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Unieke opleiding Kwalificatie &
Validatie Engineer voldoet aan
groeiende vraag
Kwaliﬁ catie & 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. Pagina 4

De kracht van de synergie
MercachemSyncom. Het is met circa 450
medewerkers waarschijnlijk de grootste
chemistry CRO in Europa. Vooral het laatste
decennium was sprake van een gestadige groei.
‘Kennis en expertise zijn ruimschoots voorhanden, maar synergie, positieve energie en
enthousiasme brengen echt iets in gang.’ Pagina 17

Innovatieve hotspot voor
Biotech & Life Sciences
naast Erasmus MC en
Health Tech Campus
In het hart van Rotterdam aan de Coolhaven
ontstaat Little C Workspaces. Gelegen pal naast
het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam, het
Instituut voor Engineering & Applied Sciences
en de Health Tech Campus. Pagina 33

COVID-19: SAMEN OVERWINNEN!

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 of up
to € 400,000 (Solo) or € 600,000 (Share).

A LEXANDER WILLEMSE (CEO):

“THE CONTINUOUS SUPPORT FROM MIBITON (ONE OF OUR VERY FIRST SHAREHOLDERS),
HAS HELPED US TO REALIZE THE EXPANSION OF OUR PRODUCTION CAPACITY.
I AM CONVINCED THAT THIS INVESTMENT WILL ENSURE THE FURTHER DYNAMIC GROWTH
OF OUR COMPANY WHILE MAINTAINING OUR UNIQUE APPROACH.”
BioConnection B.V., Oss
www.bioconnection.eu
BioConnection (Oss, The Netherlands) is a
Contract Manufacturing Organization
(CMO) for the GMP automated production
of sterile drug products in vials and
syringes; other filling options are possible
by manual fill. Our state-of-the-art GMP
facility has an excellent manufacturing and
regulatory track record including EMA and
US-FDA certifications. Due to growing
demands of our current customers and also
due to growing market needs,
BioConnection made a significant

investment of €12 million in the expansion
of its current production capacity with a
second production line. The new
production line (in GMP operation as of
April 2021) is a fully automated fill &
finish line coupled to a fully automated
freeze dryer of 10 m². BioConnection
offers complete drug product service
packages ranging from a few vials up to
75,000 vials per batch. Besides fill &
finish and freeze drying, our drug product
related capabilities include: technology

W W W.MIBITON.NL

transfer, scale-up, process validation,
analytical development & validation,
stability studies, Label & Pack (including
serialization) and final GMP release.
Follow the construction of our new
production line on:
expansion.bioconnection.eu
To reserve your production slots in a
timely manner apply through:
contact@bioconnection.eu
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Corona: elk nadeel
heb se voordeel

3

COVID-19. We ontkomen er niet aan: we moeten starten met (de
gevolgen van) het coronavirus dat heel Nederland de afgelopen
maanden in haar ban had. De Biotech en Life Sciences sector kreeg
klappen. R&D programma’s stagneren, lopende financieringsrondes
vertragen en het aantrekken van nieuwe financiering wordt nog
moeilijker. Vooral kleine biotechbedrijven die voortdurend geld
uitgeven, maar waar nog niets binnenkomt, hebben het zwaar.
Daarnaast zijn tal van klinische studies gestopt. In welke mate die te
kampen krijgen met problemen als bijvoorbeeld een data-kloof die
opstarten verhinderd, zal de tijd uitwijzen.

Maar: ‘Elk nadeel heb se voordeel’ wist Johan Cruijff al decennia geleden.
Omdat overheden en gezondheidsinstellingen miljarden uitgeven in de strijd tegen
COVID-19, zijn investeerders in toenemende mate geïnteresseerd in bedrijven
die medicijnen of testen ontwikkelen. Kempen & Co identificeerde wereldwijd
200 bedrijven die zich richten op medicatie en vaccins en 100 bedrijven die testen
ontwikkelen. Wij van BiotechNews & Life Sciences zijn net zo benieuwd als u, wie
uiteindelijk de race gaat winnen.
Daarnaast ontstaan opmerkelijke kansen voor bedrijven. Neem nu Pharming.
Het Leidse farmabedrijf is een klinische studie gestart nadat bleek dat vijf COVID-19
patiënten door RUCONEST® sneller herstelden van hun longontsteking. Of, uit
geheel andere hoek, Jan Snel Medical Buildings, die het als specialist in modulair
bouwen razend druk kreeg met tijdelijke oplossingen voor triage bij patiënten
met COVID-19 en uitbreiding van IC bedden. Of, Grant Thornton. Belastingadviseur
Walter Verra bespeurt een grote vraag naar de Corona-OverbruggingsLening (COLfaciliteit), terwijl Global Mobility adviseur Niels Dekker door corona een hernieuwde
belangstelling bemerkt voor offshore mogelijkheden.

Recruitment for Science professionals
Biotech, Chemistry, Life Science, Pharma
Training for Academics
“3 steps to a career in industry”
Consultancy for SMEs
Coaching and development senior staff
Recruitment Strategy
Hiring and development of high potentials

Of het nu gaat om CryoReliance, HAN BioCentre, Dura Vermeer of Deloitte: aan
alle participanten vroegen we nadrukkelijk naar de effecten van corona op hun
bedrijfsvoering. Zo ontstond deze unieke en gedenkwaardige
Voorjaarseditie 2020 die een brede scope geeft op de
gevolgen van corona voor Biotech & Life Sciences
bedrijven opgetekend uit persoonlijke ervaringen.

Drs. Ilse Kuiper
Hoofdredacteur

Info@peopleinscience.nl ● +31 (0) 294 772 700

www.peopleinscience.nl
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INFORMATIE Biotechnologie is een sterk groeiende industrie. Wijlen visionair Steve Jobs bestempelde Biotechnologie als
de sector waarvan we de grootste innovaties kunnen verwachten in de 21e eeuw.“We staan aan de vooravond van een nieuw
tijdperk, zoals het digitale tijdperk toen ik jong was”. Ontwikkelingen in de biotechnologie en life sciences doen ons durven
dromen en bieden de concrete resultaten om te geloven in de potenties. Nederland is wereldwijd sterk in deze sector en
de vooruitzichten zijn zeer goed. BiotechNEWS & Life Sciences is een magazine dat inzicht biedt in de onderwerpen en
ontwikkelingen die spelen binnen deze Nederlandse economische topsector.
Nederlandstalig en laagdrempelig. Biotechnologie en life sciences is een internationale industrie. Vrijwel alle publicaties
over dit onderwerp verschijnen in het Engels. BiotechNEWS vindt het essentieel om juist in het Nederlands te publiceren.
COPYRIGHT © 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele’of gedeeltelijke bewerking, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle artikelen welke in deze uitgave gepubliceerd zijn,
vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende journalist. Het verlenen van toestemming tot publicatie in BiotechNEWS houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens
de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopíëren te irmen of daartoe in en buiten rechte op te treden. Wij
maken u er op attent dat de verstrekte gegevens zoals, naam, adres en woonplaats zijn opgenomen in onze klantenadministratie. Wij willen het gebruiken om u te blijven informeren over onze voordeelaanbiedingen, produkten en dergelijke van
zorgvuldig uitgekozen andere bedrijven. Deze administratie is aangemeld bij de registratiekamer te Rijswijk onder nummer P-0015 122 Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.
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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.

17 november 2020 start de
nieuwe cursus Kwalificatie &
Validatie Engineer aan de HAN.
Inschrijven tot eind oktober via
https://www.han.nl/opleidingen/
cursus/kwalificatie-en-validatieengineer/
Vragen?
Het GxP expertisecentrum

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.
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 kwalificatie- en
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
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Jan Damm en Jan van Ooij

(GxP, verzamelnaam voor o.a. GMP, GDP, GLP,
GCP). ‘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 GxPexpertisecentrum.
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
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HAN BioCentre: belangrijke bijdrage circulaire economie

Met gist microbiële olie
uit afval produceren

BiotechNEWS & Life Sciences
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Energievoorziening is wereldwijd een hot item. Momenteel zijn fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) nog de belangrijkste energiebron.
Nadelen zijn onder meer het vrijkomen van CO2 bij verbranding (milieuschade) en de eindigheid van de voorraad. De speurtocht naar
alternatieven is mondiaal. HAN BioCentre wierp zich in de strijd met een ingenieus concept rond microbiële olie waardoor al menig award
werd binnen gehaald. Promovendus Dennis Lamers, sinds 6 jaar op het project en in het 5de jaar van zijn promotieonderzoek, vertelt.

Wat is het onderzoeksproject
‘Microbiële olie op maat’?

‘Het HAN BioCentre, dat in dit project samenwerkt
met partners Holland Colours NV, Latexfalt BV,
Allnex Netherlands BV en van Wijhe BV, ontdekte
een unieke olie producerende giststam HBC025 die
op veel verschillende suikers kan groeien. Hierdoor
kunnen plantaardige reststromen worden gebruikt
voor de productie van een biobased olie. Dit toegepaste
onderzoeksproject genoemd 'Microbiële olie op maat'
van projectleider dr. Richèle Wind won onder meer
de publieksprijs RAAK-award 2016. De afgelopen
jaren zijn grote stappen gemaakt ook op het gebied
van samenwerking. De ketenorganisatie voor oliën en
vetten (MVO) was betrokken bij het consortium om de
duurzaamheid van het project op de lange termijn te
borgen. Daarnaast is voortdurend kennis uitgewisseld
met Wageningen Universiteit en Research (algenolie),
HAS Hogeschool en de overige projectpartners en
heeft het project het bachelor en master onderwijs
versterkt. De maatschappelijke importantie is groot.
Door dit project wordt bijgedragen aan verdere
ontwikkeling van de circulaire en biobased economy.’

te laten groeien op deze voorbewerkte reststromen
van zeefgoed, bermgras en papier is een tweede
generatie olie gemaakt. Hierbij zijn verschillende
pilot batches olie geproduceerd waarbij een nieuwe
50-liter bioreactor is ingezet. De samenstelling van
de olie is voor toepassingen in decoratieve verf,
asfalt en kleurconcentraten op maat gemaakt door
de gist genetisch aan te passen. Door genetische
modificatie is de vetzuursamenstelling van de gisten
olie veranderd en heeft het een 5x hogere concentratie
aan C18:2 vetzuren (linolzuur) om de drogende
eigenschappen te verbeteren. De olie is getest in
toepassingen als bindmiddel met beoordeling op
viscositeit, droging, hardheid en vergeling.’

