verschillende andere medicijnen met deze immuunbevorderende werking (AhR inhibitors) worden al in
patienten getest. ‘
Bewezen is dus dat AhR een belangrijke driver is van
kanker, en kanker immuno suppressie. AhR remming
kan krachtige anti-kanker effecten hebben met name bij
solide tumoren als borstkanker. De AhR remmer HP163
van Hercules blokt met name de tryptophan>IDO/
TDO>kynurenine>AhR pathway.

Effectief tegen virus infecties
Maar vorig jaar werd ontdekt dat HP163 ook effectief
is tegen het Zika virus (getest in dieren) en het Dengue
virus (in vitro getest) en dat virussen, net als tumoren
de AhR receptor activeren en misbruik maken van
de immuun onderdrukkende effecten van AhR. Dat
resulteerde onder meer in een publicatie in Nature
Neuroscience (juli 2020) AHR is a Zika virus host
factor and a candidate target for antiviral therapy.

Hercules besloot daarop
een programma te starten
om de potentie van AhR
inhibitors in Covid-19 te
onderzoeken. ‘Het gaat
daarbij met name om orale
therapie in patiënten met
een vroeg stadium van
virusinfectie, ‘besluit Bart
die zijn sporen ook verdiende
Bart Wuurman
door eerdere successen
van drie biotechbedrijven:
Lanthio Pharma en AM-Pharma in Nederland en
Antisoma in de UK. ‘Voor de verdere ontwikkeling van
AhR inhibitoren verkreeg Hercules een investering van
Pharma Connect Capital en een Covid-19 grant van SNN
(Samenwerkingsverband Noord Nederland). Hierbij
wordt ook, in samenwerking met Syncom, gezocht naar
“tweede generatie” AhR inhibitoren.

Voor meer informatie: www.hercules-pharma.nl

Nieuwe hotspot Chemie & Engineering
verrijst op Campus Groningen
Dit jaar presenteerde het Campus Groningen
ecosysteem het ‘Campus Community Fund’
van € 500 miljoen om Campus Groningen
gezamenlijk verder te laten groeien. Het
eerste project waarbij het fonds in werking zal
treden begint nu ook letterlijk vorm te krijgen;
de ontwikkeling van het Innovatiecentrum
Chemie & Engineering op de Zernike Campus
Groningen. De bouw van deze nieuwe hotspot
is reeds begonnen, en de oplevering staat
gepland voor eind 2021. Met het centrum van
5.000m2 worden de voor Noord-Nederland
sterke thema’s Chemie en Engineering
gefaciliteerd om verder te groeien.
Het innovatiecentrum biedt ruimte aan een aantal
innovatieve en onderzoeksgerichte bedrijven, te weten:
Symeres, Cliq SwissTech (Netherlands), DEMCON
en Ducom. Ook biedt het pand ruimte aan start-ups
en R&D door de aanwezigheid van twee open
innovatielabs in het pand; Innolab Chemie én Innolab
Engineering. De bedrijven doen onderzoek in de
chemische- en farmaceutische industrie en op het
gebied van engineering en krijgen elk hun eigen
laboratorium en onderzoekcentrum in het
nieuwe innovatiecentrum.

“We hebben een bewuste
keuze gemaakt om ons
in 2017 te vestigen op de
campus in Groningen. Het
Groningse engineeringonderwijs levert technische
talenten af waar DEMCON
behoefte aan heeft,
daarnaast vinden we
elkaar in het sterke
ecosysteem in gezamenlijke
innovatieprojecten. Hierdoor
groeien we gestaag door,
we begonnen met twee
man, en staan nu met meer
dan 20 man te springen
om eind 2021 ons entree
te maken in het nieuwe
Innovatiecentrum . Onze ambitie is om door te groeien
naar 50 fte in 2023”, aldus Lars de Groot, managing
director DEMCON Groningen.

Over Campus Groningen
Campus Groningen is in nog geen zes jaar tijd
uitgegroeid van een startende campus tot een van de
grootste volwassen campussen van nationaal belang.
Met meer dan 200 bedrijven, drie kennisinstellingen,
bijna 50.000 studenten en ruim 20.000 banen.

Samen met de partners (Rijksuniversiteit Groningen,
Hanzehogeschool Groningen, UMCG, provincie
Groningen, gemeente Groningen, Bedrijvenvereniging
WEST) groeit de Campus door en bouwt de Campus
gezamenlijk aan de wereld van morgen.
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Een kleine greep uit de voorgerechtjes

Liselotte Schoo

Op het nieuwe filmpje op de website van Grand Hotel Opduin lijkt de wereld even stil te
staan. Lachende gezichten, wuivend gras langs het strand en zachte bedden nodigen uit tot
ontspannen. Voeg daar het nieuwste concept van Chef’s Table bij en er ontstaat een volledig
coronaproof vakantie. De chef kookt elke dag vijftien bijzondere voorgerechtjes waar de
gasten elke avond uit kunnen kiezen.

Gastheer Kevin Vonk benadrukt dat Chef’s Table niet
te vergelijken is met tapas. ‘Deze vijftien gerechtjes
zijn tot in detail uitgedacht en staan de hele dag klaar.
Gasten kunnen hier zelf een keuze uit maken en
betalen per gang. Willen ze verschillende gerechtjes
combineren tot één gerecht dan is dat ook prima.
Dan wordt het een ‘eengangsdiner’.’ Zo is restaurant
Opduin de hele dag een ideale uitvalsbasis na een
wandeling door de duinen waar het hotel praktisch
tegenaan ligt.

Slow Food
Wandelen en dineren zijn twee dingen die perfect
samengaan bij Grand Hotel Opduin. Pr-manager,
Ilona van de Poel vertelt dat één van haar favoriete
wandelingen de blauwe route is ten zuiden van het
hotel. ‘Dan wandel je in vijf kilometer door bossen,
duinen en langs het strand. Ben ik eenmaal onderweg
dan heb ik soms zelfs het gevoel in Frankrijk te
zijn. Vooral als ik de wind door de naaldbomen hoor
waaien.’ Zij is net als chefkok Aart Wijker fan van het
eiland. Hij deelt zijn liefde met de gasten door vooral
ingrediënten te gebruiken van die afkomstig zijn uit
de streek. In zijn keuken is Slow Food een belangrijke
leidraad. Hij werkt het liefst met kaas gemaakt
met melk van Texelse schapen. Een specialiteit die
als een van de weinige uit Nederland afkomstige
biologische producten prijkt op een lijst van eerlijke
streekproducten.
Het zijn specialiteiten die hij soms ontdekt tijdens zijn
eigen zwerftochten over het eiland waarbij hij het liefst
ergens neerstrijkt om een hapje te eten. ‘Veruit favoriet

is voor mij de kop van het eiland waar ik kan wandelen
met uitzicht op de vuurtoren.’ Om na zo’n tochtje te
dineren in zijn restaurant is een beetje als thuiskomen,
want voor de witte brigade is het belangrijk ook het
echte Texelse gevoel uit te stralen. Of zoals de huidige
directeur Floris-Jan het zo mooi omschrijft. ‘Toen we
zes jaar geleden op 31 december met kat op schoot
op weg waren naar ons nieuwe leven op Texel werden
we gebeld met de opmerking dat we waarschijnlijk
nog niets hadden gegeten en dat ze iets voor ons in
de koeling hadden klaargezet. Het is misschien wel
het mooiste cadeau wat je als hoteldirecteur kunt
krijgen. Een team waarbij het in de genen zit zich in de
schoenen van de gast te verplaatsen.’

Lamsham
De kok vertelt graag over al de gerechten die hij
serveert. Zo ook over de kleine voorgerechtjes die heel
overzichtelijk staan gerangschikt in kleine glaasjes
of op schoteltjes. Het zijn bekende klassiekers of
bijzonder seizoensgerechtjes waarin natuurlijk
vis, garnalen of die typisch Texelse lamsham niet
ontbreken. Maar ook couscous met linzen voor de
vegetariër of een kopje mosterdsoep horen tot de
keuzes. Genieten van al die specialiteiten kan in het
restaurant en natuurlijk op gepaste afstand, met overal
dat uitzicht op de blonde duinen.
Het grote voordeel van de nieuwe Chef’s Table is dat
deze uitstekend aansluit bij de nieuwe maatregelen.
Van de Poel: “Je hoeft niet uit een bak of schaal te
scheppen zoals bij een buffet. Ook is deze formule heel
geschikt voor iedereen die niet uitgebreid wil dineren,

• Texelse lamsham | bloemkool |
piccalillydressing | Texelse kaaskletskop
• Waddenzeegarnalen | panna cotta van
tomaat | zeewiermayonaise
• Couscous | gemarineerde groente |
zeekraalkaas
• Gemarineerde tonijn | tongfilet |
wakame | teriyakidressing
• Salade van Texelse makreel |
gemarineerde kabeljauwfilet
Kijk voor nog meer informatie op www.opduin.nl.

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

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

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

HealthcareJob.nl: dé ontmoetingsplaats voor werkgevers en
werknemers binnen de (commerciële) gezondheidszorg
De COVID-19 pandemie heeft duidelijk
gemaakt dat de rol van deskundigen
binnen de gezondheidszorg cruciaal is.
De werkdruk neemt toe en er is steeds
meer vraag naar zowel ervaren
specialisten als startend talent. Een
online ontmoetingsplaats waar
werkgevers in contact kunnen komen
met potentiële werknemers, en
andersom, is belangrijker dan ooit.
Juist in deze tijd!

The College Healthcare, al meer dan
20 jaar HR-partner binnen de
(commerciële) gezondheidszorg,
introduceerde het vacatureplatform
HealthcareJob.nl als aanvulling op de
bestaande diensten. Marjolijn de
Hoogh, manager en business
consultant bij The College Healthcare:
“Door onze jarenlange ervaring in deze
branche weten we als geen ander dat
het vinden van specialistisch personeel

uitdagend kan zijn. Met HealthcareJob.
nl bieden we een laagdrempelig
platform aan om vraag en aanbod met
elkaar te verbinden.”

HealthcareJob.nl heeft binnen deze
branche al gezorgd voor verschillende
mooie matches tussen werkgevers en
werknemers.

Met een bereik van ruim 4.000
potentiële kandidaten per maand en
een omvangrijk netwerk is
HealthcareJob.nl de plek om in contact
te komen met professionals binnen
onder andere de biotech.

Vrijblijvend kennismaken
Als biotech-organisatie vrijblijvend
kennismaken met HealthcareJob.nl?
Dat kan nu heel eenvoudig.
HealthcareJob.nl biedt namelijk
eenmalig een kosteloze vacatureplaatsing aan t.w.v. 199 euro! Gebruik
hiervoor de volgende code tijdens het
afrekenen: biotechnews
Deze code is te gebruiken tot en met
31 januari 2021.

PLANT GROWTH CABINETS

Endress+Hauser
Nederland verder
onder nieuwe leiding
Endress+Hauser Nederland krijgt per
1 januari 2021 een nieuwe directeur.
Helga Linnartz volgt Rob Hommersen
op die na 42 jaar met pensioen gaat.

BENEFITS FOR YOU
Precise climate conditioning

Easy to acces; double door
Dimmable daylight LED‘s &
switchable far-red

Light intensities 200, 400
or 1100 µMol
Optional: CO2

White coating for max. reflecting

Low energy consumption

Helga Linnartz, geboren in Duitsland en
doctor in de fysica, brengt een schat aan
ervaring mee. Begonnen in 1998 bij
Endress+Hauser in Reinach als productspecialist voor flowmeting, verhuisde zij
in 2004 naar Nederland om voor de
Nederlandse vestiging te werken. Hier
heeft zij lange tijd in managementfuncties op de afdelingen marketing,
service en sales gewerkt waardoor zij
veel kennis en ervaring heeft opgedaan
van alle facetten binnen Endress+Hauser.
Sinds 2018 onder-steunt zij Rob
Hommersen als Manager Sales.
Helga Linnartz: ‘Met 22 jaar

Small footprint

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze plantengroeikasten?
Bekijk de video op onze website of neem contact op met ons verkoopteam op 088 221 99 00 of via info@hettichbenelux.com.

Endress+Hauser-ervaring voel ik me
helemaal thuis in de organisatie en kijk
ik er naar uit om dit prachtige familiebedrijf te leiden. Mijn doel is om samen
met ons team van gedreven medewerkers ervoor te zorgen dat we nog
meer voor onze klanten kunnen
betekenen in het optimaliseren van
hun processen.’

WWW.HETTICHBENELUX.COM
Biotech november 2020.indd 1

2-11-2020 11:07:13
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Overname boost NK-platform
Het genereerde de nodige media aandacht de afgelopen weken: Sanofi wil € 308 miljoen betalen voor de overname van Kiadis.
Het gepatenteerde nieuwe generatie NK-celtechnologieplatform en de pijplijn van Kiadis zijn een welkome aanvulling op de
bestaande therapeutische expertise van Sanofi. CEO Arthur Lahr van Kiadis is blij met de deal: ‘Het is een belangrijke stap naar
de verwezenlijking van nieuwe celtherapieën voor patiënten met levensbedreigende aandoeningen.’

Na de stopzetting van het belangrijkste kandidaatmedicijn op basis van T-cellen en de daaropvolgende
reorganisatie in 2019, is Kiadis getransformeerd tot
een volledig nieuwe onderneming die zich uitsluitend
richt op het gepatenteerde en gedifferentieerde
NK-celplatform verkregen door de overname van
CytoSen Therapeutics. Arthur Lahr, werkzaam bij
onder meer Crucell voordat hij in april 2017 CEO van
Kiadis werd: ‘Sanofi gelooft al jaren in de potentie
van NK cellen. Ze hadden al veel technologie gekocht
en samenwerkingen aangegaan met het doel:
ontwikkeling van NK cellen. De in juli beklonken
licentie-samenwerking voor het preklinische
K-NK004-programma voor multipel myeloom paste
daar dan ook goed in. Met de overname vier maanden
later komen voor Sanofi nieuwe behandelmethoden
in zicht’.

Ontwikkeling versnellen
‘Sanofi heeft de middelen en de financiële kracht
om de ontwikkeling van onze NK-cel-producten
te versnellen ten voordele van patiënten. Het
K-NK-cel-platform is gebaseerd op allogene of
‘off-the-shelf’ NK-cellen van een gezonde donor.
NK staat voor Natural Killer-cellen, grote witte
bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie
in het menselijk afweersysteem vormen tegen
kankercellen en infecties. NK-cellen zoeken
en identificeren kwaadaardige kankercellen en
hebben een brede toepassing bij verschillende
bloedkankers, vaste tumortypen en infecties. Het
Kiadis platform heeft het potentieel om producten
snel en economisch beschikbaar te maken voor
een brede patiëntenpopulatie in een breed scala
aan indicaties. Kiadis’ NK-celtherapieën zullen als
zelfstandige therapie alsmede in combinatie met de
bestaande platforms van Sanofi worden ontwikkeld.
Daarnaast gaat men verder met pijplijn van Kiadis,
onder meer bestaande uit NK-celtherapieën voor
de behandeling van patiënten die hematopoëtische
stamceltransplantaties ondergaan en van patiënten
met bloedkanker, vaste tumoren, en infectieziekten.’