Waarvoor wordt de microbiële olie gebruikt?
‘Er zijn veel toepassingen voor de olie (biodiesel o.a.,
het oorspronkelijke idee van de HAN). Maar in dit

project werken we onder meer samen met partners uit
de verfindustrie en een bedrijf dat asfalt onderhoudt.
Dus momenteel richten we ons veelal op de toepassing
van olie in verven en lakken. Zoals zojuist genoemd,
zijn daarin alle grote stappen gemaakt, onder meer is
hard gewerkt om de snelheid waarmee de verf droogt
te verhogen. Momenteel richten we ons onder meer in
verhoging van het aantal dubbele bindingen.’

Wat zijn toekomstige uitdagingen?
‘Naast de eerder genoemde dubbele bindingen werken
we continu aan verhoging van het vetpercentage.
Ook de efficiëntie kan beter, hoe meer olie we uit
onze grondstoffen kunnen halen hoe beter en hoe
goedkoper. We werkten eerst met een bioreactor van
20 liter, nu met een van 50. Dat is al een verbetering.
Uit die van 20 liter wisten we maar 0,5 liter olie te
krijgen. Dat moet veel meer worden. Het verlagen van

Hoe maak je olie uit een giststam?
‘De giststam HBCO25 (ofwel Schwanniomyces
occidentalis) is in staat op verschillende C5
en C6 suikers als koolstofbron te groeien. Die
suikers kun je gewoon kopen in de supermarkt,
maar wij zijn ambitieuzer. In plaats van suiker
gebruiken we cellulose. En die cellulose halen
we weer uit afvalstromen zoals het maai-afval
uit de bermen, maar ook wel gebruikt wc papier
dat waterzuiveringsinstallaties uit het rioolwater
vissen. Dat is niet alleen goedkoper, maar bovendien
doe je wat nuttigs met afval wat geheel past in de
filosofie van de circulaire economie. Door HBC025

de kosten van het productieproces is sowieso één van
de belangrijkste uitdagingen. De kosten zitten ‘m ook
in het feit dat de gistcellen zich moeilijk laten afbreken:
ze moeten onder hoge druk gehomogeniseerd worden
of er moeten enzymen bij die de celwanden afbreken.
Vervolgens moet de olie eruit gezuiverd worden. Dat
doen we met een centrifuge: de olie drijft bovenin,
en onderin zit een propje gistresten. We zijn nog aan
het kijken of we daar bijvoorbeeld ook andere dingen
mee kunnen maken, zoals veevoer of gistextract. Een
belangrijk feit dat in ons voordeel werkt, is dat klanten
in toenemende mate bereid zijn te investeren in
toekomstbestendige producten.’

Het verlagen van de kosten van
het productieproces is één van de
belangrijkste uitdagingen

Voor meer informatie:
HAN BioCentre, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
www.hanbiocentre.nl / dennis.lamers@han.nl

Quantum: ongeëvenaarde slangenpomptechnologie voor single-use downstream bioprocessing
Een specialist in immunotherapie
gebruikt de nieuwe Quantum
slangenpomp van Watson-Marlow
Fluid Technology Group (WMFTG) voor
hun bioprocessing. Dit bedrijf was op
zoek naar een pomp met een hogere
capaciteit voor hun UF/DS -processen.
De bewezen prestaties van de
Quantum slangenpomp bij downstream toepassingen voor eenmalig
gebruik, zorgden ervoor dat het een
voor de hand liggende keuze werd.

Nieuwe Quantum slangenpomp zorgt
voor verhoogde capaciteit
Klant: “De Quantum 600-slangenpomp
werd voorgesteld door onze
contactpersoon van Watson-Marlow.
We waren vooral op zoek naar een
betere pomp voor ons proces van
Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DS). We
gebruikten hiervoor oudere
600-pompen met silicone tubing. Deze
pomp had een lage shear en gaf weinig
pulsatie, maar het nadeel was dat de

capaciteit van die pomp gelimiteerd
was op 5,8 liter per minuut. De nieuwe
Quantum 600-pomp beloofde met een
capaciteit tot 20 liter per minuut een
oplossing te kunnen bieden. We waren
dus heel erg geïnteresseerd in deze
nieuwe pomp.”
De tubing in de ReNu-cassette zijn
gemaakt uit PU en niet uit silicone,
zoals bij de andere pompen toen
gebruikt werden. Klant: "In eerste

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

instantie moest onze kwaliteitsafdeling
verifiëren dat het werken met PU
volkomen veilig was en of dit van
invloed zou zijn op een van onze
producten. Ze merkten echter dat het
geen enkel probleem veroorzaakte en
dat het volkomen veilig was om ze te
gebruiken."
Geavanceerde cartridge-technologie
De gepatenteerde ReNu SU
Technology-cartridge is eenvoudig te
installeren, zodat het aseptische
vloeistofsysteem snel en nauwkeurig
geplaatst kan worden en meteen
gebruiksklaar is. Deze cartridge biedt
bovendien een stabiele opbrengst en
een perfecte controle over het hele
proces. Klant: "Quantum is een voor de
hand liggende keuze. Het is de enige
pomp op de markt die voldoet aan de
hoge normen die vereist zijn voor een
bedrijf in de biofarmaceutische
industrie. Geen enkele andere
slangen-, centrifugale- of
diafragmapomp kan aan al onze
behoeften voldoen."
Veelzijdigheid, precisie en
gebruiksvriendelijkheid
Misschien wel de grootste voordelen
van Quantum zijn de veelzijdigheid en
precisie. Deze slangenpomp behoudt
een goede nauwkeurigheid bij zeer lage
en zeer hoge stromen, van 2 tot 20 l /
min. Bovendien is de pompsnelheid
instelbaar met een druk op de knop. In
het UF / DF-proces is de regeling van
de pompsnelheid erg belangrijk om een
perfecte filterwerking te garanderen.

Klant: “Het gebruiksgemak is zeker
een extra pluspunt. De intuïtieve
gebruikersinterface maakt het heel
eenvoudig om de pomp juist te
bedienen. Dankzij het informatieve
scherm kan de pompsnelheid snel
gradueel aangepast worden en zie je
ook meteen alle relevante informatie
over de status van de pomp. Ook dat is
heel belangrijk in ons hele
productieproces, waar kwaliteit van het
grootste belang is.”
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CryoReliance

Alles om de klant
volledig te ontzorgen
Sinds 2015 kunt u rekenen op CryoReliance als het gaat om het in perfecte staat verpakken,
ophalen, afleveren of opslaan van uw kostbare GMDP-producten. Niet voor niets is
CryoReliance, dochteronderneming van QVM uit Leiden, de laatste jaren sterk gegroeid.
Momenteel beschikt CryoReliance over 10 professionele medewerkers, een gedegen
netwerk en mogelijkheden voor transport wereldwijd.
Het is zonder enige twijfel een uitdagende, maar
helaas ook vaak een onderschatte branche: GMDPproducten in perfecte staat verpakken, ophalen,
afleveren of opslaan. In het klinisch onderzoek,
biotechnologie en lifesciences draait het echter niet
alleen om innovatie en geavanceerde wetenschap,
maar evenzeer om een uitstekende internationale
logistiek. Van biologische en clinical trial samples.
Van farmaceutische en medische producten. Die
verzonden moeten worden van en naar patiënten.
Naar kennisinstituten, lab’s of farmaceuten.
Zonder een goede logistiek durven we zelfs te
stellen dat wetenschap en zeker klinisch onderzoek
onmogelijk zou zijn.

Iedere minuut monitoren
Sinds 2015 bouwt CryoReliance uit Leiden aan
kennis en expertise van turnkey distributie van
temperatuurgevoelige producten waaronder

NovaSeq6000

-80° vriezers van CryoReliance

farmaceutische grondstoffen en vaccins dat heeft
de organisatie gemaakt tot wat het nu is: een
betrouwbare, (GDP-)gekwalificeerde internationale
dienstverlener. ‘We bieden het gehele traject van
packaging solutions, logistics en opslag voor zowel
de lange als korte termijn en dit alles om de klant
volledig te ontzorgen.’ Daarbij kan het volgens
John van Moerkerken, managing director, gaan om
standaard packages, maar ook om goederen met
afwijkende classificaties. ‘Ook dan zijn we in staat om
iedere minuut te monitoren en in te grijpen als dat
nodig mocht zijn.’

De drie onderdelen van CryoReliance
1. CryoReliance Gespecialiseerde
opslag onder GDP
• 15 – 25 °C (controlled ambient);
• 5 ± 3 °C (refrigerated);
• -20 °C (frozen);
• -80 °C (deep frozen);
• -196 °C (Liquid Nitrogen).
• Andere temperaturen op verzoek
2. CryoReliance Distributie
Gecertificeerd en binnen Benelux, Duitsland
en Frankrijk
3. CryoReliance GDP Transport
CryoReliance kan uw GDP transport uitvoeren
wereldwijd, binnen Benelux wordt dit gedaan
met eigen personeel en wagenpark. Daarbuiten
met onze gespecialiseerde partners.
• Leveren van de juiste UN verpakkingen
• Afleveren op afgestemde tijdstippen
• Leveren van temperatuurloggers en data
tijdens transport
• Leveren van droogijs en gevalideerde
verpakkingen
• Dedicated transport van uw producten van
a naar b zonder tussenkomst van andere
afleveradressen.