Waarom NK cellen?
Waarom NK cellen? Arthur: ‘Medici weten al heel
lang dat NK-cellen interessant zijn voor behandeling
van tumoren, ze hebben ook minder bijwerkingen
dan T-cellen. Het is eigenlijk vreemd dat T-cellen als
eerste zijn doorgebroken (CAR T producten) ondanks
de bijwerkingen en een beperkt werkingsmechanisme.
Het probleem met NK-cellen was heel basaal: het
lukte nooit om er genoeg van te maken. Het was
een Amerikaan die zorgde voor de doorbraak, in
combinatie met 2 Amerikaanse wetenschappers die
zijn uitvinding vervolgens hebben omgezet in een
industrieel platform. Deze drie wetenschappers
hebben daarna samen het bedrijf Cytosen opgezet dat
wij in de zomer van 2019 hebben gekocht (zie voor de
ontwikkeling van NK platforms, beeld ‘Differentiated
versus other platforms’).

Pijplijn
De pijplijn van NK-celtherapieën van Kiadis heeft het
potentieel om therapie te leveren voor patiënten met
diverse tumoren en infectieziekten. We focussen op de
lopende studies:
• K-NK002 bevindt zich in een fase 2-studie waarin
NK-cellen worden geëvalueerd om terugval na
transplantatie bij patiënten met acute myeloïde
leukemie (AML) en myelodysplastische syndromen
te voorkomen. Het betreft hier een toevoeging bij
een hematopoëtische stamceltransplantatie oftewel
beenmergtransplantatie. De studie wordt uitgevoerd
in samenwerking met vooraanstaande Amerikaanse
transplantatiecentra.
• K-NK003 zit in een fase 1-onderzoek waarin
NK-cellen worden geëvalueerd voor patiënten
met recidiverende of refractaire AML. Dit betreft
patiënten waarbij andere therapieën gefaald hebben.
• K-NK004 betreft een genetische modificatie aan
een NK cel om een eiwit te verwijderen waardoor
synergie ontstaat met de behandeling van een reeds
goedgekeurd antilichaam. Ingezet bij onder meer
multipel myeloom (de ziekte van Kahler).

• K-NK-ID-101 is een programma dat de
eigenschappen van K-NK-cellen en hun
geschiktheid om SARS-CoV-2 te bestrijden evalueert
om K-NK-cellen te ontwikkelen als een preventieve
therapie van hoog-risicopatiënten. Het betreft een
eerste infectieketen programma, dat begint bij
COVID-19, maar ook geschikt is voor griep en andere
SARS-virussen. Kiadis is voornemens een fase 1/2a
klinische studie te starten met K-NK-cellen voor de
behandeling van COVID-19-patiënten. Het K-NKID101 programma wordt betaald met subsidies van
de Amerikaanse overheid.
Arthur Lahr vult aan: ‘Kiadis is bezig met de
ontwikkeling van het NK platform in veel andere
indicaties, waaronder longtumoren, hoofd-hals kanker,
CLL, darmkanker enz. Als we straks onderdeel van
Sanofi zijn, kan het aantal toepassingen van het
NK platform, dat bijna eindeloos is, volop worden
ontwikkeld. Het ontbrak ons aan de infrastructuur
en de financiële kracht om dit platform optimaal te
benutten, maar nu is het zo ver: ‘the sky is the limit.’’

Pipeline in cancer and infectious disease
PRECLINICAL

CLINICAL
PoC

CLINICAL
PH. 1

COMPANY

PROGRAM

INDICATION

SETTING

K-NK002

HSCT in
blood cancer

Adjunctive to
SoC (PTCy)

Haplo

K-NK003

AML R/R

After induction
chemo (FLAG)

OTS

K-NK004

Multiple
myeloma

Combination
with Sarclisa

OTS
CD38KO

Partnership Sanofi; value
>€875 million

K-NK-ID101

Influenza /
COVID-19

Prophylaxis &
treatment

OTS-ID

Ph 1/2a IST IND approved;
funded by US DoD

Other

Stand alone or
combo’s

OTS-X

K-NK00X

PRODUCT

Differentiated versus other platforms

PH. 2

PLATFORM

STATUS

POTENCY &
PERSISTENCE
Engineering
required

BD

NK92

?

Phase 2

-

Phase 1

Cancer
cell/DNA

Engineering
required

Nkarta

Donor
mbIL15

-

Preclinical

Cancer
cell/DNA

Engineering
required

Takeda

Cord blood
mbIL21

11 pts

Phase
1/2a

Cancer
cell/DNA

Engineering
required

Takeda

Kiadis

Universal
donor
mbIL21

Phase 2

Feeder
free:
PM21

High;
engineering
optional &
synergistic

Sanofi
US DoD

Nantkwest
Fate

21 patients

4

REGULATORY

iPSC
mbIL21/15

Phase 2 with US BMT-CTN;
IND approved
Phase 1/2a with US OSU;
enrolling patients

KIADIS PHARMA | www.kiadis.com

STAGE

Cancer
cell/DNA

24 patients

Studies to start in 2021,
e.g., CML, CRC, HNC

CLINICAL
PO C

45 pts

POTENCY
&
BREADTH

SCALE UP &
SAFETY

J&J

KIADIS PHARMA | CONFIDENTIAL
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Unlimited future product opportunities…
•
•
•
•

Separate products, based
on disease specific:
• Universal donor profile
• K-NK attributes
• Engineering (optional)

• HNC and CRC (with Erbitux)
• Ovarian Cancer (with PARPi)
• …

AML R/R (induction and maintenance)
Multiple myeloma (with Sarclisa)
CML (refractory to TKI)
…

Blood
cancers
Solid
tumors

K-NK

Infectious
disease

• Influenza/COVID-19
• Microbial hospital infections
• …

Transplants
• Haplo HSCT
• Matched donor HSCT (OTS)
• …
KIADIS PHARMA | www.kiadis.com | CONFIDENTIAL

Kiadis is opgericht in 1997 en heeft een hoofdkantoor in Amsterdam en activiteiten verspreid over de VS.
Sinds 2015 is Kiadis beursgenoteerd (Euronext Amsterdam en Euronext Brussel, symbol KDS).
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Jelle Barentsz, hoogleraar radiologie aan
het Radboudumc, met het contrastmiddel.
Fotografie vvb-voermans.nl

Minuscule ijzerdeeltjes in suikerjas zijn interessant contrastmiddel

SPL Medical gestart met
registratietrial Ferrotran®
SPL Medical heeft de eerste patiënten met uitgezaaide prostaatkanker geïncludeerd in het registratieonderzoek
voor contrastmiddel Ferrotran®. CBO Harrie van Baars over de mogelijkheden van het Nijmeegse nanomiddel.
Extreem kleine ijzerdeeltjes in een suikerjasje vormen
de core-business van SPL Medical, gevestigd op Novio
Tech Campus in Nijmegen. Het menselijk lichaam
gaat namelijk heel anders om met deze zoete ijzeren
nanodeeltjes dan met een gewone ijzerinjectie. Harrie
van Baars, Chief Business Officer van SPL Medical:
“Onze nanodeeltjes worden massaal opgegeten
door macrofagen, een bepaald type witte bloedcel.
Daarom zijn deze nanodeeltjes uitermate geschikt als
diagnosticum. Onder de merknaam Ferrotran® is dat
ook precies waarvoor wij ze gebruiken.”

Van druif naar pit
Macrofagen hopen zich bij voorkeur op in de
lymfeklieren. Veel vormen van kanker – waaronder
prostaatkanker - zaaien uit via de lymfeklieren.
Ferrotran® kan lymfeklieren met uitzaaiingen veel
eerder in kaart brengen dan andere diagnostica. Van
Baars: “Om uitzaaiingen met MRI-opnames in beeld
te krijgen moeten ze al ongeveer zo groot zijn als
een druif. Met Ferrotran® zien we al uitzaaiingen die
een factor tien kleiner zijn. Daarmee gaan we van de
druif, naar de druivenpit. We kunnen de uitzaaiing dus
eerder in beeld brengen, waardoor je in principe ook
eerder kunt behandelen. En mogelijk is daarmee ook
de kans op overleving te verbeteren.”

Registratieonderzoek
Om Ferrotran® te registreren als commercieel
product voor de markt is een registratieonderzoek
opgezet bij patiënten met uitgezaaide prostaatkanker.
Eerder dit jaar werden de eerste patiënten al
geïncludeerd voor dit onderzoek, waaraan uiteindelijk
een kleine tweehonderd patiënten in tien ziekenhuizen
in Duitsland, Zwitserland en Nederland zullen

deelnemen. Van Baars: “Het contrastmiddel is door
hoogleraar radiologie Jelle Barentsz op named patient
programme al bij meer dan 600 patiënten gebruikt
zonder problemen met de veiligheid van het middel.
Vandaar dat we ons nu vooral kunnen concentreren op
de effectiviteit van het middel.”

Chirurgisch materiaal
Omdat er geen contrastmiddel is waarmee Ferrotran®
direct is te vergelijken, wordt nu onderzoek gedaan
bij patiënten met prostaatkanker en vastgestelde
uitzaaiingen. Voor de operatie wordt een scan gemaakt
met Ferrotran®, waarna de lokale tumor en de
lymfeklieren chirurgisch worden verwijderd. In het
uitgenomen lymfatisch weefsel stelt de patholoog
vervolgens de uitzaaiingen vast, zodat de werking van
Ferrotran® is vast te stellen. Van Baars: “Daarnaast
zien we dat bij een behoorlijk deel van de patiënten
de tumor na enige tijd terugkeert, vaak door uitgroei
van achtergebleven lymfatische micrometastases
die met de gebruikelijke MRI-opnames aanvankelijk
niet zichtbaar waren. Mogelijk is ook dat
risico te verkleinen doordat we die lymfatische
micrometastases met Ferrotran® beter in beeld
kunnen krijgen.”

Andere aandoeningen
SPL Medical, met investeerders als Oost NL,
Radboudumc en het Duitse b.e. imaging GmbH, zal
het registratieonderzoek naar verwachting in 2022
afronden. Gaat alles goed, dan kan Ferrotran®
het jaar daarop op de markt worden gebracht voor
de specifieke toepassing bij prostaatkanker met
uitzaaiingen. Inmiddels is duidelijk dat het middel
ook bij andere aandoeningen van waarde kan zijn.

“Baarmoederhalskanker met uitzaaiingen is mogelijk
een interessante optie”, zegt Van Baars. “Die tumor zit
ook in het bekkenbodemgebied en zaait eveneens uit
via de lymfeklieren. Voor deze, maar ook voor andere
toepassingen zoals borstkanker, zoeken we artsen die
investigator initiated trials willen starten. Ze beginnen
zelf een onderzoek en SPL Medical ondersteunt het
met training en materiaal.”

Meer toepassingen
Ophoping van met Ferrotran® geladen macrofagen
vindt niet alleen plaats in de lymfeklieren, maar
bijvoorbeeld ook in actieve haarden van multiple
sclerose in de hersenen. Daar kan het middel ook een
rol spelen, denkt Van Baars. “Niet alleen om de locatie
van de ontstekingen zichtbaar te maken, maar ook om
het effect van een behandeling in beeld brengen. Werkt
een medicijn, dan moet de verminderde ophoping van
macrofagen in de ontstekingshaarden met ferrotran
in beeld zijn te brengen. Kortom, waar macrofagen
een rol spelen in (patho-)fysiologische processen
zien we nog meer toepassingsmogelijkheden voor
Ferrotran®.”

Nierfalen
Tot slot is er nog de al langer bekende contrastwerking
van ijzer in de MRI. In de bloedvaten blijkt Ferrotran®
een ongekend scherp contrast op te leveren, waardoor
het bijvoorbeeld voor patiënten met nierfalen die een
angiografie nodig hebben een goed alternatief kan
zijn. Van Baars: “Omdat ijzer wordt gemetaboliseerd in
het lichaam en niet via de nieren wordt uitgescheiden,
zou het mogelijk gebruikt kunnen worden als MRI
contrastmiddel voor deze groep patiënten.”

Intravacc

Verbindende schakel tussen
wetenschap en grootschalige
vaccinproductie

BiotechNEWS & Life Sciences

37

Intravacc

Intravacc is one of the leading institutes for
translational vaccinology. As an established
CDMO organization with over 100 years’
experience in the development and optimization
of vaccines and vaccine technologies, Intravacc
has transferred its technology all over the
world. Its track record includes technology
transfer of oral polio, measles, DPT, Hib and
influenza vaccines. The institute has state-ofthe-art research and production (GMP) facilities;
Intravacc’s aim is to substantially reduce
development risks and costs of new vaccines in
order to contribute to global health and equity in
access to vaccines worldwide.

Intravacc is een brug tussen Universiteit,
biotech en grote farmaceut. Wereldwijd één
van de leidende instituten op het gebied van
vaccinontwikkeling met een lang en succesvol
trackrecord in het ontwikkelen van virale
en bacteriële vaccins. CEO Jan Groen van
Intravacc vertelt over de ontwikkeling van
maar liefst vier COVID-19 vaccins en geeft
inzicht in het goedgevulde portfolio.
Intravacc heeft een unieke positie. Het onderzoeksinstituut was tot 2012 onderdeel van het Nederlands
Vaccin Instituut (NVI). In 2012 werd het NVI
geprivatiseerd. Tot voor kort was het de bedoeling
dat ook Intravacc dit pad zou volgen. De in Bilthoven
(onderdeel Utrecht Science Park) gevestigde
vaccinontwikkelaar stond tot begin dit jaar nog in de
verkoop. Toen kwam de coronacrisis. Half april zette
minister De Jonge de verkoop van Intravacc ‘on hold’.
En zo is de situatie tot nu aan toe.
Ondertussen heeft Intravacc intern de afgelopen
maanden de nodige ontwikkelingen doorgemaakt.
In mei 2020 trad viroloog dr. Jan Groen aan als CEO.
Groen werkte onder meer bij het RIVM, ErasmusMC
en lange tijd in Amerika (Infectieziekten- en
borstkankerdiagnostiek), tevens was hij 9 jaar CEO van
MDxHealth. Naast Jan Groen werden de gelederen
binnen Intravacc recent versterkt met de komst van
prof. Dr. Virgil Schijns, als Chief Scientific Officer
(CSO). Intravacc, dat internationaal een toonaangevende
reputatie heeft, maakt als Contract Development en
Manufactering Organistatie (CDMO) gebruik van brede
(inter)nationale samenwerkingen. Groen: ‘ Zo sluiten we
zowel contracten met biotech-bedrijven, grote farma,
Universiteiten en overheid op het gebied van vaccin
ontwikkeling alsmede voor fase 1 en 2 studies. Intravacc
is daarmee de verbindende schakel tussen innovatieve
uitvindingen op universiteiten en vaccinproductie op
grote schaal.’

Vier coronavaccins in ontwikkeling
Intravacc heeft zich dit jaar zwaar gestort op de
ontwikkeling van maar liefst vier coronavaccins. ‘Drie
mogelijke coronavaccins zijn gebaseerd op wetenschap
die ook wordt gebruikt voor andere vaccins, waaronder
vaccins tegen polio en hersenvliesontsteking. Deze
gelden al als veilig voor mensen, waardoor de mogelijke
vaccins sneller in gebruik zouden kunnen worden
genomen,’ aldus Jan Groen.
1. Intravacc heeft de focus op zowel het noodvaccin als
een conventioneel vaccin gebaseerd om Intravacc’s
Outer Membrane Vesicle (OMV) technologie. Het
noodvaccin, waardoor de mortaliteit vermindert
en minder IC opnames plaatsvinden, activeert een
cytotoxisch T-cell respons tegen zowel SARS-CoV-2 als
gerelateerde coronavirussen. Voor dit noodvaccin zal in
de 1e helft van 2021 een fase 1 studie worden opgestart.