ML2 classificatie Lab
Fysiek heeft CryoReliance 2 sites: 1 in Leiden en
1 in Moordrecht. ‘Beide sites beschikken over een
continue en realtime temperatuurscontrole, branden inbraakalarm, ‘ vertelt John. ‘Al onze vriezers
kunnen gebruik maken van energie geleverd door een
diesel generator. Natuurlijk beschikken we altijd over
noodstroom. CryoReliance levert opslag onder 15 – 25
°C (controlled ambient) tot -196 °C (Liquid Nitrogen)
en alle andere gewenste temperatuur condities. De
site in Moordrecht is brandnew en werd vorig jaar
opgeleverd. Het betreft hier een ML2 classificatie
lab voor de opslag van farmaceutische goederen, op
ruim 700 m2, dus voldoende groeimogelijkheden. Wil
de klant specifieke oplossingen en maatwerk? Ook
dat is mogelijk. Onze jarenlange ervaring in werken
met temperatuur gecontroleerde apparatuur maakt
bovendien dat we snel specifieke oplossingen kunnen
ontwikkelen en testen.’
‘Als CryoReliance richten we ons steeds meer op
internationale dienstverlening, ‘besluit de enthousiaste
John van Moerkerken. ‘We hebben al een groot
netwerk in de Benelux, Duitsland en Frankrijk, maar
krijgen ook steeds meer klanten uit Amerika, Japan,
Oostenrijk, Israël enz. Onze groei bevindt zich dan
ook met name over de landsgrenzen, waar we een
stijgende behoefte signaleren aan een vertrouwde
partij die hooggekwalificeerd en gecertificeerde opslag
en transport regelt.’

Voor meer informatie www.cryoreliance.nl
info@cryoreliance.nl | +31 (0) 85 303 64 89
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VRelax gaat de strijd aan met gevolgen van Covid-19 door stress te reduceren met Virtual Reality
VRelax B.V. slaat de handen ineen
met Carduso Capital B.V. en
Triade Investment.
Het Groningse bedrijf VRelax heeft in
Carduso Capital en Triade Investment
de juiste investeerders gevonden om
professionele zorgverleners slagkracht
te geven om stress, burn-out en
pijnklachten te verminderen met
behulp van Virtual Reality. VRelax biedt
juist nu een oplossing in de groter

wordende hulpvraag naar middelen
tegen deze gezondheidsklachten.
Het aantal mensen met stress in onze
samenleving neemt juist nu toe
waardoor de kosten in de zorg en onze
maatschappij stijgen. Daarnaast legt de
toestroom van patiënten steeds meer
druk op zorgprofessionals. Dit
veranderende zorglandschap biedt
daarom kansen voor oplossingen
die hier op aansluiten, en zoals

VRelax die beschikbaar heeft.
VRelax is een wetenschappelijk
gevalideerde app die samen met
patiënten en professionals is
ontwikkeld. Het helpt mensen met
stress, pijn en burn-outklachten door
met behulp van Virtual Reality deze
klachten te verminderen. Het VRelax
dashboard biedt zorgprofessionals
direct inzicht in de effecten van VRelax,
en de GRIP meekijkfunctie stelt
professionals in staat om samen met
de patiënt virtuele werelden te
verkennen. De zorgsector veranderd
snel en VRelax beweegt mee. In
combinatie met sterke samenwerkingen sluit deze totaaloplossing
perfect aan op de zorg van morgen.
VRelax richt zich op cliënten binnen de
GGZ, ziekenhuizen, huisartsen,
verpleeghuizen en arbodiensten.
Samen met deze instellingen wordt
gewerkt aan de implementatie van
Virtual Reality op de werkvloer.

Kiadis Pharma
kondigt twee
abstracts aan
Kiadis Pharma kondigt twee abstracts
aan die zijn geaccepteerd als
posterpresentaties op de ASGCT 2020
Virtuele Jaarvergadering
Kiadis Pharma een biofarmaceutisch
bedrijf in de klinische fase, maakt
bekend dat twee ‘abstracts’ over het
NK-celtherapieprogramma van de
Onderneming zijn geaccepteerd als
posterpresentatie op de Virtual Meeting
van de American Society of Gene & Cell
Therapy (ASGCT), die plaats vond in
Boston, Massachusetts, USA.

+31 (0)85 5360010

“Strategisch meedenken op niveau”
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The College Healthcare HR-partner
in de (commerciële)gezondheidszorg
De COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de rol van deskundigen in de gezondheidszorg en aanpalende sectoren
cruciaal is. Medewerkers die niet alleen op hun taken zijn toegerust maar, waar nodig en gewenst, ook in teamverband
kunnen werken. The College Healthcare onderkent de behoeften en is als HR-partner in de gezondheidszorg een
belangrijke schakel. Daarbij gaat de organisatie verder dan ervaringen en competenties inventariseren. Ook in de non-profit
zorgsector wil The College Healthcare zich daarmee onderscheiden.

“We denken met de opdrachtgever mee en dan niet
alleen over de functie”, zegt Marjolijn de Hoogh,
manager van The College Healthcare. Het Zwolse
bedrijf kan bogen op twintig jaren ervaring, waarbij de
focus in de beginjaren met name lag op commerciële
functies voor organisaties binnen de farmaceutische
industrie en de medical devices branche. Inmiddels is
de scope van het bureau breder; naast biotech richt
The College Healthcare zich steeds meer op de nonprofit gezondheidszorg.
Wat door de jaren heen niet is veranderd, is de
zorgvuldige aanpak. Marjolijn de Hoogh: “We stellen
ons nadrukkelijk op als HR-partner en kijken samen
met de opdrachtgever naar de juiste persoon met de
juiste kwaliteiten. Daarbij verdiepen we ons natuurlijk
in de organisatie en het team; welke mensen zijn er
al en past de kandidaat in dat team. En soms kan het
zo zijn dat er juist een heel ander type medewerker
nodig is om zo’n team weer nieuwe impulsen te geven.
Dat kan namelijk een verrijking zijn voor een afdeling
of organisatie. Het is onze taak om daar strategisch
in mee te denken en de meest geschikte kandidaten
te selecteren. Dit doen wij onder meer door naast
gesprekken ook een uniek assessment in te zetten.”
De uitdaging in het speelveld is dat veel bedrijven in
dezelfde vijver vissen, aldus De Hoogh: “En als de
vraag groter is dan het aanbod wordt het lastig om
de nieuwe medewerker, die voldoet aan de eisen, te
vinden. Bovendien zitten veel kandidaten niet zonder
werk en zijn zij, ook met name in deze tijd, niet altijd
op zoek naar een nieuwe stap. Wij kunnen daarin een
grote rol spelen en uiteindelijk de juiste match tot
stand brengen.
Als HR-partner beschikt The College Healthcare
daartoe over verschillende tools, zoals uiteraard een
uitgebreid netwerk en een up-to-date bestand met
kandidaten die mogelijk benaderd kunnen worden.
Kandidaten die bovendien beschikken over ervaring
en inhoudelijke kennis voor de gevraagde functie. Het
bureau hanteert het totale HR-oeuvre: werving en
selectie, detachering en executive search. Weliswaar
zijn dat de traditionele HR-domeinen, maar daarin
weet The College Healthcare zich te onderscheiden,
zegt Marjolijn: “Er zijn grotere HR-adviesorganisaties,
maar die bedienen niet alleen de zorg maar alle
sectoren. Wij leggen juist onze volledige focus op
de gezondheidszorg. Dat is een van onze USP’s.
Daarnaast werken we snel en efficiënt en gaan we dus
verder door écht mee te denken met de opdrachtgever.
Dat gaat niet alleen maar om een geschikte kandidaat

presenteren. Wat zeker van belang is dat je moet
kijken naar de interne samenstelling.”
De Hoogh vindt dat er ook aandacht moet zijn voor
starters, die aan het begin van hun carrière staan:
“Ervaring en inhoudelijke kennis: natuurlijk is dat
belangrijk en daar selecteren wij op. Maar je kunt
daar niet alleen voor gaan. Je zult als organisatie ook
een geleidelijke switch moeten maken naar nieuwe
mensen die weer ervaring moeten opbouwen. Dat is
immers de toekomst.”
Meedenken op strategisch niveau en adviseren; het
is genoemd. Maar daarnaast gaat de rol van The
Healthcare College verder. Bijvoorbeeld ondersteuning
bieden bij het opstellen van de vacatureteksten. Een
goede bron van informatie, ervaart Marjolijn de Hoogh:
“Want wij willen het bedrijf leren kennen. Gaan daarom
op bezoek bij de organisatie om persoonlijk kennis
te maken, de juiste inzichten te krijgen en de sfeer te
proeven. Het gaat er om te doorgronden over welke
kwaliteiten, talenten en andere competenties een
kandidaat moet beschikken.”
Die proactieve opstelling van The College Healthcare
wordt steeds noodzakelijker. De gezondheidszorg is
onderhevig aan tal van veranderingen en het Zwolse
bureau moet daar proactief op acteren. “Mede daarom
richten wij ons ook op de interim-markt. Daar is
behoefte aan, bijvoorbeeld in de zorgcentra. Ook in
andere sectoren van de non-profit zorg is de vraag
naar deskundigen met een specifieke achtergrond
groeiende, zoals voor crisismanagement.”
Voor interim-managers geldt in feite dezelfde
aanpak van The College Healthcare als bij de andere
activiteiten, zegt zij: “Een frisse kijk hebben is
belangrijk. Bij onze diensten is het wel eens dat je
twee werelden bij elkaar moet brengen. Soms is het
alleen maar van belang dat de kandidaat een strakke
commerciële achtergrond heeft. In het andere geval
zoek je misschien naar mensen met een rugzak vol
medische kennis, maar kan juist iemand vanuit de
commerciële hoek de zaken op een veel betere manier
aanvliegen. Dit zijn mensen die een mooie aanvulling
zijn voor een team.”
Met de herintroductie van de website www.
HealthcareJob.nl biedt The College Healthcare een
ontmoetingsplaats voor werkgevers en (toekomstige)
werknemers. Denk aan talenten of mensen die een
nieuwe uitdagingen zoeken. En uiteraard ook starters
op de arbeidsmarkt en afgestudeerden. “The College
Healthcare biedt ondersteuning door onze netwerken

Marjolijn de Hoogh

Joyce van Enk

Geert Jan Reijmer

in te zetten voor de juiste kandidaat”, besluit Marjolijn
de Hoogh: “Want uiteindelijk blijft het onze taak
en uitdaging om te helpen bij moeilijk vervulbare
vacatures. Zeker daar waar men er zelf geen tijd voor
heeft of niet de juiste expertise in huis heeft.”
Wilt u kennismaken met The College Healthcare?
Laat het ons weten en wij nemen contact met u op!
Het team bestaat uit: Marjolijn de Hoogh, Manager
en Business Consultant, Geert Jan Reijmer, Business
Consultant, Joyce van Enk, Recruiter, Nancy Jüttner,
secretariaat, Robin Wilderman, Financieel Manager en
Niels Janszen, marketeer.
HealthcareJob.nl – thecollegehealthcare.nl
https://www.linkedin.com/company/the-collegehealthcare/

AM-Pharma vergroot de financiering voor klinische fase III-registratiestudie
AM-Pharma heeft een €47 miljoen
extra opgehaald bovenop de eerdere
€116 miljoen financiering van medio
vorig jaar. Met de €163 miljoen aan
middelen gaat AM-Pharma een
multinationaal klinische fase III
registratieonderzoek met recAP doen
onder 1.400 patiënten met sepsis
(bloedvergiftiging)-geassocieerd acuut
nierfalen (SA-AKI). Het stelt de
onderneming ook in staat om alle
aanvullende activiteiten te verrichten

die nodig zijn voor het aanvragen van
marktgoedkeuring, inclusief CMCvalidatie en de opzet van commerciële
productie.

wordt geassocieerd met het overlijden
van ongeveer 700.000 patiënten per
jaar. Het komt voor bij 40-60% van de
opnames in de intensive care.