2. De OMV technologie wordt ook ingezet bij het
conventionele COVID-19 vaccin. Hierbij worden OMV’s
gebruikt als drager voor spike proteïne van het virus
om zo een antibody respons tot stand te brengen.
Intravacc werkt in deze ontwikkeling samen met EpiVax,
een biotech bedrijf uit het Amerikaanse Providence
gespecialiseerd in vaccinontwikkeling. De preklinische
fase zal starten in Q3 2021.
3. Voor het derde COVID-19 vaccin maakt Intravacc
gebruik van het Vero cell platform voor de ontwikkeling
van een (intranasaal) vector vaccin gebaseerd op
het Newcastle disease virus. Het betreft hier een
samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research
(WBVR) in Lelystad. Opstart wordt verwacht in Q1 2021.
4. De 4de ontwikkeling betreft de ingelicenseerde iBoost
(immune Boost) technologie van het Nederlandse
CimCure die de technologie toepast bij immunotherapie
bij solide tumoren. iBoost werd ontwikkeld door prof.
dr. Arjan Griffioen uit het VUMC. Einde Q4 2020 wordt
iBoost met spike proteïne in de preklinische fase
onderzocht.

Opvallend is dat Intravacc bij alle 4 de COVID-19
ontwikkelingen heeft gekozen voor intranasale
toediening. ‘Het voordeel hiervan is dat het zowel
een mucosale als een systemische immuniteit
bewerkstelligt, ‘ zegt Jan Groen. ‘Dit terwijl de
intramusculaire vaccinatie waarop over het algemeen
de focus ligt, alleen een antibody respons veroorzaakt.
Intranasale toediening heeft dus een veel breder
protectieveld waarbij ook infecties in de longen, darmen
en genitaliën worden meegenomen. Bovendien is
intranasale toediening eenvoudig toegankelijk.’

Goed gevuld portfolio
Daarnaast is het portfolio van Intravacc goed gevuld
met vaccins voor de meest uiteenlopende indicaties,
ontwikkeld in uiterst brede internationale collaboraties

cq voor internationale clientele. Twee highlights:
Recent werden de resultaten bekend van een
klinische studie met een experimenteel vaccin tegen
Shigella, een darmbacterie die ernstige diarree en
dysenterie veroorzaakt. De studieresultaten werden
gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases. Het
artikel is afkomstig van onderzoekers en clinici van
de Universiteit van Tel Aviv, het Tel Aviv Sourasky
Medical Center, Institut Pasteur, de Ariel Universiteit en
Intravacc. De klinische studie in gezonde volwassenen
toonde aan dat het vaccin veilig is en veel antistoffen
aanmaakt. Intravacc ontwikkelde het productieproces
voor het conjugaatvaccin, produceerde de klinischebatch en voerde het stabiliteitsonderzoek en de vrijgifteprocedure van het vaccin uit.
Last but not least ontving Intravacc recent 9 miljoen
euro van het US National Institute of Allergy and
Infectious Diseases (NIAID), onderdeel van het National
Institutes of Health (NIH), voor de ontwikkeling van
een profylactisch vaccin tegen het enterovirus D68 (EV
D68). EV D68 is een ademhaling
gerelateerd virus
dat Acute Flaccid
Myelitis (AFM) kan
veroorzaken. Ook
de ontwikkeling
van dit vaccin heeft
als basis de Vero cell
technologie. In beide
voorbeelden vormt
Intravacc de gehele
brug in de ontwikkeling
van de vaccins.
Jan Groen

Life Sciences Marketing Met Inhoud
Bent u een biotech-startup of klein
farmaceutisch bedrijf en wilt u de
marketing uitbreiden om zo meer
naamsbekendheid op te doen? Met
goede content en kennis delen trekt u
klanten aan. JustPushPlay helpt
hierbij.
Een nieuw gezicht
Yorick Peterse versterkt Nick
Veringmeier bij JustPushPlay! Beide
heren hebben een achtergrond in

Biomedische Wetenschappen en
Science Based Business en combineren
een PhD-level inhoudelijke (bio)
medische en farmaceutische kennis
met jarenlange ervaring in marketing
en business development.
Science vertalen in contentoplossingen
Van wetenschappelijk artikel naar goed
leesbare blog, dat blijkt vaak nogal een
uitdaging. Juist in de Life Sciences kan

een goed begrip van de verschillende
wetenschap, wet- en regelgeving en
industrie-ontwikkelingen het verschil
maken om je boodschap goed over te
laten komen in je marketing.
JustPushPlay richt zich op het
verhogen van naamsbekendheid en
meer door hiervoor content te creëren.
Omdat wij de inhoud van uw product of
dienst begrijpen, zijn wij in staat
zinvolle content te creëren die

The first SmartMS-enabled
biopharma solution
An integrated LC-MS system with intelligent software, chemistries, and service
& support that ensures:
Success in intact protein analysis, peptide mapping, multi-attribute monitoring
(MAM), released glycan analysis and oligonucleotide analysis
Reproducible data with simple set-up for any user
Streamlined workflows from sample to result
Rapid identification and resolution of issues with no need for specialist expertise
Compliance-ready features that reduce risk and simplify audit preparation

www.waters.com/BioAccord

geoptimaliseerd is om het
bezoekersaantal te laten groeien (SEO).
Denk hierbij aan content zoals:
• blogs & checklists
• case-studies
• wetenschappelijke presentaties
• webinars
Kleine updates en grote verhalen
Een samenwerking met JustPushPlay
begint altijd met samen bekijken waar
jij het meeste bij gebaat bent. Denk
hierbij aan kleine updates voor een
congres bezoek tot een wekelijkse blog
binnen jouw expertise gebied. Alles
wordt voor je geregeld: website update,
social media, email en natuurlijk met
een treffende visual in je eigen huisstijl.
Een keer proberen?
Ook aan de slag met life sciences
content en weten wat wij voor jou
kunnen betekenen? Neem even contact
op voor een vrijblijvende analyse over
verdere optimalisering van uw
marketing, creatie van nieuwe content
en meer online naamsbekendheid en
onze rol daarin.
Kijk even op www.justpushplay.nl/
content of stuur een email naar
info@just-push-play.com
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Nieuwe managementtool van Elis

Connected Cleanroom
biedt 24/7 inzicht
Met Connected Cleanroom zet Elis een belangrijke stap naar een verdere optimalisering van
de efficiency en informatievoorziening op het gebied van kleding en beschermingsmiddelen
voor cleanrooms. Connected Cleanroom fungeert als een digitaal dashboard waarmee online
voorraden gevolgd kunnen worden. Aangevuld met scanmogelijkheden op de klantlocatie, zoals
slimme kasten, levert het bovendien gedetailleerde managementinformatie over het dagelijks
verbruik van kleding en andere facetten, zoals verlies en vervanging. “Met Connected Cleanroom
komen we tegemoet aan de wensen van onze relaties”, vertelt Pepijn de Groot van Elis.

Als pan-Europees marktleider biedt de Franse
multinational Elis een breed spectrum van diensten
voor hygiëne en veiligheid. Textielservices, hygiëneoplossingen en andere faciliteiten behoren al
decennialang tot de expertises. Ook voor de
farmaceutische en lifescience-sectoren is Elis
dankzij de ervaring en deskundigheid een belangrijke
servicepartner in de cleanroom. Het pakket
oplossingen omvat kleding, brillen en specifieke
schoonmaaksystemen. Producten die de nodige zorg
en aandacht verdienen omdat het belang groot is:
immers de kans op contaminatie moet uitgesloten
worden en het is cruciaal om aan de SOP-voorwaarden
te voldoen.
Pepijn de Groot is verantwoordelijk voor de Sales
activiteiten van Elis op het gebied van cleanrooms:
“We hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar
wat onze klanten bezighoudt. Een van de wensen was
om meer inzicht te krijgen in de voorraden en het
verbruik van cleanroom-kleding en producten. Dat is
begrijpelijk omdat het om hoogwaardige kleding gaat
en het absoluut noodzakelijk is dat je altijd de juiste
hoeveelheid op voorraad hebt. De processen
en productie in de cleanroom mogen uiteraard
niet stil komen te liggen omdat er bijvoorbeeld te
weinig overalls zijn.”
Vanzelfsprekend heeft Elis zelf de mogelijkheid om
die voorraden optimaal te beheren, zegt De Groot:
“Wij monitoren voortdurend de cyclus, het verbruik en
de slijtage en zorgen dat er altijd voldoende kleding
aanwezig is. Die informatie kunnen we nu ook onze
relaties ter beschikking stellen met behulp van
Connected Cleanroom: een online managementtool
waarmee de productiemanager, facilitymanager of
inkoper op ieder moment kan zien hoe de voorraad
is en, als dat al nodig is, daar op sturen.”
Met Connected Cleanroom van Elis is het mogelijk
geworden om van minuut tot minuut de cleanroom
artikelen te traceren en te monitoren. Dat kan
omdat de cleanroom-artikelen zijn voorzien van een
UHF-chip die informatie verzamelt; niet alleen op
productniveau, maar ook in het totale proces, op
geselecteerde afdelingen en de individuele gebruikers.
Deze informatie wordt in Connected Cleanroom
gepresenteerd in overzichtelijke diagrammen.
Zo kan online en op iedere locatie de voorraad
worden gevolgd.
Pepijn de Groot: “Connected Cleanroom zorgt voor
transparantie: onze relaties kunnen de gehele
levenscyclus van de kleding en andere artikelen zien
en controleren. De UHF-chip die in de producten

is verwerkt, is essentieel, want deze wordt telkens
gescand en daarmee wordt de hele cirkel gevolgd.
Van uitleveren tot inname, het reinigingsproces etc.
Al deze data verzamelen wij in Connected Cleanroom
en bieden zo de klant de mogelijkheid de cyclus te
volgen. De rol van de inkoper bijvoorbeeld is ook om
controle te houden op de kosten. Met onze tool kun
je het managen van het totale pakket zelf
voortdurend analyseren.”
Als managementtool is Connected Cleanroom
gebruikersvriendelijk en zeer visueel ingericht: de
data wordt gepresenteerd in diagrammen. Door de
gelaagdheid van de software kan telkens worden
‘ingezoomd’ op de verschillende niveaus. Via het
drill-down-menu kan per afdeling de voorraad
worden ingezien maar ook de mate van gebruik
van kleding en het aantal wasbeurten per
kledingstuk. In combinatie met de intelligente
kledinguitgifte-systemen van Elis, ontstaat
volledige transparantie over het verbruik, en
kan zelfs worden gezien of medewerkers de
kledingvoorschriften, beschreven in de SOP’s,
volgen, zegt De Groot: “Je ziet bij onze klanten
dat er steeds meer kleding nodig is omdat de
productie groeit. Wat klanten willen is kwaliteit
en SOP-compliant systemen. Kunnen zien of
de kleding optimaal wordt gebruikt, of er geen
overalls verdwijnen. Het is niet alleen een tool
om gedrag te controleren maar ook om dat te
beïnvloeden en iedereen bewuster te maken van
de noodzaak van juist gebruik.”
Connected Cleanroom is een cloud-systeem
wat betekent dat de informatie altijd overal
beschikbaar is: niet alleen op laptop, maar ook
tablet en smartphone.
Daarnaast werkt Elis voortdurend aan verdere
innovatie. Zo is één van de laatste ontwikkelingen
een nieuwe kap met een ingebouwd vizier. De
volledig wasbare coverall is EN166-gecertificeerd
en geeft optimale bescherming tegen contaminatie.
Hierdoor is geen losse bril nodig, wat de gowningprocedure vereenvoudigt en er meer comfort geboden
wordt aan de operator.
Verder focust de dienstverlener
op duurzaamheid en MVO. “In dat
kader zijn wij er ook van overtuigd
dat herbruikbare kleding en
andere materialen, zoals wasbare

schoonmaakmoppen en mondkapjes ,de voorkeur
verdienen vanuit milieutechnisch oogpunt. We zetten
in op het reduceren van wasmiddelen en waterverbruik
maar ook op het toepassen van steeds minder
plastics. En: we recyclen al onze overalls. Ze zijn
namelijk gemaakt van kwalitatief hoogwaardige vezels
die prima hergebruikt kunnen worden. Er wordt weer
nieuwe kleding van gemaakt, maar je kunt er ook op
zitten. Er worden namelijk ook bankjes van gemaakt…”

Khondrion Receives Rare Pediatric Disease Designation for Sonlicromanol from US FDA
Khondrion, the mitochondrial diseasefocused biopharmaceutical company,
has received a rare pediatric disease
(RPD) designation from the US Food
and Drug Administration (FDA) for
sonlicromanol for the treatment of
patients with MELAS (mitochondrial
encephalopathy, lactic acidosis, and
stroke-like episodes) syndrome.
Sonlicromanol is Khondrion’s whollyowned, potentially first-in-class oral

small molecule and one of the most
clinically-advanced disease-modifying
drug treatments for mitochondrial
disease in development. Currently in
Phase IIb clinical development,
sonlicromanol has already been
granted Orphan Drug Designations for
MELAS, Leigh disease and patients
with maternally inherited diabetes and
deafness (MIDD) syndrome in Europe,
and for all inherited mitochondrial
respiratory chain disorders in the US.

The FDA grants RPD designation for
serious and life-threatening diseases
that primarily affect children aged 18
years or younger and fewer than 200,000
people in the US. Subject to FDA approval
of sonlicromanol for the treatment of
MELAS syndrome, Khondrion may be
granted a priority review voucher from
the FDA that can be redeemed to obtain
priority review for any subsequent
marketing application or be sold or
transferred to another company.

The company now plans to submit a
pre-IND (Investigational New Drug)
request to the FDA to further discuss
its development plan for
sonlicromanol in the US.
Prof. Dr. Jan Smeitink, Chief Executive
Officer at Khondrion, said: " This rare
pediatric disease designation signals the
FDA’s recognition that MELAS syndrome
presents a serious and unmet medical
need and highlights the potential of
sonlicromanol to become the first
disease-modifying treatment for this
devastating mitochondrial disease."

Martin Kraaij
acquisitie & assetmanager voor het
ASR Dutch Science
Park Fund
Martin Kraaij (35) per 1 november in
dienst bij a.s.r. real estate als acquisitie
& assetmanager voor het ASR Dutch
Science Park Fund. Het vastgoedfonds
van a.s.r. real estate dat zich richt op
commercieel te exploiteren vastgoed
op de belangrijkste science parken
van Nederland.

Na zijn studie bouwkunde en master
'Real Estate Management &
Development' aan de TU.
Luc Joosten, fund director ASR Dutch
Science Park Fund: “We zien dat
ondanks, en in sommige gevallen zelfs
dankzij, de huidige COVID-19-crisis het
aantal investeringskansen in de
scienceparkmarkt toeneemt. De
portefeuille van het ASR Dutch Science
Park Fund groeit zodoende gestaag.
Met de komst van Martin vergroten we
onze slagkracht en zijn wij klaar voor
de toekomst.”

Immunetune

DNA Vaccins in de Strijd
tegen Kanker en Coronavirussen
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Het Leidse Immunetune heeft sinds de oprichting in 2017, grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van innovatieve DNA
vaccins om solide kankertypen te behandelen en terugkeer van de ziekte te voorkomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
het gepatenteerde AmpliVAX vaccin platform.

De basis van deze kankervaccins zijn mutaties die
alleen in het DNA van tumorcellen voorkomen en
die resulteren in korte eiwitfragmenten die door
het immuunsysteem herkend kunnen worden (zgn.
neo-antigenen). Als een soort parelsnoer worden
deze korte fragmenten op een slimme manier
gecodeerd in een DNA vaccin. Na vaccinatie wordt
een leger van tumor-specifieke witte bloedcellen (T
cellen) geactiveerd die de tumor infiltreren en daar
selectief de kankercellen opruimen. ‘Het vaccin wordt
gemaakt op basis van mutaties die voor iedere tumor
en per persoon verschillend zijn, ‘legt oprichter en
algemeen directeur dr. Gerben Zondag uit. ‘Zo kan een
gepersonaliseerd precisie medicijn worden ontwikkeld
om heel gericht iemands tumor aan te vallen.
Omdat gezonde cellen ongemoeid gelaten worden,
verwachten we van deze methode een veel beter
veiligheidsprofiel dan reguliere kankerbehandelingen.’
Immunetune is opgericht door een gemotiveerd
team van immunologen en moleculair biologen
en werkt nauw samen met het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC). Door samen te werken
is het onderzoek naar kankervaccins in een
stroomversnelling gekomen, wat o.a. heeft geleid
tot een innovatief platform voor snelle en betaalbare
productie van DNA vaccins en een nieuw adjuvans.
In proefdieren werd een bijna 100% bescherming
tegen tumor-groei na DNA vaccinatie bereikt. Recente
data van Immunetune laten zien dat de effectiviteit
van immunotherapieën zoals PD-1 behandeling
drastisch verbeterd kan worden in combinatie met
tumor-specifieke DNA vaccins om bestaande tumoren
selectief op te ruimen. Het onderzoek wordt financieel
ondersteund door subsidies van Health Holland,
KWF Kankerbestrijding, private gelden en een aan
Immunetune toegekend Innovatiekrediet.
Recent werd in dit kader een andere mijlpaal
bereikt: een positieve reactie van het Duitse PaulEhrlich Institut (PEI) op het uitgevoerde preklinische
programma, het productie proces en het aankomende
klinische traject voor gepersonaliseerde kanker
vaccins. ‘De feedback die we ontvingen van de PEI
bevestigt dat we op de goede weg zijn en sterkt ons in
onze ambitie om de ontwikkelde kennis en technologie
op korte termijn toe te kunnen passen ten behoeve van
kankerpatiënten’, aldus dr. Gerben Zondag.

Voor de uitrol van de gecombineerde fase Ib/2a
studie in kankerpatiënten met solide tumoren
is Immunetune op zoek naar financiering.
Neem voor meer informatie contact op met
CEO Gerben Zondag.

Unieke Leidse samenwerking: CoVaX2
Maar er is meer. Naast kankervaccins is Immunetune
onlangs begonnen aan de ontwikkeling van een
nieuwe klasse vaccins tegen coronavirussen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een door
Health Holland gefinancierde samenwerking van
immunologen, virologen, en moleculair biologen van
LUMC en twee Leidse bedrijven: “CoVax2: development
of optimized vaccines against SARS-CoV-2 and other
human corona viruses”.
‘CoVax2 is een unieke publiek-private samenwerking
die is opgezet om vaccins te ontwikkelen tegen
SARS-CoV-2, maar ook tegen mogelijk toekomstige
nieuwe coronavirus varianten’, stelt Gerben Zondag.
‘Hiervoor ontwerpen we DNA vaccins volgens hetzelfde
“parelsnoer-principe” als in onze kankervaccins,
maar in plaats van tumor-antigenen gebruiken we nu
stukjes eiwit die geconserveerd zijn in coronavirussen
uit mensen en dieren’. De grote farmaceutische
bedrijven richten hun vaccins voornamelijk op het
opwekken van antilichamen tegen het virale Spike
eiwit zoals dat begin 2020 in Wuhan is geïdentificeerd.
Het Spike eiwit muteert echter relatief snel, blijkens de
D614G variant die inmiddels overheerst in Europa en
de VS, en de recente Cluster 5 variant uit Denemarken.
Het valt daarom nog te bezien of de vaccins die nu
ontwikkeld worden (op basis van het Wuhan Spike
eiwit) in de toekomst nog effectief zullen zijn tegen
gemuteerde virussen.

De CoVax2 aanpak onderscheidt zich door een
combinatie van twee sterke vaccin platforms,
gebaseerd op DNA en synthetische lange peptiden
(SLP) en richt zich daarbij niet alleen op antilichaam
reacties maar ook op de activatie van coronaspecifieke T cellen. Deze T cellen kunnen enerzijds
de antilichaam responsen stimuleren en anderzijds
geïnfecteerde cellen opruimen, waardoor het virus
zich niet meer kan vermenigvuldigen. Door specifieke
antigenen te selecteren die niet alleen in SARS-Cov-2,
maar ook in andere coronavirussen voorkomen, hopen
de onderzoekers een bredere bescherming te bieden
tegen toekomstige corona uitbraken. In samenwerking
met het LUMC worden de DNA/SLP vaccins zowel in
vitro als in dierlijke modellen getest. Daarbij bewijst
het unieke DNA vaccin platform van Immunetune zijn
brede meerwaarde. ‘Het platform, oorspronkelijk
ontwikkeld om de strijd tegen kanker aan te gaan,
blijkt nu ook inzetbaar in het onderzoek naar de
volgende generatie corona vaccins.’

Voor meer informatie
www.immunetune.com

Sanquin heeft overeenstemming bereikt met een internationaal consortium
Sanquin heeft overeenstemming
bereikt met een internationaal
consortium dat zal investeren in
Sanquin Plasma Products (SPP) en
Plasma Industries Belgium (PIBe), de
dochterondernemingen van Sanquin
die plasmageneesmiddelen produceren. Samen met deze strategische
partners kunnen SPP en PIBe groeien,
de productiefaciliteiten moderniseren
en nieuwe producten ontwikkelen.
Deze overeenkomst stelt de beschikbaarheid en productie van plasma-geneesmiddelen in Nederland zeker voor
de toekomst.
SPP en dochtermaatschappij Plasma
Industries Belgium (PIBe), gevestigd in

respectievelijk Amsterdam en Brussel,
gebruiken geavanceerde biotechnologische methoden om uit bloedplasma
geneesmiddelen te maken die levens
redden of verbeteren. De plasmageneesmiddelen van SPP worden primair
in Nederland aangeboden, waar SPP
een marktaandeel heeft van ongeveer
55%. Nederland is momenteel dus voor
een aanzienlijk deel zelfvoorzienend.
Deze Nederlandse zelfvoorziening staat
echter onder druk. De afgelopen jaren
zijn door overnames en samenwerkingen enkele zeer grote wereldwijd
opererende spelers ontstaan. Die
behaalden daarmee kostenbesparing
en een schaalgrootte die een nationale

plasmageneesmiddelenfabrikant als
SPP niet kan evenaren.
Tjark Tjin-A-Tsoi, voorzitter van de RvB
Sanquin: “Ik ben blij dat deze overeenkomst is bereikt, want de Nederlandse
markt voor plasmageneesmiddelen is
te klein om op kostenefficiënte manier
een plasmageneesmiddelenbedrijf in
stand te houden. In isolement en
zonder partners is SPP niet levensvatbaar. De markt voor plasmageneesmiddelen groeit sterk, dus dit is het
moment voor SPP om uit te breiden en
schaalvoordelen te realiseren. Dat
vereist investeringen om de productiefaciliteiten te moderniseren en
efficiënter te maken. Dan kunnen we
meer levensreddende en -verbeterende

geneesmiddelen maken, voor minder
geld, met naar verhouding minder plasma. Niet alleen blijft zo de kennis en
infrastructuur in Nederland behouden,
ook worden op die manier donaties van
plasma maximaal benut.“
Het belang van een infrastructuur voor
plasmageneesmiddelen in Nederland is
tijdens de corona-epidemie nog eens
treffend aangetoond. Tjin-A-Tsoi
onderstreept de meerwaarde: “Nederland loopt in Europa voorop in het
inzamelen en verwerken van anti-COVID-19-plasma, juist omdat we hier
deze infrastructuur hebben.

Evergreen De Scandinavische groentekeuken
Anders Schønnemann, New Nordic
Cuisine met groenten in de hoofdrol
Er is veel goeds te zeggen over de kleur
groen. Uit onderzoek blijkt dat groen een
rustgevende werking heeft - een groene
omgeving is gunstig voor onze gezondheid en ons welzijn, en verlaagt het

stressniveau. Dus relax en ga mee op een
mooie en smakelijke reis door de groene
wereld van de Deense chef Mikkel Karstad
en fotograaf Anders Schønnemann.
De keuken van Karstad wordt gekenmerkt door eenvoud en smaak en is
gebaseerd op de ingrediënten van het

seizoen. Van risotto met courgette en
munt tot aardperen in kokos met rode
linzen en currypasta: de 70 recepten
inspireren om groenten opnieuw te
bekijken en anders te combineren.
Uitgangspunt voor alle recepten uit
Evergreen is dat iedere thuiskok de
gerechten kan bereiden.

Uitgeverij
TerraLannoo
Hardcover | ISBN:
9789089898241
236 pagina's | €
34,99

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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Modderkolk solutions partner van VFA-Solutions

Innovatieve filtertechnologie
voor gezond binnenklimaat
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Covid-19 heeft de discussie over ventilatie stevig aangewakkerd. De angst dat geïnfecteerde
aerosolen in klimaat-beheersingssystemen de kans op besmetting vergroten wordt
door internationale onderzoekers en wetenschappers inmiddels als reëel beschouwd.
Elektrotechnisch installatiebedrijf Modderkolk heeft de handschoen opgepakt. In samenwerking
met VFA-Solutions wil het Wijchense bedrijf zorgen voor een schoon en veilig binnenklimaat.

Modderkolk in Wijchen heeft een lange historie als
installatiebedrijf. Ook in de gezondheidszorg, biotech
en farmaceutische sector wordt de expertise van
het installatietechnisch bedrijf ingezet. Speerpunten
daarbij zijn onder andere de installatie, renovatie en het
onderhoud van cleanrooms, OK’s en isolatiekamers waar
hoge eisen worden gesteld aan veiligheid en steriliteit.
Het ontwerpen en installeren van klimaatbeheersingssystemen vormen een belangrijk
onderdeel van de werkzaamheden. Dat was ook de
reden voor Modderkolk om eerder dit jaar in een
whitepaper de gevaren van een slecht functionerende
luchtbehandeling onder de aandacht te brengen. Directe
aanleiding was uiteraard de Covid 19-pandemie, zegt
projectmanager Joos Weijers: “Omdat er nog relatief
weinig over het virus bekend is, is iedereen eigenlijk nog
zoekende. Ook als het gaat om de ventilatie. Wij willen
daar het antwoord op geven.”
Wat wel zeker is, is dat veel luchtbehandelingsystemen
onvoldoende zijn voorbereid om fijnstof, ultrafijnstof en
virusdeeltjes uit de lucht te filteren. Met uitzondering
uiteraard van systemen voor zeer kritische ruimtes,
zoals cleanrooms, isolatiekamers en OK’s, waar met
behulp van HEPA-filters de lucht wordt gezuiverd.
Er zijn echter veel ruimtes waar het gebruik van HEPAfilters niet mogelijk is of in elk geval lastig, zegt Richard
Rol van Modderkolk: “Dat heeft te maken met de druk
in het systeem. Om lucht door een HEPA-filter te laten
stromen heb je een hogere druk nodig. Systemen, waar
met gangbare stoffilters wordt gewerkt, hebben die
sterkere luchtstroom niet nodig. Daar is voor gekozen
om de energiekosten laag te houden.”
Om een oplossing te bieden werkt Modderkolk samen
met het innovatieve VFA-Solutions. Dit technologie-

bedrijf heeft zich toegelegd op luchtzuivering en is
actief in tal van sectoren, waaronder healthcare. De
onderneming heeft bekendheid verworven met het
ontwerp van de ASPRA-luchtfilters die in staat zijn
fijnstof, virussen, bacteriën en schimmels uit de lucht
te filteren. De ASPRA-filtratiesystemen werken volgens
een gesloten ionisatie-principe: de aangezogen deeltjes
worden in het apparaat geïoniseerd. Vervolgens blijven
de geladen deeltjes in een speciale collector achter. Op
dat moment zijn door de ionisatie virussen, bacteriën
en schimmels al onschadelijk gemaakt. De collectoren
worden als normale filters onderhouden en vervangen,
maar zijn daarbij aanraak veiliger dan gewone filters.
De hoge filtratie efficiency is vergelijkbaar met een
HEPA-filter. Voordelen ten opzichte van HEPA zijn onder
meer dat geen microbiologische groei mogelijk is op het
filter, de efficiëntie van het systeem constant hoog is, de
weerstand (drukval) zeer laag is en het ASPRA-systeem
eenvoudig is te integreren met bestaande systemen.
Modderkolk ziet als solution partner van VFA-Solutions
veel toepassingsmogelijkheden voor de ASPRAionisatiefilters. Rol: “Dat is mede te danken aan het
modulaire concept. Elke situatie die je tegenkomt
is weer anders en dat heeft vooral te maken met de
ruimte onder het plafond. De ASPRA-units bieden door
het ontwerp echter veel flexibiliteit om in de bestaande
luchtkanalen te installeren.”
Het complete gamma van filters biedt uiteenlopende
oplossingen, ook in de complexere situaties: van
standalone units en systemen voor inbouw boven
een verlaagd plafond tot de volledige integratie in
ventilatiekanalen- en systemen. Kenmerkend is ook dat
de ASPRA-producten energiezuinig zijn, zegt Richard Rol:
“Dat komt omdat het systeem een lage luchtweerstand
heeft. Er is geen hogere luchtstroom nodig. Sterker nog,
met deze filters bespaar je juist op energie.”

Een ander voordeel zijn de lage onderhoudskosten en
ook dat maakt de ASPRA-filter een interessante optie.
Joost Weijers: “Het systeem is snel te installeren, een
innovatieve manier om te filteren, zuinig en duurzaam.
Daarmee is het voor veel gebouwen en ruimtes een
aantrekkelijke oplossing voor een gezond en veilig
binnenklimaat. Niet alleen in de healthcare, maar ook
in verzorgingstehuizen en andere omgevingen, zoals
laboratoria. De urgentie, merken we dagelijks, neemt
nu toe. Het wordt kouder en er kunnen straks geen
ramen meer open om te ventileren.”
Dat de innovatieve ionisatie-technologie van VFASolutions het wint van HEPA-filters is volgens Richard
Rol evident: “De kracht van het ASPRA systeem ligt
in het feit dat twee technieken gecombineerd worden.
Eerst worden de bio-aerosolen in de lucht gedood,
vervolgens worden deze afgevangen in een filter. Dit
gebeurt ook nog eens veel energiezuiniger dan bij
reguliere HEPA-filters.”
Ook daarom verwacht Modderkolk met de ASPRAfiltratiesystemen en luchtreinigers in de healthcare een
optimale oplossing te kunnen bieden voor een urgente
en veelbesproken problematiek. Bovendien is het bedrijf
in staat om de aanpassingen volledig onder eigen regie
te kunnen uitvoeren. “Van een eerste inventarisatie
tot en met de installatie leveren we een duurzame
turnkey-oplossing voor een veilig en gezond
binnenklimaat”, aldus besluit Wijers.

Biotech Vico Therapeutics
raises €27 million

Technobis
Crystallization Systems

Dutch Amarna
Therapeutics

in Series A financing to advance therapies for rare
central nervous system diseases

Technobis Crystallization Systems is a world leading
technology provider for solid-state research, process
development and formulation. Their mission is to
help research succeed!