RecAP en sepsis geassocieerd acuut
nierfalen (SA-AKI)
Acuut nierfalen, waarvoor geen
goedgekeurde therapie bestaat, is een
levensbedreigende aandoening. Het
treft jaarlijks ongeveer 3 miljoen
patiënten in Europa, de VS en Japan en

Erik van den Berg, AM-Pharma’s CEO
zegt in reactie:
“Dit additionele kapitaal van Cowen en
de EIB komt bovenop de financiering in
juli 2019. En voegt het gerespecteerde
Cowen Healthcare Investments-team
toe aan ons internationale

Solutions for
Viral Vector
Characterization

WOTS naar 2021
Het coronavirus en de maatregelen
hieromtrent, hebben een grote impact op
ons allemaal. Mede door de verlengde
overheidsmaatregelen ten aanzien van
grootschalige evenementen, hebben we
als organisatoren besloten om de World
of Technology & Science en Industrial
Processing 2020 geen doorgang te laten
vinden van dinsdag 29 september t/m
vrijdag 2 oktober 2020. We zullen de
beurs verplaatsen naar een later tijdstip.

Analyze AAV attributes with SEC-MALS-DLS
Size-exclusion chromatography combined with
multi-angle and dynamic light scattering (SECMALS-DLS) is a standard tool for biophysical
characterization of biopharmaceuticals. Recent
developments have highlighted its importance
for adeno-associated viruses as vectors in gene
therapy, where SEC-MALS-DLS determines
multiple critical quality attributes, simultaneously.

In de komende maanden zullen wij alle
mogelijke opties onderzoeken om WoTS
in de tweede helft van 2021 door te laten
gaan. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

SEC-MALS-DLS combines size-based separation,
using standard HPLC equipment, with independent
determination of molar mass and size by a DAWN®
light scattering instrument. In combination with UV
absorbance data, the system characterizes key
CQAs: aggregation, relative capsid content and
AAV physical titer.
To learn more about Wyatt’s unique solutions for AAV
characterization visit wyatt.com/GeneTherapy

FHI, federatie van technologiebranches

www.wots.nl

wyatt.com | info@wyatt.eu

ADVERTORIAL
C2W-Magazine-Ad-3-20.indd 1

Adeno-associated viruses (AAVs) zijn aantrekkelijke delivery vehicles voor gentherapie vanwege
hun milde immuunrespons en vermogen om
genetische informatie te leveren in uiteenlopende gastheercellen. Met twee FDA-goedgekeurde
therapieën (Luxturna® en Zolgensma®) en vele
andere kandidaat-geneesmiddelen op basis van
gentherapie in klinische studies, is het essentieel
dat robuuste en betrouwbare karakterisatietechnieken worden geïmplementeerd, waardoor
veiligheid en doeltreffendheid kunnen worden
gewaarborgd.
Robuuste size-exclusion chromatografie
(SEC) die gebruik maakt van UV, differentiële
brekingsindex (dRI) en multi-angle light scattering (MALS) is ontwikkeld om in minder dan

30 minuten per monster het totaal aantal virale
capside-deeltjes, het relatieve capside-gehalte
en het percentage monomeer en aggregaten te
meten.
Het is van cruciaal belang om betrouwbaar het
percentages lege en gevulde AAV-deeltjes te
bepalen, om te voldoen aan de specificatie van
een AAV-product. De totale AAV-concentratie
kan worden berekend met deze vergelijking:
CAAV = mP x NA / (MCapsid x v)
waarbij CAAV de totale AAV-deeltjesconcentratie is,
mPde totale geëlueerde eiwitmassa, NA het getal
van Avogadro, MCapsid de molaire massa van de
virale capside en v het geïnjecteerde volume.
De concentratie van gevulde AAV-deeltjes in
het AAV-monster, CFull , kan op een vergelijkbare

vooraanstaande
aandeelhouderssyndicaat. Het
Cowen-team zorgt niet alleen voor
extra financiering, maar brengt ook een
enorme ervaring in waaruit kan worden
geput. We zijn daarnaast zeer verheugd
over de toekenning van de fondsen
vanuit de EIB, wat zal bijdragen aan de
verdere uitbouw van onze
onderneming.”

3/30/20
manier worden berekend, zoals weergegeven
in
onderstaande vergelijking, met behulp van de
totale geëlueerde DNA-massa, mDNA, en de molaire
massa van het full-length DNA-molecuul, MFull.
CFull = mDNA x NA / (MFull x v)
Afhankelijk van de scope, zijn alternatieven High
Throughput DLS/SLS met WYATT DynaPro® 96
well Plate Reader III of Wyatt Eclipse® Field Flow
Frationation (AF4) als een orthogonale methode
voor SEC die zich richt op karakterisering van
grote aggregaten.

u Contact: info@wyatt.eu | www.wyatt.com
Gavin, D. K. FDA statement regarding the use of adenoassociated virus reference standard materials.
Hum. Gene Ther. Methods 26, 3 (2015)
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"Ongeveer een jaar geleden kenden we met pi life sciences in Nederland onze start volgend op de
successen in België, waarbij ik de kans kreeg om de branche hierop te zetten. Als professional,
ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is om jezelf op een creatieve wijze te onderscheiden, mee
te gaan met de tijd en onmiddellijk in te spelen op mogelijkheden. Deze maand mochten wij onze
vierde Nederlandse pi-collega verwelkomen dus blijkbaar waardeert de Nederlandse life sciences
industrie ook onze aanpak!
Duurzame partnerships

Vanuit onze strategie zetten wij ons niet in voor de
'quick wins'. Wij groeien dan ook liever in de vorm van
een duurzaam partnership dan dat wij een éénmalige
flinke marge nemen op een bedrijf dat om hulp
verlegen zit. Zo werken er nu drie pi-collega's vrijwillig
mee aan de ontwikkeling van een vaccin tegen het
coronavirus bij een van onze trouwe klanten in België.
Als industrie staan wij bovendien voor de uitdaging
om binnen een zeer korte periode een vaccin te
ontwikkelen waarbij de gebruikelijke periode van
vijf jaar teruggebracht beoogd te worden tot slechts
18 maanden of minder. Hiernaast dient dit vaccin
beschikbaar te worden gemaakt voor elk individu; een
project van globale proporties. Zoiets doe je
niet alleen, maar samen. Een gedeelde visie met
onze partners.
Een dusdanig partnership geeft de mogelijkheid
om elkaar als bedrijf beter te leren kennen en de
juiste kennisinjecties of kandidaten te bieden op
het gewenste moment. Door deze mindset zijn wij
ervan overtuigd dat onze klanten ons telkens weer
weten te vinden wanneer zij tijdelijke ondersteuning
nodig hebben om hun R&D-projecten snel op te
starten, productie op te schalen of bijvoorbeeld grote
validatieprojecten tot een succes te brengen.
Bij elk project dat pi life sciences heeft opgestart
hielden wij onze blik op de horizon en was het eerste
punt op de agenda wat het toekomstperspectief
van het bedrijf is. Stel je voor dat je een nieuw
laboratorium wil realiseren of vernieuwen, dan
is het handig om een beeld te hebben van de
bedrijfsstrategie en groei. Hiervoor is het belangrijk
om te weten hoe jij het geheel aan mensen, toestellen,
meetmethoden en de omgeving kan verbinden,
analyseren en integreren, vandaag en morgen.
Met deze 360° blik faciliteren wij continu het tijdig
nemen van geïnformeerde beslissingen met het
uiteindelijke doel: geneesmiddelen, vaccins en
medische hulpmiddelen op de markt brengen
en houden.

Blik op de toekomst
Als bedrijf kijken wij ook regelmatig in de spiegel om
interne processen te optimaliseren en verbeterpunten
aan te grijpen. Na 15 jaar uit deze aanpak zich in een
zeer lean, flexibel en bovenal mensgericht bedrijf met
een duidelijke focus binnen de life sciences industrie.
En alhoewel de maatschappelijke gebeurtenissen
het beeld soms vertroebelen, houden wij ons
doel altijd voor ogen; kwaliteit blijven leveren en
groei ondersteunen. Wij zien in de markt dat onze

partners de focus op hun eigen kernactiviteiten
meestal als belangrijkste reden benoemen om hun
outsourcingactiviteiten op te schroeven. Om hierin mee
te kunnen groeien kan je onmogelijk vasthouden aan
het ouderwetse consultancy model.
De tijd waarin een prijzige expert wordt ingevlogen
om een onafhankelijk oordeel te vellen over een
debacle en daarmee kous af is, is voorbij. Juist hierom
investeren wij veel in een balans tussen senior experts
en startende professionals met potentie.
Zo realiseren wij een constante stroom aan
kwalitatieve kandidaten om snel en veelzijdig in te
kunnen springen bij klanten om zowel problemen
te identificeren en vervolgens ook de handen uit de
mouwen te steken tijdens de implementatiefase.
Om onze collega’s mee te laten groeien met onze
klanten, dragen wij opleiding, training en persoonlijke
ontwikkeling van ons personeel hoog in het vaandel
en wij zijn er trots op om daar als outsourcing-bedrijf
zoveel in te kunnen en willen investeren. Door deze
aanpak is onze winstmarge misschien wat lager, maar
wij kunnen wel constante kwaliteit garanderen voor
zowel onze klanten en collega's. Dat bedoelen wij met
eerlijke tarieven.

Kennis delen
Wij houden deze trainingen en kennis overigens
niet alleen voor onszelf. Op LinkedIn deelt pi life
sciences regelmatig kennis in de vorm van blogs en
de voorbije maanden hebben wij ook een gehele serie
life sciences webinars in het leven geroepen. Binnen
deze eerste serie webinars liepen de topics uiteen
van best practices voor labinstrument kwalificatie,
projectmanagement en auditen tot de opkomst van
'computer software assurance'. Één ding hadden ze
allemaal in het gemeen; ze waren razend populair.
Als bedrijf zullen wij deze gratis webinars voortzetten
om de laatste inzichten te bieden aan experts en om
het gat tussen de academie en de industrie te dichten
voor starters. Als jij, net als wij, houdt van constant
blijven investeren in jezelf, schrijf je dan in voor de
volgende serie webinars.

En nu?
Terugkijkend op ons eerste jaar in Nederland zijn wij
als bedrijf ronduit trots op de collega’s die er samen
een succes van hebben gemaakt. En nu, tegen het
einde van deze crisis, kijken we hoopvol uit om hierop
verder te bouwen.

Nick Veringmeier - Business Director Nederland

Life Sciences Webinars & Training
Bij pi life sciences delen wij de kennis die hebben
en daarom schrijven wij ook regelmatig blogs
over specifieke onderwerpen en organiseren
wij ook gratis webinars; alles op het gebied
van kwaliteit en GxP binnen de life sciences
industrie.
Op deze manier laten wij graag vrijblijvend zien
welke expertise wij precies in huis hebben. De
webinars zijn gebaseerd op een combinatie
van theorie en hands-on ervaring en bieden
daarnaast genoeg ruimte om dieper in te gaan
op specifieke vragen.
Schrijf je in voor onze gratis
webinars en neem contact
op voor op maat gemaakte
trainingen.
www.3-14.com/webinars

Kennis delen, ondersteuning bieden en
samenwerkingen opzoeken blijven zeker in onze
formule. Wij blijven bezig met onze ondersteuning om
R&D voort te zetten, productieprocessen op te schalen
en nieuwe GMP-faciliteiten te realiseren.
Heb je als bedrijf deze ondersteuning en expertise
nodig in Nederland of in België? Neem dan contact
met ons op om samen verder te groeien.
pi life sciences - De organisatie voor tijdelijke
ondersteuning, projectwerk en advies op het gebied
van kwaliteit en GxP in de life sciences industrie in
België en Nederland.
- Qualification & Validation
- CSV & Data Integrity
- Quality Control & Quality Assurance
- Regulatory Compliance for Drugs and Medical Devices
www.3-14.com
info.nl@3-14.com

Pharming

Succes Pharming houdt onverdroten aan
Het succesverhaal van de sinds 1999 beursgenoteerde biofarmaceutische onderneming Pharming gaat maar door. Het leidend
product RUCONEST® is bij Hereditair Angio-oedeem (HAE) geïndiceerd, maar klinische studies zullen binnenkort worden gestart
bij AKI (acuut nierfalen door gebruik van contrastvloeistof) en bij pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging). Gezien de geweldige
resultaten met de recombinante C1-esterase-remmer; rhC1-INH is het niet meer dan logisch dat de financiële cijfers continue een
aangename opgaande lijn vertonen. De sympathieke Sijmen de Vries, CEO sinds 2008, vertelt.

‘Het solide fundament van Pharming (wereldwijd 230
medewerkers) is het gepatenteerde technologieplatform, het Transgenic Production Technology
Platform (TPTP), ‘stelt CEO Sijmen de Vries. ‘Onze
unieke, goed schaalbare en reproduceerbare
methode voor het produceren van hoogwaardige
recombinante menselijke eiwitten is GMP-gevalideerd.
Dit efficiënte proces wordt ondersteund door klinisch
bewezen veiligheids- en werkzaamheidsdata. Hieruit
blijkt een lagere immunogeniciteit dan bij de
huidige methoden gebaseerd op cellijnen
of plasmafractionering.’

Recombinante DNA technologie
Recombinante DNA technologie heeft aanzienlijke
medische vooruitgang mogelijk gemaakt wat
Pharming heeft aangegrepen voor de ontwikkeling

van baanbrekende behandelingen voor zeldzame
medische aandoeningen en voor grote onvervulde
medische behoeften. Sijmen: ‘We richten ons hierbij
op het genereren van transgene dieren die menselijke
recombinante eiwitten alleen in hun melk tot expressie
brengen. Dit maakt een veilige, zuivere productie
van een eiwit mogelijk. Dankzij onze gepatenteerde
transgenese-methode zijn we in staat om complexe,
doorgaans in andere bioreactoren moeilijk te
produceren, therapeutische eiwitten te maken, die
door het lichaam als menselijk worden geaccepteerd.
Dit betekent dat het immuunsysteem van het lichaam
niet wordt aangespoord om zich tegen het nieuwe eiwit
te verdedigen, zoals gewoonlijk tegen invloeden van
buitenaf. Het platform maakt tevens hoogwaardige,
grootschalige en eenvoudig opschaalbare productie

mogelijk waardoor Pharming in staat is grote
hoeveelheden recombinante eiwitten te genereren.’

Leidend product RUCONEST®:
verkopen lopen op
Het intellectueel eigendom van RUCONEST®,
de therapie tegen acuut erfelijk angio-oedeem
(HAE), betreft niet alleen de werkzame stof, maar
ook methoden voor productie en zuivering en
therapeutisch gebruik bij medische indicaties bij
de mens zelf. Dit is inclusief (maar niet beperkt tot)
erfelijk angio-oedeem en andere ziekten die verband
houden met C1-remmerdeficiëntie of waarvoor C1esteraseremmers een remedie zouden kunnen zijn.
‘Erfelijk angio-oedeem is een complexe, ernstige
aandoening met vele specifieke eigenschappen en een
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betrouwbare specialist voor de
invulling van uw vacatures in de
chemie, biotech, food of farma?
Dan is CheckMark Labrecruitment
de juiste partner voor u.
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Ruconest getest bij complicaties
na besmetting coronavirus

Alle ontwikkelingsplannen
hebben een sterke
wetenschappelijke
onderbouwing en voorzien
in grote onvervulde
medische behoeften

Additionele Platform Programmma’s

α-Glucosidase

Pompe

α-Galactosidase

Fabry’s

Late fase ingelicentieerd

Leniolisib (CDZ 173)
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Geactiveerd PI3K-delta-syndroom (“APDS”).

De afgelopen weken is Ruconest getest
bij vijf coronapatiënten met een ernstige
longontsteking. Bij vier van de vijf had het vrij
snel een positief effect. Later gebeurde dat
ook bij de vijfde persoon. Het middel wordt nu
in Zwitserland in een gecontroleerde studie
getest op maximaal 150 COVID-19-patiënten
met ernstige symptomen die in het ziekenhuis
opgenomen moesten worden.
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gediversifieerde markt, ‘ legt de Pharming CEO uit.
‘Vrijwel alle patiënten gebruiken meerdere medicaties.
RUCONEST® bedient als enige recombinante eiwit
vervangende therapie dankzij dosering en wijze van
toediening vooral een segment van ernstig aangedane
patiënten en wordt nu ook gaandeweg meer toegepast
bij doorbraakaanvallen van patiënten die profylaxe
gebruiken. Deze zaken maken dat de verkopen van
Ruconest gestaag blijven oplopen. Her-acquisitie in
december 2019 van markten die aan Sobi in licentie
waren gegeven; maakt groei van de verkopen in de
EU- en rest van de wereld mogelijk. Distributie van
RUCONEST vindt nu plaats in de VS, EU, Latijns
Amerika, Korea en Israël. Uitbreiding naar andere
landen wordt voorzien.’

AKI al proof of concept
Ondertussen is het onderzoek naar AKI (Acuut
nierfalen bij contrastvloeistof) al in de ‘proof of
concept’ fase beland. ‘AKI werd voor het eerst
beschreven in de jaren ‘50 Een röntgencontrastmiddel
bleek verantwoordelijk voor 11% van de gevallen van
in het ziekenhuis opgelopen nierinsufficiëntie, de op
twee na meest voorkomende oorzaak van nierfalen na
verminderde nierdoorbloeding en het gebruik van voor
nieren giftige medicijnen. AKI door contrastvloeistof
is verantwoordelijk voor 1 op de 3 gevallen van acuut
nierfalen (AKI) die in het ziekenhuis worden opgelopen.
Het treft tussen 1% en 2% van de bevolking en tot 50%
in hoog risico subpopulaties na een hartkatheterisatie
of een dotteringreep. Alleen al in de VS 40 miljoen
contrast versterkte scans per jaar, met ongeveer
20% hoog-risico patiënten in subgroep. Momenteel is
geen specifieke therapie beschikbaar: de resultaten
variëren van omkeerbare AKI waarvoor een ICbehandeling van 7-21 dagen nodig is, tot permanente

dialyse, niertransplantatie en overlijden. Een studie
naar contrast-geïnduceerde nefropathie door het
Universitair Ziekenhuis Basel, rapporteerde oktober
2018 75 in aanmerking komende patiënten die vóór
of na de behandeling een medicijn of placebo kregen.
De studie gebruikte bestaande HAE-dosis en toonde
klinische en statistische significantie. De resultaten
waren vooral overtuigend bij patiënten die percutane
coronaire interventie ondergingen (stent). De gegevens
worden gebruikt ter voorbereiding op een studie in
deze specifieke groep onder leiding van hetzelfde team
in Zwitserland dat binnenkort van start gaat.’

‘Ook 2019 was weer een jaar met veel hoogtepunten.
Door de nieuwe productie faciliteit voor werkzame
grondstof voor RUCONEST®, die in Q1 2020 werd
goedgekeurd door EMA en FDA, werd een verdubbeling
van capaciteit mogelijk. In 2019 nam Pharming
een € 4,1 miljoen belang in fill & finish-partner
BioConnection, om ook deze capaciteit bijna viervoudig
uit te kunnen breiden. Een ander hoogtepunt
betrof de licentieovereenkomst met Novartis voor
eind-ontwikkeling (fase 3 klinisch onderzoek) en
commercialisering van leniolisib, tegen APDS
(zeldzame immuunziekte).’