Dutch Amarna Therapeutics Announces the Appointment of Steen Klysner as Chief Executive Officer.

• A
 ON-platform with focus on therapies nearing phase
I trials for forms of Spinocerebellar Ataxia and
Huntington Disease
• Other early discovery stage RNA editing platform
focuses on RETT syndrome
• Funding led by LSP, co-led by Kurma Partners,
supported by Pontifax, Droia Genetic Disease,
Polaris Partners and Pureos Bioventures

By investing in technology development to provide
state-of-the-art research equipment, develop problem
solving applications and share their knowledge and
expertise with researchers worldwide, Technobis
Crystallization Systems is fulfilling a central role in the
crystallization research ecosystem.

Vico Therapeutics, a Leiden, the Netherlands, based
biotech company focusing on the development of RNA
modulating therapies for rare neurological disorders,
today announced that it has raised $31 million (€27
million) in a Series A financing round. Vico will use this
funding to further advance its late preclinical stage
Antisense OligoNucleotides (AON) lead platform for
the development of therapies for different forms of
Spinocerebellar Ataxia (SCA) and Huntington Disease
(HD) into first-in-human clinical trials in late 2021. Its
early discovery RNA editing platform is directed
towards RETT syndrome. The financing was led by Life
Science Partners (LSP), co-led by Kurma Partners, and
supported by Pontifax, Droia Genetic Disease, Polaris
Partners and Pureos Bioventures and Idinvest
Partners.

“I am very pleased to welcome Steen Klysner as our
new CEO. Steen brings an extensive background as a
biotech CEO to Swedish ExpreS2ion Biotech Holding
AB & the Danish ExpreS2ion Biotechnologies ApS,
preceded by an impressive track record in execution
and value creation within the biotech industry. His
leadership experience makes Steen an ideal candidate
to lead Amarna into its next stage of growth and
development.” said Thomas Eldered, Chairman of
Amarna’s Supervisory Board. “We are extremely
grateful for Ben van Leent’s leadership and contributions to Amarna as both founder and CEO, and we are
excited about the opportunity to focus his outstanding
expertise as member of our Board.”
“I am incredibly honored to have been given the
opportunity to lead Amarna,” said Dr. Klysner.
“SVec has the potential to enable major medical
breakthroughs, so that patients can be actually cured
of life-threatening diseases for which, to date, effective
treatment have not become available. Together with
Amarna’s highly qualified and experienced team, I’m
fully committed to advance the company’s groundbreaking technology into the next important clinical
development stages.

Luc Dochez, Founder and Chairman of
Vico Therapeutics, stated:
"This Series A funding will allow us to advance our
lead program into the clinic and continue to build our
capabilities as a leader in the development of novel
therapies for serious CNS disorders. We see tremendous potential to advance the field and apply the
breadth of our antisense oligonucleotide (AON)
expertise to address severe neurological disorders.

Vico Therapeutics
Gertjan Bartlema, Chief Business Officer
T: +31 (0)71 203 68 31
E: Gertjan.bartlema@vicotx.com
www.vicotx.com

Amarna Therapeutics, a privately held biotechnology
company developing the next-generation SV40-based
gene delivery vector platform named SVecTM that
promises to transform gene-replacement and
immunotherapy across many disease areas, today
announced the appointment of Steen Klysner, Ph.D.
as its new Chief Executive Officer (CEO) as per
September 1. Founder and CEO Ben van Leent will
become a member of Amarna’s Supervisory Board.

Since 2005, platforms for accelerating crystallization
research have been successfully developed and
installed in every pharmaceutical research lab in the
world. With this a large community of scientists have
been enabled to make a significant contribution to the
accelerated development of new pharmaceuticals.
In the last few years, new applications have been
developed in agrochemical, fine chemical, and (bio)
fuel research, food and personal care creating new
markets focused on understanding the importance of
crystallization research. These areas contribute to
gain knowledge fast and accurately on defining
crystallization process parameters before scaling up.
Their users are now able to perform well controlled
crystallization studies from form screening through
formulation and manufacturing.
For the next phase of the Technobis organization,
John de Kok is appointed as CEO of the Technobis
Group and brings broad experience and knowledge in
building and scaling up complex highly scientific
organizations in the global Life Science
(Pharmaceutical, BioTech and
MedTech industry)
and Medical
markets.

Amarna Therapeutics
Steen Klysner, CEO
E-mail: Steen.Klysner@
amarnatherapeutics.com
out Amarna Therapeutics
Amarna Therapeutics is a
privately held Biotech
company founded in 2008.
Its head office is located in
Leiden (The Netherlands),
and its research facility in Seville (Spain). The company
has developed a proprietary SuperVeroTM cell line and
SVecTM gene delivery platform for the development of
safe and efficient immunotherapies for major indications within the degenerative, inflammatory and
autoimmune disease areas.
In October 2019, Amarna secured €10 million in new
equity to progress its SVec platform towards clinical
studies. The financing round was led by Flerie Invest
AB, a Swedish investment company, together with
existing shareholders and an innovation credit from
the “Netherlands Enterprise Agency” (RVO.nl).

Brecon Cleanroom Systems B.V.

Even bijpraten
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Het is inmiddels nagenoeg een jaarlijks gebruik dat we in het decembernummer de laatste
actualiteiten van de Brecon Group toelichten op basis van een interview met directeur Geerd Jansen.
Dit jaar doen we dat telefonisch en is ook sales manager Sander Rüpp ‘figuurlijk’ aangeschoven.

Met deze opening starten we het gesprek met Geerd
en Sander en vragen wat er zoal te melden valt over
actuele ontwikkelingen? “Laten we vast-stellen dat
het belang van die actualiteiten bij Brecon relatief
onbelangrijk zijn in vergelijking met de maatschappelijke,
en per saldo ook economische ontwikkelingen welke
zich op de wereld hebben afgespeeld ten gevolge van die
verschrikkelijke Corona crisis. Desalniettemin nemen
wij graag de kans om de laatste ontwikkelingen binnen
Brecon en de PP4CE organisatie te delen met de Biotech
News lezers” aldus Geerd.
Sander neemt het initiatief en geeft een toelichting
op de laatste ontwikkelingen binnen de Brecon
Group: “We hebben gemerkt dat onze opdrachtgevers
het zeer waarderen als we hen een ‘one stop shop’
concept kunnen bieden. Dat doen we uiteraard al 5
jaar met de succesvolle PP4CE alliantie, welke door
Brecon is geïnitieerd. Op grond van dat enthousiasme
gaan we nu juist binnen het Brecon onderdeel ‘Brecon
Clean Furniture’ het een en ander veranderen.
Vanaf 1 januari zullen we de naam wijzigen in
‘Brecon Clean Interior’ omdat dit de lading beter
dekt van ons aanbod. We gaan namelijk buiten de
cleanroom meubels, die we al jaren leveren, ons bezig
houden met de complete inrichting van Controlled
Environment faciliteiten, in de breedste zin van het
woord. Dus praten we over de marktsegmenten
Food, Farma en Hightech, en de binnen deze
sectors noodzakelijke laboratoria van diverse aard,
cleanrooms en High Care ruimtes. Het assortiment zal
uitgebreid worden met stoelen, bijzondere verlichting,
schoonloopzones, werkbanken en overige toegepaste
inrichtingsartikelen op deze werkplekken. We gaan ons
echt richten op klant specifieke wensen en uitdagingen
binnen dit productassortiment. Ik heb er enorm zin in
om dit op te bouwen en vorm te geven.”

Geerd luistert aandachtig naar dit enthousiaste
verhaal. In de afgelopen jaren is PP4CE regelmatig
benoemd in perspublicaties, hoe gaat het met dit
concept? “We zijn in Nederland deze alliantie in
2015 opgestart met de naam PP4C, wat staat voor
Professional Partners for Cleanrooms. Internationaal
gebruiken we de afkorting PP4CE, wat staat voor
Professional Partners for Controlled Environment.
Met die laatste betiteling en afkorting bereikten
we een duidelijk betere beschrijving van ons
werkgebied. Uiteindelijk zijn we actief in onder andere
de foodsector waar niet over een cleanroom wordt
gesproken maar eerder conform de EHEDG richtlijnen
over Low, Medium en High Care ruimtes met
dienovereenkomstig ook een gelijke risico classificatie.
Ook in de medische sector praten we niet over een
cleanroom maar over een OK of een CSA (Centrale
Sterilisatie Afdeling). Per saldo zijn alle betitelingen
van ruimtes samen te vatten in het containerbegrip
Controlled Environment faciliteiten. Vandaar dat we
dit na 5 jaren op basis van voortschrijdend inzicht
gewijzigd hebben. Alle partners stonden in de laatste
jaarvergadering achter dit besluit.”
Ik begrijp dat er een jaarvergadering plaatsvindt?
Betekent dat dan dat de PP4CE alliantie omgezet is
naar een vereniging? Geerd: “Dat is niet het geval.
PP4CE is van oorsprong het initiatief van de Brecon
Group en ons eigendom. Brecon zit vergaderingen
regulier voor en is verantwoordelijk voor de
organisatie, de marketingactiviteiten en dergelijke.
Voor het overige bepalen we samen waar de reis naar
toe gaat. We werken op basis van vertrouwen, zoals
ook onze klanten ons vertrouwen op een correct
ontwerp en uitvoering van de werkzaamheden.”

Opgeleverde projecten 2020
Cleanroom met enkele kantoren bij Hitma in
Uithoorn (GMP), Radionuclide laboratorium
bij het VU-UMC te A’dam (GMP & KEW),
Bereidingsapotheek ADD in Roosendaal (GMP),
Bereidingsapotheek bij het Catherina Z-H te
Eindhoven (GMP), Cleanrooms en laboratorium
bij FUJI Tilburg (GMP)
Enkele kleinere GMP projecten bij Organon
vestigingen te Oss en Haarlem, Bilthoven Biologics
in Bilthoven, en Mead Johnson te Nijmegen,
(ondernemingen waar we overigens als preferred
supplier ook maintenance werken doen).
Cleanroom voor Sioux te Eindhoven (Hightech)
Cleanroom voor Hoffman in Stuttgart
Duitsland (Hightech)

Klinkt goed, zijn er dus geen nieuwe zaken te
melden dit jaar? Sander reageert enthousiast: “Als
PP4CE hebben we weer een groot aantal werken
gerealiseerd. Ik denk aan best veel GMP cleanrooms
die we opgeleverd hebben door het gehele land. Ik zou
hoe dan ook willen stellen dat dit een indrukwekkende
lijst is van projecten die we in een moeilijk Corona jaar
hebben gerealiseerd, vrijwel allemaal als PP4CE en
dus turnkey opgeleverd! Daar zijn we best wel trots
op! Het werk in Tilburg zou ik nog eens extra willen
vermelden als een mooie en uitdagende opdracht. 360
m2 laboratorium en bijna 2.000 m2 cleanroom met
plafondhoogtes van 3 tot 6 meter variërend, inclusief
de complete inrichting van al deze faciliteiten! Geen
echt alledaags werk zou ik willen stellen.“
Al met al dus weer een goed jaar voor de Brecon
Group en het PP4CE collectief? Geerd neemt de
kans waar het interview af te sluiten met het laatste
nieuwtje: “We mogen zeker tevreden zijn met de mooie
opdrachten die we mochten krijgen en de resultaten
die we bereikt hebben. Als we niet de Coronacrisis
hadden gehad zouden we van een perfect jaar
hebben gesproken. Laat ik overigens nog het laatste
nieuws melden. Naast de naamswijziging bij PP4CE
gaan we ook de organisatie in Nederland anders
organiseren. We zullen met ingang van 1 januari onze
activiteiten opsplitsen in 3 segmenten, zijnde Farma,
Food en Hightech. Op deze wijze kunnen we met
gespecialiseerde partners ons samenwerkingsverband
uitbreiden en een nog completer aanbod doen aan
potentiele opdrachtgevers. Dus na 5 jaar alsnog een
mooie koerswijziging waarvan wij van mening zijn dat
dit toegevoegde waarde biedt voor alle stakeholders,
daar zijn we blij mee.”

Lead Pharma sluit samenwerkings- en licentieovereenkomst met Roche
Lead Pharma sluit samenwerkings- en
licentieovereenkomst met Roche voor
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
medicijnen tegen autoimmuunziekten.
R&D-samenwerking bouwt voort op
Lead Pharma’s expertise in het
ontdekken, ontwerpen en optimaliseren
van een nieuwe klasse van
kandidaat-medicijnen.

Potentiële totale betalingen lopen
op tot € 260 miljoen plus royalty's
op verkopen.
Lead Pharma, maakt bekend dat het een
samenwerkings- en licentieovereenkomst heeft gesloten met Roche
voor de ontwikkeling van een nieuwe
klasse van kandidaat-medicijnen voor
de behandeling van een breed scala aan
immunologische aandoeningen.

Lead Pharma en Roche werken samen
aan een nieuwe klasse van medicijnen
met een nieuw werkingsmechanisme.
De samenwerking moet leiden tot een
kandidaat-medicijn, waarna Roche
verantwoordelijk zal zijn voor de
verdere (klinische) ontwikkeling en
wereldwijde commercialisering.

“Onze ambitie is om
levensveranderende behandelingen

voor patiënten te ontwikkelen. We zijn
zeer verheugd over de samenwerking
met Roche om dit doel gezamenlijk te
kunnen realiseren ”, zegt Frans van den
Berg, Chief Executive Officer van Lead
Pharma. "Samenwerking met
farmaceutische partijen vormt een van
de pijlers van onze strategie, en deze
samenwerking onderstreept de
toegevoegde waarde van Lead
Pharma’s innovatiekracht."
Arthur Oubrie, Chief Scientific Officer
van Lead Pharma, vult aan: “Dit is het
tweede project waarin we met een van
de grootste mondiale farmaceutische
bedrijven samenwerken. De manier
waarop wij nieuwe projecten
selecteren, de werking van medicinale
stoffen onderzoeken in farmacologische
modellen, en onze hoogstaande
medicinale chemie, waren essentieel
bij de ontwikkeling van dit project tot
aan dit stadium. We kijken uit naar de
samenwerking met de specialisten bij
Roche om deze nieuwe therapie zo snel
mogelijk naar de patiënt te brengen."
Lead Pharma is gevestigd op het Pivot
Park, de biofarmaceutische life
sciences campus in Oss. De
onderneming heeft volledig uitgeruste
laboratoria voor alle stadia van
geneesmiddelenontdekking, inclusief
medicinale chemie, cellulaire
farmacologie en moleculaire
farmacologie, evenals een "in silico"
-laboratorium voor onze chemie,
bio-informatica en datamining.
Ga voor meer informatie naar:
www.leadpharma.com

Johnson & Johnson Innovation

Zoeken naar verbinding
Ze speuren de markt af naar potentieel
disruptieve innovaties en bieden samenwerkingen, investeringen en faciliteiten met
als doel innovatie versnellen, optimaliseren
en incuberen: J&J (Johnson & Johnson)
Innovation. Gideon Bevelander is 1 van de 9
Europese New Venture Leads bij Johnson &
Johnson Innovation, Elena Fernandez-Kleinlein
is Head Johnson & Johnson Innovation - JLABS
EMEA (Europe, Middle East & Africa). Gideon
is gevestigd in Nederland op de Janssen site in
Leiden, Elena in het J&J Innovation Center in
Londen. Verbinden tussen interne en externe
opportunities met de Johnson & Johnson
Family of Companies inclusief farma tak
Janssen is hun werk en passie.
Hij maakt onderdeel uit van een Europees team van
9 New Venture Leads, ook wel bekend als scouts,
die rapporteren aan het team van experts binnen het
Johnson & Johnson Innovation Center te Londen:
Gideon Bevelander, sinds 12 jaar werkzaam binnen
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson (“Janssen”), waarvan de laatste 2 jaar voor
Johnson & Johnson Innovation. In zijn functie weet
hij precies wat er gaande is in het onderzoeksveld
in de Benelux: ‘Ogen en oren goed openzetten voor
nieuwe technologieën en innovaties en je netwerk
gebruiken,’ is de essentie van zijn werk. Daaruit volgen
jaarlijks 100 tot 200 gesprekken over opportunities
uit de Benelux. ‘De ene keer komt het niet tot een
verbinding, een andere keer ben ik blij, want dan
komt een samenwerking tot stand in de vorm van
een partnership of een strategische alliantie. Ook
een research collaboration of het inlicenseren van
technologieën behoort tot de mogelijkheden. Het ligt
er maar net aan wat past bij de betreffende R&D groep
(Pharmaceuticals, Medical Devices of Consumer) bij
J&J en wat de wens is van de andere partij. Maar het
kan ook zijn dat we op onze zoektocht een ‘krent uit de
pap’ tegenkomen: een product-, technologie- of proces
innovatie die nog niet vertegenwoordigd is binnen
Johnson & Johnson maar die toekomstpotentie heeft.
Ik ben er trots op dat ik dan een schakel kan en mag zijn
met een mooie innovatie en het daadwerkelijk helpen
van wellicht duizenden patiënten of consumenten in
de toekomst.’