Daarnaast
vindt er
klinische
studie
hettoewijding gedurende 2019. Hierdoor konden we de
en financiers,
teeen
danken
voor
hunplaats
steunopen
‘Die hoogtepunten
werden
duidelijk zichtbaar
de
gebied
van zwangerschapsvergiftiging
(PE). ‘PE
heeft op de creatie
strategische
uitgangspunten uitvoeren
gericht
van een sterk,
duurzaam
platforminvoor
cijfers. De omzet van Pharming bedroeg in 2019 €
een prevalentie van 1-17% wereldwijd. Schatting van
significante langetermijngroei.
169 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte van
jaarlijkse gevallen van PE in de VS alleen: 120.000+.
2018 (135 miljoen). De nettowinst over het volledige
(Steegers et al., 2010; Osungbade and Ige, 2011)
Ik zie met vertrouwen uit naar het voortzetten van het groeitraject van Pharming in 2020, met meer
jaar steeg maar liefst 45% tot € 36,2 miljoen, ‘ aldus
Momenteel is bevallen de enige therapie tegen PE,
omzet, voortuitgang bij onze opwindende pijplijnprojecten en nieuwe kansen voor verhoging
Sijmen de Vries die voor up-to-date informatie verwijst
maar dit is geen optie voor vroege PE (vanaf week 20
aandeelhouderswaarde.
naar de Q1 2020 cijfers in het kader, het overzicht van
van de zwangerschap). Het belangrijkste doel van de
de pipeline en het financieel overzicht 2019. Cijfers
behandeling is om een veilige zwangerschap voor PELeiden, 5zomlang
aartmogelijk
2020 te verlengen ter vergroting
die tevens laten zien dat de coronacrisis op Pharming
patiënten
Sijmen
deop
Vries
weinig vat heeft: de winstgroei houdt onverdroten aan!
van
de kans
een goede uitkomst van de bevalling.’

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Financieel overzicht

2019
4e kwa rta a l

2019

2018

%
Vera ndering

Omzet
Brutowinst
Operationeel (bedrijfs-) resultaat
Overige inkomsten en kosten
Winst of het verlies van geassocieerde
deelneming*
Creditering belastingen/(te betalen
belastingen)
Nettowinst

45,7
40,6
18,2
(3,0)

169,0
147,7
60,9
(14,5)

135,1
113,0
38,0
(37,1)

25%
31%
60%
(61%)

(0,2)

0,2

nvt

(2,9)
12,1

(10,5)
36,2

24,1
25,0

nvt
45%

Liquide middelen en verhandelbare effecten**

68,6

68,6

81,5

(16%)

Winst per aandeel
Winst per aandeel (Fully diluted)

0,019
0,018

0,058
0,054

0,041
0,038

41%
42%

Bedra g en in € miljoenen beha lve per a a ndeel

Winst- en Verliesrekening

Kwartaalcijfers
Pharming sloot het eerste kwartaal af met een
fors hogere omzet van 49,3 miljoen euro. Deze
viel 40 procent hoger uit dan een jaar eerder.
Het operationeel resultaat steeg met 59 procent
tot 19,4 miljoen euro. De winst kwam uit op 8,4
miljoen euro. Dat was een kwart meer dan in Q1
2019. Een eenmalige last van 3,7 miljoen euro voor
het afbetalen van een lening drukte dit resultaat.
Een klinische studie bij patiënten die Covid-19
hebben, is in voorbereiding. Pharming rekent voor
2020 op verdere groei van omzet en winst.

Jaarcijfers 2019

Ba la ns

Informa tie per a a ndeel
*

Het Q4-cijfer geeft het effect weer van aanpassingen voor niet-gerealiseerde winsten onder IAS 28, en geen onderliggend
verlies bij de geassocieerde onderneming BioConnection.
** Bevat niet de effecten van de uitgifte van € 125 miljoen aan converteerbare obligaties en de terugbetaling van de
leningsfaciliteit van Orbimed in januari 2020, of de mijlpaalbetaling aan Bausch Health in februari 2020, beide na afloop
van het verslagjaar.

Overzicht 2019
Operationele hoofdpunten
•

Gedurende het jaar toonden nieuwe publicaties van onafhankelijke onderzoekers en artsen de
kracht van RUCONEST® in verschillende omstandigheden bij patiënten met erfelijk angio-oedeem.

•

In april investeerde de Onderneming in totaal € 4,1 miljoen in nieuwe aandelen en nog eens € 0,9
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MercachemSyncom
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De kracht
van de
synergie
MercachemSyncom. Het is met circa 450
medewerkers waarschijnlijk de grootste
chemistry CRO in Europa. Vooral het laatste
decennium was sprake van een gestadige
groei, die recent werd beklonken met de
acquisitie van de voormalige Alcami Weert
site. Robert Hof, Managing Director bij
Syncom, en Remy Litjens, Managing Director
in Weert, vertellen over veilig opschalen,
uitvoering van complexe projecten voor de
farmaceutische industrie, maar vooral over de
overeenkomsten in bedrijfscultuur ‘Kennis en
expertise zijn ruimschoots voorhanden, maar
synergie, positieve energie en enthousiasme
brengen echt iets in gang.’
Het tij heeft CRO’s de afgelopen jaren mee gezeten.
Biotech- en farmabedrijven maken in toenemende
mate gebruik van externe, gespecialiseerde
dienstverleners. Naar verwachting zal de tendens ook
de komende jaren doorzetten, een ontwikkeling waarin
MercachemSyncom op volle kracht in participeert.
Robert Hof kwam, na jaren bij DSM gewerkt te
hebben, in 2010 bij Syncom in Groningen. ‘Toen nog
met 75 medewerkers, maar inmiddels met circa 135
professionals in Groningen (Syncom), 180 in Nijmegen
(Mercachem), 35 in Praag en sinds kort 90 in Weert.’
‘Samen met Mercachem hebben we de afgelopen
jaren naar bedrijven gezocht die onze dienstverlening
strategisch kunnen aanvullen,‘ legt hij uit.’
Bedrijven met de juiste overeenkomsten, maar
zeker ook verschillen. Met expansie en een bredere
waardepropositie aan onze klanten als streven,
met daarnaast een bedrijfscultuur van innovatie en
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MercachemSyncom

klantgerichtheid.’ De krachten bundelen, blijkt dan
een slimme zet. Want de fusie in 2017 tussen het
Groningse Syncom (opgericht als universitaire spinoff in 1988) en sectorgenoot Mercachem (opgericht
als universitaire spin-off in 1997) uit Nijmegen bleek
een goede beslissing. ‘Sinds de fusie hebben onze
activiteiten vooral in vroege medicijnontwikkeling zich
enorm ontwikkeld.’

Opschaling als uitdaging
Maar het zoeken naar synergie en aanvulling gaat
door. ‘Alcami Weert hadden we al enige tijd op ons
netvlies staan,‘ vervolgt Robert Hof. Veel van onze
klanten waar wij medicinal chemistry en preklinisch
Process R&D onderzoek voor doen, waren op zoek
naar mogelijkheden om de door ons ontwikkelde
processen onder GMP verder op te schalen.
‘Uiteindelijk is de Weert site in januari 2020 officieel
toegevoegd, waarbij we zowel technisch als cultureel
de perfecte match vonden.’
‘De Weert faciliteit werd in 1999 opgericht als
Chemshop en heeft zich ontwikkeld tot een state of
the art CDMO met een zeer ervaren en hoog opgeleid
team,’ vertelt Managing Director Remy Litjens.
‘Eén van de aanvullingen die we kunnen leveren,

MercachemSyncom heeft een bewezen track
record van ruim 30 jaar ondersteuning van
leidende farmaceutische en biotechnologische
bedrijven met ontwerp en uitvoering van
innovatieve en complexe chemieprojecten.
Als een chemie dienstverlener is het bedrijf
getransformeerd tot een geïntegreerde drug
discovery CRO. Innovatieve chemie, medicinale
chemie, bibliotheek synthese, procesresearch
en development diensten en cGMP-productie
diensten versnellen het drug discovery en
development proces op een flexibele en
kosteneffectieve manier. MercachemSyncom
is erkend als wereldleider in chirale chemie
met een sterke focus op chirale resolutie
technologie. Met ruim vierhonderd chemici
en analytisch chemici werkzaam in state-ofthe-art laboratoriumfaciliteiten, bedient het
bedrijf veel farmaceutische en biotech bedrijven
over de hele wereld en staat bekend om zijn
kwalitatief hoogstaande dienstverlening en
probleemoplossend vermogen.

is cGMP opschaling op zeer veilige wijze. Daartoe
beschikken we onder meer over reactoren met een
capaciteit variërend van 10L tot 1000L en een stateof-the-art high-throughput X-Ray Powder Diffraction
(XRPD) laboratorium voor polymorph screening en
zoutselectie studies, gecombineerd met kristallisatie.’
Robert: ‘Als MercachemSyncom kunnen we klanten nu
meer service en diensten bieden, waaronder veilig en
robuust opschalen. Maar ook leveren we van vroege
fase tot clinical proof of concept (fase 2a en 2b studie)
API materiaal gemaakt onder cGMP. In een tijd dat
onze klanten op zoek gaan naar partnering creëren we
zo cruciale waarde door levering van fase 2 materiaal.’

Positieve energie
Maar vooral de samenvoeging van de bedrijfsculturen
geeft volgens Robert en Remy veel positieve energie.
‘Zoals gezegd, is bij de speurtocht naar synergie en
aanvulling, de bedrijfscultuur cruciaal. Je moet je
‘thuis’ voelen bij elkaar. Als dat zo is, bereik je de
juiste ‘flow’. We zijn voornemens om verder te groeien
en streven naar meer capaciteit op alle locaties,
daartoe zijn we altijd op zoek naar complementaire
dienstverlening momenteel met name biology
capabilities in de vroege fase.’
Voor meer informatie:
www.mercachemsyncom.com

Pivot Park geeft groei ambitie gestalte
met nieuw gebouw ‘Grizzly’
Pivot Park is in 2012 opgericht om
innovatieve farmaceutische bedrijven
uit de hele wereld de optimale
Europese locatie te bieden. Vandaag
helpt deze grensverleggende wetenschapscampus beginnende ondernemers, snelgroeiende scale-ups en
marktleiders bij hun volgende stappen
in de ambitie om de gezondheidszorg
wereldwijd te verbeteren.