JLABS @ BE op Janssen’s grootste R&D site
Elena Fernandez-Kleinlein werkt sinds 26 jaar bij
Johnson & Johnson. Sinds 2013 werkt ze vanuit het
London Johnson & Johnson Innovation Center en richt
zich nu volledig op Johnson & Johnson Innovation –
JLABS in EMEA (“JLABS”). Haar takenpakket is breed
en strekt van Profit & Loss Management tot educatieve
programma’s. Als één van de grootste uitdagingen van
haar werk beschouwt Elena het mentorschap van jong
talent en de ondersteuning van start-ups op weg naar
een potentieel waardevolle propositie en markttoelating.
Bij JLABS kan zij dat op een heel praktische en efficiënte
wijze in de praktijk brengen met als doel ‘advancing new
potential healthcare solutions through collaboration’.
‘We zoeken naar verbinding en samenwerking en
zijn katalysator tussen wetenschap/technologie
en waardevolle oplossingen op de gebieden van
Pharmaceuticals, Medical Devices en Consumer Health.’

INNOVATION
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Johnson & Johnson Innovation is comprised
of a family of complementary teams that bring
meaningful solutions and flexible approaches
to support collaboration. Our family brings
expertise across all sectors: consumer,
medical devices, pharmaceuticals and global
public health.

Gideon Bevelander

Elena FernandezKleinlein

Wereldwijd zijn er 13 JLABS of JPODS, waarvan 9 in US,
1 in Toronto, 1 in Shanghai en 1 op Janssen’s grootste
R&D centrum wereldwijd: de Janssen Campus in het
Belgische Beerse. Elena: ‘JLABS zijn incubators waar
start-ups die al een team gevormd hebben, niet alleen
(lab)ruimte kunnen huren, maar waar we ze ook verder
ondersteunen met voordelen zoals mentorschap,
connecties met investeerders en kortingen bij dienstverleners. Potentials moeten zich volledig kunnen
focussen op het toekomstige product, technologie of
platform. In JLABS @ BE hebben we nu 27 bedrijven,
waarvan 22 actieve ‘bewoners’ en enkele alumni. De
indicatiegebieden zijn gevarieerd: het loopt van digital
health care tot immunologie en van microbioom tot
een bedrijf dat zich bezighoudt met Dengue onderzoek.
Sommige bedrijven zijn gevestigd in Beerse, en anderen
hebben slechts een flex-desk. Voor deze laatste is
mentorschap en toegang tot het netwerk vaak een
belangrijke reden om deel te worden van JLABS. Dat is
ook aantrekkelijk voor Nederlandse start-ups. Er zijn veel
mogelijkheden voor incubatie in Nederland, maar er mist
vaak end-to-end expertise om een farmaceutisch product
naar de markt te brengen. Janssen heeft een grote
footprint in Nederland. Via JLABS kunnen ondernemers
toegang krijgen tot die expertise.’
‘De (unmet) medical need.‘ besluit Elena. ‘Ofwel
het welzijn van de patiënt en de maatschappij in het
algemeen is in ons werk altijd het ultieme doel.’ Ze vat
het doeltreffend samen in een mooie Engelse volzin:
‘We seek the best science and technology, no matter
where it is, with the aim to help solve the greatest
healthcare unmet needs of our time’.
Voor meer informatie: www.jnjinnovation.com

Johnson & Johnson Innovation | Innovation
Centers
Innovation Centers—located in Boston,
California, London and Shanghai—are Johnson
& Johnson Innovation regional hubs, created
to access the best science and technology in
the region. If you are an entrepreneur or with
an early-stage consumer or medical device
company, or a biopharmaceutical company
seeking a collaboration to advance a program
which is pre-proof of concept in humans, make
the connection with our Johnson & Johnson
Innovation team.
Johnson & Johnson Innovation | JLABS
Johnson & Johnson Innovation has developed
a global network of incubators and incubation
partnerships called JLABS to support
entrepreneurs launching consumer, medical
device, or biopharmaceutical companies. If you
are seeking incubation space for your earlystage company, or seeking to expand your
start-up through an exchange of ideas and
collaboration, make the connection with our
incubation team.
Johnson & Johnson Innovation | JJDC, Inc.
Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc., the
strategic venture arm of Johnson & Johnson,
invests across all sectors and at all stages, from
seed-level start-ups to Series B and beyond.
If you are seeking a strategic venture partner,
make the connection with our JJDC team.
Johnson & Johnson Innovation | Janssen
Business Development
Johnson & Johnson Innovation, Janssen
Business Development seeks to identify
collaborative opportunities that will create
transformative value for our partners and the
world. If you are an established pharmaceutical
company, or mid-sized to large biotechnology
company, and seek a collaboration or merger
& acquisition discussion, make the connection
with our Johnson & Johnson Innovation,
Janssen Business Development team.
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IQ Products develops a unique hemoglobin S antibody for flow cytometry
In sickle cell disease one of the two
protein chains resulting in hemoglobin
has a point mutation. This genetic flaw
results in an abnormal form of the
oxygen-carrying protein with severe
consequences. People suffering from
sickle cell disease may develop
anemia, but also more serious
complications like infections, severe
pain attacks (sickle cell crisis)
and stroke.

Several pharmaceutical companies are
currently developing therapies to lower
the amount of sickle hemoglobin by
having the body produce a protein chain
from a different gene resulting in fetal
hemoglobin. Fetal hemoglobin doesn’t
result in the complications and
improves the quality of life for sickle
cell carriers considerably.
IQ Products is known worldwide for its
fetal maternal hemorrhage kits, which

CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

are based on an antibody specific for
fetal hemoglobin. The antibody is used
to recognize fetal erythrocytes in the
maternal circulation, but using this
same protocol the success of sickle
therapy could also be monitored. To
check the content of sickle hemoglobin
simultaneously a sickle hemoglobin
specific antibody is needed. IQ Products
developed the first commercially
available hemoglobin S antibody
conjugate in the world to be used in

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.

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.

flow cytometry. Currently clinical
applications are developed together
with one of the leading sickle therapy
institutes to make research possible
and make sickle cell disease less of
a burden.

Belgian biotech
Apaxen appoints Bart
Wuurman as CEO
Apaxen S.A., a privately-held
preclinical stage biotechnology
company, developing novel oral drugs
for chronic inflammatory diseases,
with a primary focus in pulmonary
arterial hypertension (PAH)
announced today that it has appointed
Bart Wuurman as CEO.
Bart Wuurman is an accomplished
biotech CEO with over 30 years’
experience in innovative drug
development, biotech financing,
business development and licensing.
He has extensive experience in working
with research and development-based
companies in pharmaceutical product
development in several therapeutic
areas, including cancer, fibrosis,
cardiovascular diseases and renal
diseases. Bart was instrumental to
successful biotech company exits in the
UK and in the Netherlands. He was
responsible for pharma licensing deals
worth over $700 million. Bart was CEO
of De Novo Pharmaceuticals (UK),
AM-Pharma (NL), Lanthio Pharma (NL)
and Lyramid Limited (ASX: CDY,
Australia), and is Director of Hercules
Pharmaceuticals (NL). Bart was also
Managing Director of DDF Ventures, a
life-science focused venture fund with a
portfolio of start-up companies in
The Netherlands.

www.apaxen.com

Novartis Gene Therapies

Met gentherapie in de voorste
gelederen van de wetenschap

BiotechNEWS & Life Sciences
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Het in gentherapie gespecialiseerde biotech-bedrijf AveXis heet sinds kort Novartis Gene Therapies. De Novartis dochter
(sinds 2018) maakt nu ook qua naam deel uit van de Novartis familie. Het benadrukt de groeiende belangstelling van Novartis
voor gentherapie en dan met name voor het revolutionaire AAV9-virus platform dat in staat bleek de bloed-hersenbarrière te
passeren. Country Manager Benelux bij Novartis Gene Therapies, Karel Fol, gelooft in AAV9 als platform voor behandelingen voor
diverse indicaties, waarvan Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) voor de behandeling van SMA de eerste is.
De belangstelling voor gentherapie is groot en groeiend.
Dat geldt zowel voor het aantal klinische studies met
gentherapie als het aantal gentherapie producten
dat is toegelaten tot de Europese markt. Het is de
verwachting dat deze toename de komende jaren
doorzet en er meer toepassingen gaan komen voor
gentherapie. Het merendeel van de aanvragen die de
afgelopen jaren zijn binnengekomen in Nederland zijn
studies met aangepaste witte bloedcellen, en studies
met virale vectoren. Bij die laatstgenoemde zijn twee
technologieën voor gentherapie voor zeldzame ziekten
het meest succesvol: op basis van het lentivirus en de
gentherapie op basis van het adeno associated virus
(AAV). Binnen Novartis Gene Therapies houdt men zich
vooral bezig met het subtype AAV9. Karel Fol: ‘Het doel
van Novartis Gene Therapies is om de onderliggende
genetische oorzaak van ziekten aan te pakken. In de
begindagen van het fundamenteel onderzoek bleek
AAV9 een ideale vector voor gen-overdracht bij ziekten
die het centrale zenuwstelsel aantasten. Hiermee werd
de basis gelegd voor het bouwen van een best-in-class,
transformationele gentherapie-pijplijn’ vertelt Fol die
sinds vele jaren actief is in leidinggevende rollen bij
bedrijven gespecialiseerd in zeldzame ziekten. Zo was
hij voorheen onder meer werkzaam was als Country
Manager BeNeLux bij Sobi (Swedish Orphan Biovitrum)
en bij Shire Human Genetic Therapies.

Gene Therapy

An Innovative Approach for Treating Rare Genetic Diseases

Passage van bloed-hersenbarrière
Een van de meest onderscheidende eigenschappen
van AAV9 is dat het in staat is de bloed-hersenbarrière
te passeren. Een behandeling die door deze
eigenschap een grote stap voorwaarts heeft gemaakt,
is die van SMA (spinale spieratrofie). ‘SMA is een
ernstige, progressieve aandoening van zenuwen en
spieren. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 12 tot 17
baby’s geboren met SMA. De ziekte ontstaat doordat
het lichaam een bepaald eiwit onvoldoende of niet
aanmaakt. Gevolg is dat de zenuwen uitvallen en
uiteindelijk afsterven met als resultaat een voortschrijdende, fatale verlamming. In de ernstigste
gevallen komen baby’s in hun eerste twee levensjaren
te overlijden of gekluisterd aan permanente
beademing. Hoe sneller de diagnose gesteld wordt,
hoe effectiever de behandeling. Om die reden is in
Nederland recent beslist om SMA toe te voegen aan
de zogenoemde ‘hielprik’ bij pasgeborenen,’ legt Karel
Fol uit. De implementatie van SMA in de hielprik lijkt
echter pas eind 2022 te gaan plaats vinden.

Pionieren
Naast de gentherapie voor SMA, zijn aanvullende
onderzoeken gestart met soortgelijke gentherapieën
voor andere motorische neuronziekten zoals het
RETT-syndroom en ataxie van Friedreich. Naar
schatting lijdt 1 op de 50.000 Amerikanen aan deze
vorm van ataxie waarbij mensen hun bewegingen
niet goed coördineren.

About Gene Therapy

‘We zijn continu bezig om het wiel uit te vinden, want
met deze gentherapie bevind je je echt in de voorste
gelederen van de wetenschap. Zo hadden we in 2015
een proof of concept, maar om de finish te bereiken,
daar was nog nooit een draaiboek voor geschreven.
Hoe schaal je de productie verder op om te voldoen
aan de behoefte in de wereld? Hoe krijg je goedkeuring
van toezichthouders voor gentherapie? Hoe pak je
het klinisch onderzoek aan? Maar vooral ook hoe
bepaal je gezamenlijk de waarde van de behandeling?
We moesten het allemaal zelf ontdekken.
Het was echt pionieren.’

Gene therapy addresses the root cause of a genetic disease by replacing the function of a
missing or faulty gene with a new working copy of the gene in order to restore the function
of the protein.1,3,4

Prijs

Genetic Diseases
Genetic diseases involve defects in
functioning genes, which are made up of
DNA and produce proteins—large complex
molecules required for the structure and
function of tissues and organs.1,2

Genetic Diseases
• Cystic fibrosis
• Duchenne muscular
dystrophy
• Hemophilia

Some genetic diseases are monogenic,
meaning they are caused by an inherited
defect in a single gene, making them an
ideal candidate for gene therapy.1,2

Step 1
A new working copy of a missing or defective
gene is isolated.

• Parkinson’s disease
• Rett syndrome
• Spinal muscular
atrophy

A virus is selected as a vector due to its ability
to enter cells.

Step 2
The vector is administered to the
patient and enters the cells, where it
breaks down, allowing the new
working gene to be injected into the
nucleus of the cells.

The new working gene is placed inside the
vector, which acts like an envelope to carry
and deliver the functional gene to cells
throughout the patient’s body.

Step 3
With the new gene in place, the cells
begin producing the needed protein.

Een eenmalige injectie met onasemnogene abeparvovecxioi zou ongeveer 1,9 miljoen euro kosten. ‘De commotie
rond de prijs legt de lacune van een reële prijszetting
bloot, ‘ stelt Karel. ‘De investering om een genetisch
product naar de markt te brengen, is significant.
De ontwikkeling en productie zijn zeer complex en duur.
Momenteel is er wereldwijd slechts één productiefaciliteit
die deze gentherapie kan maken (in de US).
Drie andere worden nog opgestart in de loop van 2021.
Sinds de overname is er ook al ruim 1 miljard dollar in
de ontwikkeling gestoken.’
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NL-ZOL-20-0022

Karel Fol

‘Een eenmalige gentherapie voor een chronisch
degeneratieve ziekte heeft natuurlijk ook een heel andere
werking en waarde ten opzichte van medicijnen die in
principe levenslang gebruikt moeten worden. Dit is dan
ook een nieuw en een onbekend terrein van innovatie en
vergoeding. De huidige systemen die je daarop los kan
laten, zijn niet aangepast aan éénmalige gentherapieën.
Als Novartis Gene Therapies denken we graag mee
om samen met de autoriteiten te komen tot passende
oplossingen, waaronder innovatieve betalingsmodellen,
die rekening houden met de nationale formele prijs- en
vergoedingskaders en die tevens de waarde van de
innovatieve aanpak reflecteren.‘
‘Voor het bepalen van de prijs van al onze geneesmiddelen houden we rekening met een drietal factoren.
Ten eerste de medische nood, ten tweede de klinische
waarde/effectiviteit die het geneesmiddel biedt
voor patiënten, het zorgsysteem met behandelaren,
verzorgers & de samenleving en ten derde het vermogen
van de gezondheidszorgsystemen om ervoor te betalen.
Dit zijn dezelfde factoren die de autoriteiten gebruiken
om de waarde van de innovatieve geneesmiddelen voor
hun gezondheidszorgsystemen te bepalen. Uiteindelijk
moeten we in het belang van de patiënt en producent
komen tot een duurzame prijs: nu en voor de toekomst.’