Faciliteiten op maat
Als thuisbasis van meer dan 60
bedrijven, zorgt Pivot Park ervoor dat
de 600 hooggekwalificeerde
medewerkers over alles beschikken
wat zij nodig hebben om succesvol te
zijn. De campus combineert lab- en
kantoorruimtes met hoogwaardige
R&D-faciliteiten, twee GMPgecertificeerde pilot plants, een Ultra
High-Throughput Screening Centre,
on-site analytische ondersteuning en
een compleet uitgerust Open Access
Laboratory. Bovendien leveren diverse
bedrijven op Pivot Park een breed scala
aan handige en nuttige services. Zo
hebben campusbewoners toegang tot
specialistische kennis, financiering en
innovatieve ondernemersexpertise.
Groeien met Grizzly
De omgeving, faciliteiten en community
maken Pivot Park dé hotspot voor
farmaceutische innovatie in Europa. En
Pivot Park staat niet stil. De campus
groeit de komende tijd fors. Op dit
moment krijgt de groeiambitie gestalte
met de bouw van Grizzly. Dit is de
projectnaam voor een uniek
bedrijfsverzamelgebouw van 8
verdiepingen. Grizzly is een duurzaam
gebouw dat labs en kantoorruimte op
een totaal werkoppervlakte van ca.
9.000 m2 (BVO). Ruimten zijn naar
oppervlakte-wens af te nemen (van 50
tot 1.000 m2) en flexibel in te richten.
Grizzly is een ideale ‘foothold’ voor
uiteenlopende bedrijven middenin de
community van Pivot Park. Grizzly is
rond de zomer 2022 gereed voor
gebruik.

Need to move up
to a bigger place?

MCO-80IC-PE
851 Litre

Large-scale cell culture CO2 Incubator
The IncuSafe MCO-80IC CO2 Incubator is ideal for culturing high volumes of samples.
The incubator has optimum temperature and CO2 uniformity throughout the chamber
and rapid recovery after door openings with exceptionally low CO2 gas consumption.
IncuSafe CO2 Incubators, with innovative
technologies, offer outstanding quality in
performance to maximise cell culture
productivity and provide optimum results
with reproducibility to meet the demands
of todays varied cell culture applications.

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

PHC Incubators
IncuSafe CO2 Incubators
IncuSafe Multigas Incubators
MIR Heated Incubators
MIR Cooled Incubators
MLR Climatic Test Chambers

Oss levendig ecosysteem
Naast de unieke voordelen van het
eigen terrein is Pivot Park, gevestigd in
Oss, het hart van de Nederlandse
farmaceutische industrie. De locatie
biedt hierdoor een prachtige balans
tussen werk en ontspanning én bevindt
zich in het centrum van een levendig
ecosysteem van universiteiten,
onderwijsinstellingen,
onderzoeksinstituten en kenniscentra
die op vergelijkbare en aanverwante
vakgebieden actief zijn.
Lees meer op www.pivotpark.com

www.phchd.com/eu/biomedical

“We lopen ver vooruit”

Cryo Solutions op alle
fronten innovatief
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De corona-crisis betekent voor veel bedrijven en organisaties een reset, maar vooral ook een
heroriëntatie op vitale interne processen. Dat merkt ook Cryo Solutions, de specialist in cryogene
oplossingen voor onder ander de medische en biomedische sector. De intelligente lockdown
brengt namelijk de voordelen van de CryoFill met Real time remote read out-technologie van
Cryo Solutions onder de aandacht. Zeker nu medewerkers minder frequent op locatie aanwezig
kunnen zijn om te controleren of de installaties toereikend gevuld zijn, zijn CryoFill, CryoLow en
CryoGuard veilige en betrouwbare oplossingen.
Richard van Woerden is sales director van Cryo
Solutions in ’s Hertogenbosch. Het is, zo zegt hij,
alle zeilen bijzetten: “COVID-19 heeft impact op
bloedbanken en onderzoeksinstellingen en UMC’s. Dat
betekent ook een vraag naar onze oplossingen op het
gebied van opslag van biologisch materiaal. Maar met
onze organisatie kunnen we het aan. Ook daar waar
het onderhoud betreft.”
Het vertrouwen dat Van Woerden uitspreekt komt niet
uit de lucht vallen. Nadat Cryo Solutions destijds vanuit
HCI-Cryogenics een zelfstandige en onafhankelijke
leverancier werd, heeft Van Woerden met zijn team
nadrukkelijk ingezet op dienstverlening, verduidelijkt
hij: “De technische knowhow was er al. Maar we zijn
verder geëvalueerd. Niet alleen in techniek maar
ook als bedrijf met een sterke focus op service. Onze
insteek is eerst inventariseren wat onze klant nodig
heeft. Dat is en blijft het uitgangspunt.”
De doelgroepen die het Bossche bedrijf, ook over
de grenzen, bedient vormen een diverse markt.
Bijvoorbeeld de maakindustrie, waaraan Cryo
Solutions vloeibare stikstof-systemen levert voor onder
andere lage-temperatuuronderzoek, productkoeling,
metaalharden en koudkrimpen van metalen. Ook in de
veterinaire wereld is Cryo Solutions vertegenwoordig.
En niet in de laatste plaats uiteraard in de medische en
biomedische sector, variërend van de 1.500 huisartsen
tot laboratoria, ziekenhuizen en UMC’s.
Niet alleen een veelzijdige, maar ook een veeleisende
clientèle, die van Cryo Solutions meer mag verwachten
dan vloeibare stikstof. “We zijn een innovatieve
onderneming”, zegt Richard van Woerden, “Als je
kijkt naar de overgang van MDD (Medical Device
Directive) naar MDR (Medical Device Regulation) die
nu actueel is, lopen wij ver voor de rest uit. Neem

onze nieuwe generatie CryoFill 2.0 automatische
vulautomaten; deze wordt medio 2020 voorzien van
MDR-certificering.”
De innovatie geldt voor het totale assortiment van
producten: van vaten en vulsystemen tot en met
opbergsystemen, regeltechniek, detectie apparatuur,
leidingwerk en gassen. In veel gevallen zorgt Cryo
Solutions daarbij voor een turnkey oplossing.
De actualiteit van dit moment is real time bewaking
van de stikstofvoorraad. “Naast onze producten
waaronder containers, drukvaten, leidingen en
logistieke diensten zijn besturingssystemen
zoals CryoMatic natuurlijk steeds belangrijker
geworden. Niet alleen om cryogene installaties
verder te automatiseren voor een hoge kwaliteit en
betrouwbaarheid, bijvoorbeeld dankzij CryoFill. Ook
het kunnen monitoren, op afstand, is belangrijk. En
zeker nu laboratoria door de lockdown niet bezet zijn
bijt zich het feit dat de temperaturen en niveaus niet
op afstand kunnen worden uitgelezen. We hebben daar
met onze ontwikkelingspartner passende oplossingen
voor ontworpen.”
Dat omvat onder andere defog en gasbypass functies,
een ingebouwde log functie op SD card, alarmering op
niveaus, vultijd en temperatuur. En niet in de laatste
plaats de real time koppeling met externe log- en
alarmsystemen via CryoFill en CryoSafe. Van Woerden:
“Je kunt dus op elke locatie, thuis of elders, een
alarmsignaal krijgen als er iets niet in orde is: een te
lage voorraad of een storing.”
Overigens levert Cryo Solutions deze producten ook
voor biologische opslagvaten van andere fabrikanten:
“Onze systemen en oplossingen zijn universeel. Dus
ook wie een biologische opslagvat heeft van een
andere merk kan bij ons terecht.”

Het assortiment van de Brabantse leverancier is
modulair opgebouwd. In dit geval wil het zeggen dat
een cryogene installatie naar gelang de wensen en
mogelijkheden aangepast en uitgebreid kan worden.
Op deze manier kan de infrastructuur ook steeds weer
worden gemoderniseerd, waarbij duurzaamheid en
circulaire economie belangrijke aspecten zijn. Daarin
wil Cryo Solutions zich verder onderscheiden, aldus
directeur Van Woerden, die een aantal voorbeelden
noemt “RVS-vaten van verschillende fabrikanten
worden door ons gereviseerd naar nieuwstaat met
een CryoFill. Delen worden vervangen of het wordt
aangepast voor een ‘droge’ opslagmethodiek. Er wordt
dan een roestvaststalen, vloeistofdicht frame in het vat
geplaatst zodat het ook aan de laatste veiligheids- en
kwaliteitseisen voldoet.”
“Revisie van vaten is niet het enige”, vervolgt hij: “Het
circulaire aspect zit ook de installatie: we kunnen
bij bestaande biologische opslagvaten de besturing
inclusief kleppen, beveiligingen en sensoren vervangen
en uiteraard voorzien van een volledige garantie. Zo
beschikt de organisatie weer over een installatie die
aan de modernste eisen voldoet.”
Een belangrijke doelgroep zijn de startende bedrijfjes
die zich richten op biomedisch onderzoek en andere
terreinen waarbij cryogene installaties en biologische
opslagvaten nodig zijn. Richard van Woerden: “Voor
starters willen wij ons sterk maken. Ze beschikken
natuurlijk niet over enorme budgetten en investeren
in nieuwe biologische opslagvaten zal dan lastig zijn.
Maar ook daar willen wij vanuit de duurzame, circulaire
gedachte een rol spelen. We kunnen biologische
opslagvaten namelijk een tweede leven geven. Die
beginnende bedrijven stappen daarmee in op een hoog
technisch niveau tegen een veel lagere prijs; in veel
gevallen een kwart van een nieuwe installatie.”
De boodschap van circulariteit komt nog onvoldoende
over, vindt directeur Van Woerden tot slot: “Het begint
wel door te sijpelen, maar langzaam. Vaak wordt
besloten tot een volledige vernieuwing terwijl je je
moet afvragen of het nodig is. Je kunt door telkens
bepaalde elementen te vervangen het systeem
ultramodern houden. Maar voor welke optie ook
wordt gekozen, als Cryo Solutions hebben wij altijd de
beste oplossingen.”