Novartis Gene Therapies is wereldwijd de
grootste producent van gentherapie. Er werken
meer dan 2.000 medewerkers bij corporate,
productie, en research vestigingen in de U.S.
(Illinois, North Carolina, Colorado, California);
Zurich, Zwit-serland; en Tokyo, Japan.

Pepscan breidt GMP capaciteit uit
Pepscan heeft afgelopen jaar in lijn
met de groeiende wereldwijde vraag
vanuit de markt, de capaciteit voor
synthese van peptides conform GMP in
haar faciliteit in Lelystad verdubbeld.
“De jaarlijkse verwachtte groei voor
therapeutische peptiden bedraagt de
komende vijf jaar jaarlijks 10%,” vertelt
Hans de Backer. “Wij zien dit niet alleen
terug in de services die we bieden voor
het ontdekken van eiwit-bindende

peptiden, maar ook in de aanvragen
voor peptide synthese voor
klinische trials.”
Pepscan, specialist in het ontdekken,
optimaliseren en synthetiseren van
(GMP) peptides en het in kaart brengen
van antilichaam epitopen, is ruim 25
jaar actief in het peptide-veld en bezit
naast de eigen CLIPS (Chemical
LInkage of Peptides onto Scaffolds)
technologie over zeer specialistische
peptide kennis. “We merken dat dit in
combinatie met de flexibiliteit die onze
faciliteit biedt en een flinke dosis
vindingrijkheid van onze mensen, goed
past bij bedrijven die een partij zoeken
om vol vertrouwen een klinische trial in
te gaan.”

TOPX Network Launced
Sign up as a member today!

TOPX aims to create a unique and valuable network for women
in leadership roles or with leadership ambitions in Life Sciences.
Our mission is to support and encourage women in their personal
growth and development and to empower them to reach the top of
their career as well as the top in the sector.

The platform for
ambitious women
in Life Sciences

Be at the top of your game in Life Sciences

www.hyphenprojects.nl/topx

These events are brought to you by:

www.hyphenprojects.nl
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GLOBAL INVESTOR FORUM

Pitch – Connect – Invest!
Pitch - Connect - Invest!
Main Partner:

Pitch your company at Global Investor Forum on 18 March 2021!
Loyens & Loeff, Amsterdam, the Netherlands
Has your start-up, scale-up company or research group developed an innovative
solution for human health(care)? Are you seeking funding (seed capital, series A or B),
partnerships and/or exposure to take your company and innovation to the next stage?
Then pitch your company to key players in Health & Life Sciences at Global Investor
Forum on 18 March 2021 in Amsterdam! All live pitch presentations will be recorded on
18 March and shared online, giving you an unprecedented exposure to all attendees of
Innovation for Health on 15 & 16 April 2021 as well.
More info about the programme and application on:

www.hyphenprojects.nl/gif

In conjunction with:
15 – 16 April 2021
Hybrid conference

Shaping the future of healthcare

www.innovationforhealth.nl

Naast de ‘traditionele’ peptiden richt
Pepscan zich ook op de synthese van
gepersonaliseerde peptiden voor
neoantigene vaccines. Met inmiddels
ervaring op drie continenten, Europa,
de US en Australie, mag Pepscan zich
tot front-runner in dit sterk ontwikkelende veld rekenen. “Essentieel in dit
soort projecten zijn naast de vanzelfsprekende hoge kwaliteit, de korte
levertijden. Vanaf het moment dat we
de sequenties van een patient ontvangen tot het moment dat de gepersonaliseerde peptiden met de koerier mee
gaan, zit drie a vier weken, afhankelijk
van de wensen van de klant en
specifieke regelgeving in het land van
de trial. Hierin zijn we voor zover wij
weten wereldwijd uniek.”

CR2O

Big enough to deliver,
Small enough to care
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Our profile

Overview of recently conducted clinical trials:

Phase III

21
5

Phase IV

3%
22%

Immunology &
Infectious Disease trials

Phase II

In het management team nemen naast Cari, Ellemieke
en Nick ook CEO Hadil Es-Sbai (co founder) en CFO
Bart Bierman (co founder) plaats. Hadil en Bart hebben
in 2007 Herakles Pharma Staffing opgericht. ‘CR2O is in
feite ontstaan omdat vanuit Herakles de vraag ontstond
om monitoring activiteiten te ontplooien in Nederland
en België‘ vertelt Nick die vijf jaar geleden aantrad
bij CR2O. ‘Vanuit die vraag hebben we ons binnen 8
jaar ontplooid tot de full service CRO die we vandaag
de dag zijn. Daarbij werkt CR2O nu samen met 100+
toonaangevende internationale research instituten,
farma/biotech bedrijven en service providers waaronder
het Duitse IDT en TiHo Hannover, maar ook Erasmus
MC, Bunyavax en de Universiteit Wageningen, UMC
Utrecht en Leiden UMC.’

Groei
De afgelopen jaren stonden in het teken van groei
op alle gebieden. ‘We verdubbelden niet alleen
qua medewerkers, maar kunnen momenteel voor
opschaling ook vertrouwen op een flexibele schil van
zeker 40 fte’s, en ook onze portfolio is sterk gegroeid
en verbreed. Vanuit onze specialisatie immunologie en

virologie in Nederland en België, gingen we
naar een reeks van andere indicatiegebieden
wereldwijd.’ Zo sommen Ellemieke, Nick en
Cari een zestal studies op waarbij ze nauw
zijn betrokken.

103

Research sites

22

41%

Oncology trials

CR2O is een full service Clinical CRO opgericht
in 2012. De Board of Directors bestaat onder
meer uit diverse toonaangevende specialisten
op het gebied van immunologie en virologie
waaronder viroloog Prof. Dr. Ab Osterhaus
(Chief Scientific Officer). De klinische track
record is met de huidige (met name vroeg
klinische) 32 studies een sterke. De leden van
het Mgt. Team Ellemieke von Mauw (Director
Clinical Program Management), Nick van
den Bulk (Head Clinical Operations) en Cari
Jacobs-Blom (Director Quality Management)
leggen uit waarom ‘Big enough to deliver,
Small enough to care’ precies de essentie
van CR2O weergeeft.
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We have a strong clinical
track record …

Indications

6

34%

Phase I

Others

5

Continents
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‘Het SARS-CoV-2 project, waarbij monoklonale
antilichamen in een preventieve therapie voor
Covid-19 worden onderzocht. Deze door Horizon
2020-gesubsidieerde studie wordt uitgevoerd samen
met het Erasmus MC en UMC Utrecht tot en met fase 1.

momenteel onderzocht
op effectiviteit op het
Prikkelbare Darm
Syndroom in een fase
3 studie.’

Daarnaast participeert CR2O sinds 5 jaar in een fase IV
klinische studie in patiënten met low dose prednison
bij reumatoïde artritis. Deze Amsterdam UMC
studie wordt in 8 verschillende landen uitgevoerd bij
65-plussers en heeft eveneens een subsidie van
Horizon 2020 gekregen.

Tot slot noemt het drietal
het (CEPI-gesubsidieerde)
fase 1 vaccin-onderzoek
bij het MERS Coronavirus,
eveneens een virus dat van
dier (kamelen) op mens is
overgegaan en endemisch
wordt - ook buiten de
Arabische regio. Ellemieke
benadrukt dat studies als
MERS Corona, RIFT Valley
Fever e.d. een enorme
impact hebben, niet alleen
fysiek en sociaal maar ook op de (lokale) economie.
Dat maakt volgens Ellemieke de passie waarmee
gewerkt wordt aan dergelijke onderzoeken des te groter.

CR2O maakt ook onderdeel uit van een internationaal
consortium dat een next generation breed spectrum
influenza vaccin voor de oudere populatie onderzoekt.
Deze Horizon 2020 gesubsidieerde studie gaat uit
van het CHIM model. Hierbij worden het vaccin en
de ziekteverwekker in verzwakte vorm na elkaar
toegediend, wat een snelle manier is om te kijken of
een vaccin werkzaam is.
Bij Rift Valley Fever, een infectieziekte die van dier
(rund) naar de mens is overgesprongen en een enorme
(economische) impact heeft in Afrikaanse landen, gaan
we met een internationaal consortium, gesubsidieerd
door Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
(CEPI), de overschakeling van een veterinair vaccin naar
een humaan vaccin onderzoeken en ons oriënteren op
de verdere ontwikkeling in Fase 2 die in Afrika zal
gaan plaatsvinden.
Een heel ander type studie waarbij CR2O is betrokken,
is in opdracht van een voedselproducent die prebiotica
op de markt brengt. Deze prebiotische mix wordt

Recent international studies with strong societal impact:
Rift Valley Fever

SARS-CoV-2
CR2O sponsors a Phase I
Coronavirus monoclonal antibody
clinical trial, funded by Horizon2020.

CR2O sponsors a Phase I and Phase II
RVFV-4s vaccine candidate. Funding from
CEPI.

Rheumatoid Arthritis

Irritable Bowel Syndrome - GOS
CR2O set-up and managed a Phase-III
efficacy study with a prebiotic galactooligosaccharide in patients with IBS

CR2O is coordinating a Phase-IV clinical trial
in 800 subjects with Rheumatoid Arthritis,
across 8 countries – Horizon 2020.

Influenza

MERS Coronavirus

CR2O is part of a consortium that investigates next

CR2O studies

generation broad spectrum influenza vaccines through a
Controlled Human Infection Model (CHIM). Horizon2020.

Partner Network
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CR2O co-develops a MERS-Cov
candidate vaccine through Phase I and
Phade II. Funding from CEPI.

Vroege fase
De ‘vroege fase’ specialisatie, hoe is dat zo gekomen?
‘De specialisatie op fase I onderzoek sluit goed aan
bij het netwerk dat we hebben en bij de expertise van
onze organisatie, het is een gebied waarin veel gebeurt.
Vanuit onze kennis en expertise zijn we heel goed in
meedenken en meebewegen wat juist belangrijk is in dit
stadium van humaan geneesmiddelenonderzoek.’
En, onvermijdelijk, wat is momenteel de impact van
COVID-19 op de werkzaamheden? Die blijkt tweeledig.
‘Enerzijds zijn er veel calls en onderzoeksvoorstellen
voor funding. Dat biedt kansen. Anderzijds konden onze
CRA’s zo’n vijf maanden lang geen sites bezoeken,’ zegt
Ellemieke. Cari voegt toe: ‘Monitoring en bezoeken
aan ziekenhuizen kan je niet zomaar aan of uit zetten,
we zijn immers mede verantwoordelijk voor de
veiligheid van de patiënt die aan de betreffende studies
deelneemt. Dit zorgt voor een continue afweging: Wat
is nodig om de veiligheid te garanderen? Wat kunnen
we later doen om nu de ziekenhuizen niet te belasten?
Hoe kunnen we zodanig werken dat onze CRA’s niet
in de gevarenzone komen? In de meeste clinical trials
stopte tijdelijk de inclusie van nieuwe patiënten. Andere
studies, zoals een grote malaria-studie, konden in het
geheel niet worden opgestart.’
‘Gelukkig is CR2O uiterst ‘lean & mean’. Dankzij de
korte lijnen kunnen we snel, flexibel en met creativiteit
schakelen. Dat is in deze ‘nieuwe werkelijkheid’ een
cruciale succesfactor.’

Voor meer informatie
www.cr2o.nl

Memosens sensor platform in beweging met Liquiline Mobile CML18
De nieuwe multi parameter handmeter van Endress+Hauser opent nieuwe
mogelijkheden voor meten van
betrouwbare waardes in het laboratorium of online in het proces. De
Liquiline Mobile CML18 kan voor
allerlei parameters worden ingezet en
dat op broekzakformaat.

Een getalenteerde allrounder met
maximale flexibiliteit

Met de Liquiline Mobile CML18 kan pH,
ORP, geleidbaarheid en zuurstof
gemeten worden op slechts 1 handmeter. Specifieke sensor- en kalibratiedata worden in de Memosens koppeling
bewaart en blijven zo altijd lokaal
beschikbaar in de sensor. Hierdoor
wordt het wisselen van een sensor een
kinderspel, de CML18 handmeter
herkent automatisch het type sensor
en is na koppelen gelijk klaar
voor gebruik.

De winnende selectie voor standaard
koeling op het laboratorium
Bestel online op labselect.nl
Direct uit voorraad leverbaar!

Maximale databeveiliging
met Memosens
De Liquiline Mobile CML18 levert
betrouwbare meetwaarden die 100%
zijn te vertrouwen door de inductieve
koppeling. Geen last meer van
omgevingsinvloeden en corrosie op
datatransfer: een geïntegreerde
microprocessor in de Memosens kop
zet alle meetdata om naar een digitaal
signaal en zend deze digitaal uit naar
de Liquiline CML18 handmeter.
Dataconsistentie tussen lab en proces
Last van verschillen in waardes tussen
lab en proces? Met de nieuwe handmeter kunt u dezelfde sensoren
gebruiken die ook in het proces worden
toegepast. Hierdoor zijn de metingen
op vergelijkbaar niveau en is
meetdata betrouwbaarder.

Exclusief
bij Poly Temp
Scientiﬁc

Basic 700
-20˚C vriezer

Kalibratie op lastige plekken in een
proces behoren tot het verleden:
de handmeter kan makkelijk in een
comfortabele omgeving de kalibratie
uitvoeren, om vervolgens de ijking mee
te nemen richting het proces.
Door de datalogging functionaliteit
fungeert de CML18 eventueel ook als
een simpele tijdelijke vervanger van
een transmitter. Het interne geheugen
van meer dan 10.000 datapunten is
makkelijk te extraheren via de
Endress+Hauser SmartBlue app.

Basic 700
+4˚C koelkast

Uitstekende temperatuurstabiliteit • Digitale controller • Kasthoogte onder 2 meter
• LED verlichting • Standaard back-up batterij • Verwisselbaar Monoblock Koelsysteem
Labselect is een merk van Poly Temp Scientiﬁc. Zorgvuldig samengesteld en
geselecteerd op basis van ervaring van labmanagers, technici en analisten.

Intuïtief bedienen
De Liquiline Mobile CM18 handmeter is
te koppelen met de gratis verkrijgbare
Endress+Hauser SmartBlue app.
Via deze koppeling kunt u makkelijk
interne data overbrengen naar een
werkstation en kunt u begeleidend de
sensoren simpel kalibreren. Opladen
van de handmeter gaat volgens het
draadloos oplaadconcept zoals u
die ook kent van de smartphone of
tablet techniek.
Meer informatie:
www.nl.endress.com/CML18
Nieuwsgierig geworden? Neem gerust
contact voor een gesprek in detail!

Kropman Contamination Control, CCG en KuiperCompagnons

BiotechNEWS & Life Sciences

Realiseren unieke
CAR T-celtherapie faciliteit voor Kite
Het is uniek in Nederland: de in juni
geopende, CAR T-celtherapie faciliteit op
het SEGRO Park Amsterdam Airport voor
Kite, een dochterbedrijf van Gilead Sciences.
Een complex gebouw gerealiseerd in
recordsnelheid van twee jaar, in een parallel
traject waarin verschillende disciplines
binnen CCG, Kropman Contamination Control
(KCC) en Kuiper Compagnons samen met Kite
efficiënt samenwerkten aan geavanceerde
cleanrooms voor personalized medicine.
Hoog gespecialiseerd werk van aanzienlijke
omvang: het totale programma omvat 19.000
m2 voor ruim 400 medewerkers afkomstig uit
meer dan 20 landen. Dit aantal zal oplopen tot
530 arbeidsplaatsen eind 2021.
Voor het eerst sinds jaren wordt zo’n grote biotech
productievestiging in Nederland gerealiseerd. ‘Kite richt
zich op CAR T-celtherapie, een eenmalige geïndividualiseerde therapie, die op maat gemaakt wordt voor de
behandeling van een specifie-ke vorm van bloedkanker.
De afweercellen van de patiënt worden bewerkt met als
doel dat ze na terugplaatsing bepaalde kankercellen
kunnen herkennen en aanval-len,’ aldus Louis van de
Wiel, Site Head & Vice President Operations bij Kite. ‘De
productieruimte moet voldoen aan zeer strenge GMP
B en BSL 2 veiligheidseisen, maar is daarnaast flexibel
opgebouwd. Zo voorziet het ontwerp al in toekomstige
optimalisaties die onder meer voorzien in verdere
automatisering van het produc-tieproces.’

Basis: bestaande logistieke hal
Snelheid van het project speelde een cruciale rol
voor Kite. Eind 2017 besloot Kite zich te vestigen in
Nederland. ‘We zochten naar een hoofdaannemer die
kwaliteit en snelheid kon leveren, zodat zo snel mogelijk
na goedkeuring van Europees Geneesmiddelen bureau
(EMA) voor onze celtherapie de volledige productie
vanuit Europa kon starten. Tot voor kort vond een groot
gedeelte van het productieproces plaats bij Kite in Los
Angeles. Heen en weer vliegen kost tijd. En juist tijd is
voor deze groep patiënten een cruciale factor, want de
prognose is vaak zeer somber. Onze nieuwe vestiging in
Hoofddorp is dan ook specifiek bedoeld voor Europese
patiënten. We selecteerden Kropman Installatietechniek
als hoofdaannemer’ vertelt Louis van de Wiel.
Om de realisatietijd zo kort mogelijk te houden,
werd gekozen voor bouw in een bestaande logistieke
hal (ca 10.000 m2). Binnen deze ‘schil’ werden
productieruimtes, sluizenstelsels, installatieruimtes,
logistieke ruimtes, laboratoria, kantoren, een
restaurant en auditorium gerealiseerd. Dat complexe
karwei binnen recordtijd was mogelijk door de goede
en efficiënte samenwerking binnen het ontwerp- en
ontwikkelteam bestaande uit Cushman & Wakefield,
KuiperCompagnons, Boersema Adviseurs, CCG,
Kropman Contamination Control en Kropman
Installatietechniek als hoofdaannemer. ‘KCC stond van
concept tot validatie garant voor zeker 3.000 m2 aan
cleanrooms en 2.000 m2 aan laboratoria die modulair
(als functionele units) zijn opgebouwd, ‘zegt Halvor

53

Fotografie: Arjen Schippers

Sens, businessline director KCC.’ Zo kunnen de suites
onafhankelijk van elkaar worden uitgeschakeld zonder
impact op de andere onderdelen. Dat maakt flexibel
onderhoud mogelijk. De bouw was exceptioneel. In een
deel vond er al productie plaats, terwijl een ander deel
nog werd afgebouwd.’

Input vanaf schets komt resultaat ten goede
Rob Kanbier, architect HealthCare & Life Sciences
KuiperCompagnons vertelt hoe door zorgvuldig op
elkaar afgestemde doorzichten en ramen het gebouw
werd opengebroken om in elke ruimte daglicht toe te
laten. ‘De van oorsprong logistieke hal werd aan één
zijde voorzien van een transparante pui. Een grote town
hall trap biedt een monumentale entree naar de boven
gelegen verdiepingen. Uiteindelijk streven we altijd naar
een perfect functionerend gebouw waarin medewerkers
zich prettig voelen.’

‘Op nationaal niveau maken gunstige ondernemers
faciliteiten, Brexit en de komst van EMA, Nederland
in snel tempo aantrekkelijker als vestigings- en/of
productieland voor Life Sciences bedrijven. Op lokaal
niveau waren het de goede, efficiënte samenwerking
en het grote onderlinge vertrouwen die deze complexe
bouw binnen recordtijd mogelijk hebben gemaakt,’
aldus Halvor Sens en Rob Kanbier

KuiperCompagnons
Al meer dan 20 jaar is KuiperCompagnons actief
in het ontwerpen van complexe utiliteitsgebouwen
waaronder laboratoria, ziekenhuizen en clean rooms.
Gebouwomgevingen waarin specifieke processen
kunnen plaatsvinden zonder in te boeten op de kwaliteit.
Die perfect functioneren, nu en in de toekomst. Waarin
veiligheid, comfort en duurzaamheid tot een geheel zijn
verenigd, zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis en het
Sanquin gebouw.

Kropman Contamination Control (KCC)
In de afgelopen 2 decennia werd deze businessline
van Kropman Installatietechniek toonaangevend
als specialist Ontwerp, Realisatie en Beheer &
Exploitatie voor de gezondheidszorg, farmacie en
voedingsmiddelenindustrie. KCC heeft een unieke
kennis en kunde van cleanrooms-productieruimtes,
operatiekamers, centrale sterilisatie, klinische
farmacie, proces installaties, schone utilities (WFI, PW,
CS), CIP/SIP systemen, kill tank systemen, filtratieskits
en procesbesturing.
Cleanroom Combination Group (CCG) was verant
woordelijk voor de bouwkundige realisatie van de
cleanrooms. Michiel van Kooten, technisch directeur
bij CCG, roemt de samenwerking. ‘We zijn in een pril
stadium, terwijl er nog geen ontwerp lag, door Kropman
bij Kite uitgenodigd om aan ‘tafel’ te zitten. Zo konden
we van begin af aan onze input leveren. Dat komt het
bouwproces altijd ten goede. Door te ontwerpen op
basis van uniforme afmetingen konden we de flexibiliteit
tijdens de uitvoering vergroten. We waren in dit project
een onderaannemer, maar werden door het consortium
beschouwd als een volledige partner. Mede door de
goede communicatie tussen Kropman en ons gedreven
team was het zeer prettig werken.’

Cleanroom Combination Group (CCG)
CCG is onderdeel van de CCG Holding samen
met dochters GB Construct en CCG Belgium en
gespecialiseerd in de inrichting en realisatie van
geclassificeerde ruimtes en algemene bouw in
de eerste en tweedelijns zorg, farma, biotech en
hoogwaardige utiliteit.

Succesvolle start
van &INNOVATE

Syngle Therapeutics, nieuwe
biotech gericht op Parkinson

Maak kennis met
PLASOMA

Dat zich richt op business development, strategy
formulation en innovation management.

Syngle Therapeutics gaat zich bezighouden met de
ontwikkeling van immunotherapie voor de ziekte van
Parkinson. Syngle beschikt daarvoor over een aantal
zeer specifieke antilichamen, die zijn overgenomen
van Crossbeta Biosciences.

Koud plasma: een nieuwe behandeling voor
chronische wonden.

Op 1 december 2020 bestaat &INNOVATE één jaar.
&INNOVATE ondersteunt bedrijven en investeerders
die actief zijn in Pharma, Drug Development,
Consumer Health, MedTech en Healthcare Informatics.
&INNOVATE richt zich op:
• Innovation strategy & Innovation management
• Business strategy formulation
• (International) business development & licensing
• Partnership & fundraising
• Interim-management
• Executive training & Executive coaching
Voorbeelden van projecten zijn:
• Het leiden van corporate development om zo snel
mogelijk een gamechanger in virale detectie te
ontwikkelen. Een IVD-speler had een R&D-concept
op zijn lange-termijn innovatie-roadmap staan.
&INNOVATE heeft het R&D concept vertaald in een
strategie om deze Innovation Moonshot versneld te
realiseren. De beoogde virale detectietechnologie
heeft de potentie om een exceptionele bijdrage te
leveren aan het stoppen van virale pandemieën,
zoals COVID-19.
• Interim business development bij een Private Equity
portfolio-bedrijf in medical devices. &INNOVATE
realiseert voor dit bedrijf commerciële expansie
d.m.v. nieuwe businessmodellen, partnerships en
een nieuw sales-kanaal.
• Business development en fundraising om een
baanbrekende innovatie in neuromodulatie te
ontwikkelen. Onderhandelingen over een JointVenture tussen een start-up met IP van een
Nederlandse universiteit en een Amerikaanse speler.
• Corporate strategy advies bij een Italiaans bedrijf
i.v.m. een innovatie-roadmap voor Intra Operative
Radiation Therapy
• Technology transfer van AI-algoritmen voor
toepassingen in de oncologie. Het doel is AIalgoritmen te ontwikkelen op basis van een
kankerregistratie databank.
&INNOVATE is opgericht door Joris Bokkes. Hij is een
innovatie- en business expert met meer dan 10 jaar
internationale ervaring met start-ups, scale-ups,
gevestigde MKB-bedrijven en grote corporates in Life
Sciences & HealthTech. Joris is ook werkzaam bij de
Holland US Bridge, waar hij veelbelovende Life Science
start-ups ondersteunt met o.a. het ophalen van
financiering bij Amerikaanse investeerders. Binnen de
projecten van &INNOVATE neemt Joris verschillende
rollen aan, variërend van strategie consultant en
business development manager tot interim executive
en innovatie manager. Hij stuurt multidisciplinaire
projectteams aan die bestaan uit werknemers van de
opdrachtgever, mensen binnen het netwerk van
&INNOVATE en/of externe experts. Indien gewenst,
wordt de opdrachtgever geïntroduceerd bij relevante
investerings-maatschappijen en bedrijven in het
netwerk van &INNOVATE. Kijk op www.andinnovate.nl
voor meer informatie.

Nederland telt meer dan 55.000 Parkinson patiënten
en wereldwijd treft de ziekte meer dan 6 miljoen
mensen. Dit aantal neemt snel toe. De beschikbare
medicamenteuze behandelingen geven vermindering
van de symptomen, maar een geneesmiddel dat de
progressie kan remmen of de ziekte kan voorkomen is
er nog niet.
Algemeen geldt alphasynucleine als belangrijkste
target voor de ziekte van Parkinson. Dit eiwit is de
hoofdcomponent van Lewy bodies, de kenmerkende
structuren in de hersenen van Parkinson patiënten.
Vooral de kleine aggregaten van
alphasynucleine, oligomeren genaamd,
worden een bepalende rol toegedicht
in de pathologie. Een antilichaam dat
deze oligomeren kan neutraliseren of
wegvangen biedt daarom uitzicht op
een behandeling die de ziekte van
Parkinson bij de bron kan aanpakken.
Met financiering van de Michael J Fox Foundation,
een stichting in de VS die tot doel heeft de ziekte van
Parkinson uit de wereld te helpen, heeft Crossbeta de
afgelopen jaren met succes gewerkt aan het
identificeren van antilichamen die specifiek gericht zijn
tegen deze schadelijke oligomeren. De meest
veelbelovende antilichamen uit dit programma zijn
nu ondergebracht in de nieuwe onderneming
Syngle Therapeutics.
Guus Scheefhals, CEO van Syngle Therapeutics:
“We zijn bevoorrecht en enthousiast dat we met deze
set antilichamen aan de slag kunnen. De
eigenschappen van met name kandidaat 26F1 zijn zeer
veelbelovend en lijken een uitstekend uitgangspunt te
bieden om effectief de oligomeren, dwz de meest
toxische vorm van alphasynucleine, aan te grijpen. Dit
wordt mede onderstreept door een recente publicatie
(biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.15.151514v2)
waarin 26F1 op een aantal aspecten is vergeleken met
een 15-tal antilichamen die een soortgelijk profiel
claimen. We hopen hiermee op termijn voor Parkinson
patiënten een effectieve behandeling te kunnen bieden
die niet alleen symptomen vermindert maar de
progressie van de ziekte daadwerkelijk aanpakt.”
Voor nadere informatie:
Guus Scheefhals, CEO Syngle Therapeutics
Email: g.scheefhals(at)syngletherapeutics.com

Wonden die moeilijk genezen zijn een serieus
gezondheids- en kostenprobleem met verwoestende
consequenties voor patiënten, leidend tot amputaties
en verlies van zelfstandigheid. Koud plasma kan
wondgenezing stimuleren. Plasmacure ontwikkelde
een veilige manier om koud plasma direct in een
wond toe te passen: PLASOMA.

Plasma ontstaat als energie toegevoegd wordt aan gas:
een cocktail van reactieve verbindingen, zeer effectief
bij o.a. het doden van bacteriën. PLASOMA, met een
gepatenteerde koud plasma behandelmethode, is
grensverleggend in zowel de plasma geneeskunde als
in de wondzorg. Plasmacure is een spinoff van de
Technische Universiteit Eindhoven.

PLASOMA koud plasma systeem is uniek en bestaat uit
een koud plasma pad en een koud plasma pulser. De
pad wordt op de wond gefixeerd en verbonden met de
pulser die energie naar de pad zendt om het koud
plasma te maken. Een klinische studie* werd
uitgevoerd op 20 patiënten met diabetische voetulcera
(gemiddeld 3 jaar oud). In 2 weken werden 11 wonden
>50% kleiner, 2 genazen volledig. Ook nam het aantal
Staphylococcus aureus bacteriën significant af direct
na de koud plasma behandeling.
Stimuleren van wondgenezing met koud plasma:
www.plasmacure.nl/whitepaper
www.plasmacure.nl
* Bron: zie website

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 953462.

15 – 16 April 2021
Hybrid conference

Shaping the future of healthcare

In conjunction with

18 March 2021 | Amsterdam
Pitch – Connect – Invest!

Connect with key players
in Life Sciences & Health!
2021 Speakers

Jan Kimpen
Philips

Status 17-11-2020

Carmen van Vilsteren
Topsector Life Science & Health

Jan van de Winkel
Genmab

Antoon van Oosterhout
Imcyse SA
Yvette van Kooyk
Amsterdam UMC

Ron A.M. Fouchier
Erasmus MC

Tim Van Hauwermeiren
argenx

Willem Mulder
TU/E
Ronald Plasterk
Frame Cancer Therapeutics

Eline Vrijland - Van Beest
Hybridize Therapeutics

Jolanda M. de Vries
Radboudumc

Paul WG Elbers
Amsterdam UMC
Cedric Bogaert
myNEO

Erik van den Berg
AM-Pharma

Special Theme: Immunology
Main Partner

Host Sponsors
LIFE SCIENCES & HEALTH 010=

Main Sponsor Virtual Conference

Silver Sponsors

Startup Award Sponsor

Media Partner

Programme Sponsor AI

Lanyard Sponsor

Powered by

Register via: www.innovationforhealth.eu