Stay Connected

Succesvol navigeren
tijdens de crisis.
Alle organisaties worden nu geconfronteerd
met situaties en vraagstukken die vragen om
concrete en snelle oplossingen. Zowel voor nu,
als ook voor straks, op het moment van ‘restart’ is het zaak om de juiste beslissingen te
nemen.
Amrop, sinds meer dan 40 jaar wereldwijd
actief in Executive Search en Leadership
Services, heeft specifiek voor de vraagstukken
van nu een drietal additionele services
ingericht die organisaties helpen om door de
crisis te navigeren. Met al onze gebundelde
competenties helpen wij toezichthouders,
bestuurders en managementteams graag om
nu de juiste beslissingen te nemen.
De services waarmee wij uw organisatie nu
snel en effectief kunnen ondersteunen zijn
samengevat in onze flyer ‘Succesvol navigeren
tijdens de crisis’.

Handelsweg 53, 4e etage,
1181 ZA Amstelveen

amsterdam@amrop.nl

+31 20 347 3232

www.amrop.nl

Amrop Services
Tijdelijke Specialisten
Vanuit onze eigen executive search praktijk, kennen wij de
beste specialisten op het gebied van herstructurering binnen
organisaties en hebben wij toegang tot een actueel bestand
van gekwalificeerde en beschikbare kandidaten. Deze
specialisten kunnen direct worden ingezet om optimale
effectiviteit te bereiken.
Specialisten in verschillende functionele disciplines:
§
Algemeen Management (CEO, COO, CCO)
§
Finance (CFO, CFRO, CRO)
§
HR (CHRO)
§
Communications (CCO)
§
IT, Digital & Security (CIO, CDO, CISO).

Assessment & Development
Juist nu heeft uw organisatie behoefte aan managers en
specialisten die effectief kunnen worden ingezet en die zich
verder kunnen ontwikkelen. Ook heeft u wellicht behoefte om
te weten of het team berekend is op de zware taak die voor
hen ligt. Hiervoor heeft Amrop specifieke individuele-, teamassessments en leiderschapsscans ontwikkeld.

Voor meer informatie:

Executive Off-boarding

Bob de Groot
Bob.de.groot@amrop.nl
+31 6 50 26 56 88

Organisaties zijn door de huidige omstandigheden
gedwongen om versneld afscheid te nemen van Executives.
Dit zijn ingrijpende maatregelen die impact hebben op het
individu, het team en de organisatie. Uiterste zorgvuldigheid
is daarbij geboden, een objectieve blik en externe expertise
kunnen van grote waarde zijn. Amrop heeft een modulair
maatwerk traject ontwikkeld om de executive off-boarding
en de weg naar onboarding professioneel te begeleiden.

Eelco van Eijck
Eelco.van.eijck@amrop.nl
+31 6 53 92 00 69

Jan Snel Medical Buildings

Specialist in snelle, flexibele
modulaire medische bouw
Modulaire woningen, scholen, hotels, maar
ook 3 OK’s van het UMCU: Jan Snel heeft als
specialist modulair bouwen de kennis en
expertise voor een snelle, gecertificeerde
oplevering. Een specialisatie die tijdens de
corona crisis cruciaal bleek toen snel medische
huisvesting noodzakelijk was. Goede (medische)
tijdelijke huisvesting droeg bij aan de preconsulatie van bezoekers aan ziekenhuizen
(nabij de hoofdingang), de bescherming van
patiënten en/of medisch personeel in de vorm
van quarantaine of isolatie kamers of ruimten
met CT scanners.
Als er één bedrijf is dat zijn naam eer aan doet,
dan is het Jan Snel wel. Dat komt mede door de
korte lijnen waardoor men in staat is efficiënt te
werken. Neem bijvoorbeeld de vestiging. Het terrein
van het hoofdkantoor in Montfoort is niet alleen
vestigingsplaats van het gelijknamig transportbedrijf
dat ondersteunend is tijdens het bouwproces, maar
ook van het modulair bouwbedrijf. Dit betekent dat
op hetzelfde terrein de fabricage van de flexibele,
modulaire units plaatsvindt. Zo ontstaat een netwerk
van uitstekend op elkaar afgestemde processen die
samen een totaal oplossing bieden. Daarom wisten
zorginstellingen Jan Snel ook te vinden voor advies
tijdens de corona-maatregelen; immers hier
moest door een specialist snel en adequaat
worden gereageerd.

Ontzorgen
Klanten kunnen hier terecht voor turnkey realisatie
van zowel permanente als tijdelijke woningen, scholen,
cleanrooms, laboratoria, hotels en industrie maar
zeker ook voor medische toepassingen. ‘Daarvoor
hebben we het bedrijfsonderdeel Medical Buildings
opgericht, ‘ legt accountmanager Healthcare Jorrit
Janmaat uit. ‘Of het nu gaat om een snelle realisatie
van 3 operatiekamers in het UMCU (realisatie
7 maanden), van een nucleair centrum met 6
operatiekamers voor het ADRZ (realisatie 26 weken),
MRI uitbreiding bij het Amphia Ziekenhuis in Breda
(realisatie 8 weken) of een mobiel lab voor de leider
in dynamische single-molecule analyse instrumenten
LUMICKS, we realiseren alles binnen korte tijd en
gecertificeerd aan de kwaliteitseisen die gevraagd
worden in de medische sector. We bouwen 30 tot
50% sneller dan traditionele bouwers. En kunnen
de klant door onze totaal oplossing ook volledig
ontzorgen. Daarbij worden de nieuwste innovaties mee
genomen, zo kan gebruik worden gemaakt van Virtual
Reality in het engineeringsproces.’ Janmaat is echt
gepassioneerd als het om modulair bouwen gaat, en
benadrukt -naast de snelheid en flexibiliteit- ook nog
een ander voordeel: ‘Na gebruik kunnen de modulaire
bouwunits weer opnieuw in de markt gezet worden.
Dit levert veel flexibiliteit op en is ook duurzaam.’
Want, naast alle boven genoemde voordelen, staat
ook duurzaam en het streven naar volledig circulair
bouwen hoog in het vaandel bij Jan Snel. ‘De bouw- en
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Jan Snel Care & Cure in cijfers
OK ruimtes in UMCU, binnen 7 maanden gerealiseerd

vastgoedsector in Nederland is grootgebruiker van
primaire grondstoffen, ‘ zegt Jorrit. ‘Daarnaast is de
sector verantwoordelijk voor maar liefst 50 procent van
de CO2-uitstoot en 45 procent van de afvalproductie.
Jan Snel wil deze percentages drastisch omlaag
brengen en heeft daarom de ambitie uitgesproken om
binnen enkele jaren volledig circulair te produceren
en te bouwen.’

Zestig jaar
Het is alweer zestig jaar geleden dat Jan Snel begon
als transport bedrijf. De naamsbekendheid van
dit Montfoortse bedrijf is sowieso groot, want de
vrachtwagens van Jan Snel zijn tot op heden een
bekend beeld op de weg. Al snel werd de behoefte
als modulair bouwbedrijf erkend en ontstond
het modulaire bouwbedrijf als 2de poot naast
het transportbedrijf. Inmiddels werken er ruim
vierhonderd mensen en zijn, naast de hoofdvestiging
in Montfoort, ook vestigingen in Hulst, Eemshaven en
verkoopkantoren in België en Duitsland opgericht.
Binnen het bouwbedrijf zijn diverse afdelingen
actief, Jan Snel Medical Buildings neemt daarbij
een belangrijke, sterk groeiende positie in. Om dit
nog te versterken, is een samenwerking aangegaan
met Medexs, een toonaangevend specialist in het
ontwerpen en realiseren van geclassificeerde ruimten
zoals operatiekamers, cleanrooms en laboratoria.
Op die manier wordt bouwkennis gecombineerd
met specialistische, medische kennis voor de beste
totaaloplossing voor de klant.
‘Of het nu gaat om het bouwen van gezondheidscentra,
operatiekamers, een turnkey ziekenhuis, oplossingen
voor zorghuisvesting of mobiele cleanrooms; de
kennis en kunde voor de meest uiteenlopende
huisvestingsvraagstukken is aanwezig, ‘ zegt Jorrit.
‘Staat er bijvoorbeeld een verbouwing van de centrale
sterilisatieruimte (CSA) op de planning? Jan Snel

2: In slechts 2 maanden tijd zette Jan Snel in
Gent voor het AZ Jan Palfijn een uitbreiding van
ca. 3.800 m² neer.
38k: Al meer dan 38.000 kilometers heeft de
Centrale Sterilisatie Afdeling, die Jan Snel
samen met Miele heeft ontwikkeld, over de
wereld afgelegd.
3: Jan Snel heeft in slechts 7 maanden tijd 3
volledige operatiekamers neergezet voor het
Universitair Medisch Centrum Utrecht.
55: Jan Snel heeft al ruim 55 jaar ervaring in
modulair bouwen en ontwikkelen van huisvesting
voor ieder marktsegment.

Medical Buildings biedt een highcare CSA in zowel
permanente als tijdelijke vorm. De permanente
CSA van bijvoorbeeld 450 vierkante meter inclusief
zonering, technische installaties, thermodesinfectoren
en autoclaven is een mogelijke oplossing. Een andere
unieke oplossing is de tijdelijke CSA, ontwikkeld in
samenwerking met Miele. De mobiele CSA is geheel
verplaatsbaar en inzetbaar voor diverse huurperiodes.
We werken samen met gerenommeerde marktpartijen,
zodat aan alle regels en normen kan worden voldaan
die gelden op het gebied van veiligheid en techniek.’
Niet alleen groeit Jan Snel sterk in het segment
Medical Buildings, ook kijkt men al lange tijd over
de grenzen. ‘We zitten al in België en Duitsland,
maar ook de UK is een potentiele vestigingsplek, ‘
besluit Jorrit Janmaat. ‘Wie meer informatie wenst,
kan contact met mij opnemen via info@jansnel.nl.
We staan voor u klaar!’

Smelt Academy start een
nieuwe trainingsmodule:
Innovatie Strategie en
Management in Life
Sciences & Health

Leergang Industriële
Farmacie is dé opleiding
voor verdieping en
verbreding van kennis
en netwerk

Delta Diagnostics
ontvangt UNIIQinvestering voor de
ontwikkeling van snelle
en goedkope diagnostiek

Innovatie is hèt thema in de Life Sciences & Health
sector. Dat blijkt niet alleen uit de innovatiegolf die
COVID-19 teweeg heeft gebracht, maar ook uit
initiatieven rondom value based healthcare en de vele
start-ups die in Nederland gevestigd zijn.

Leergang Industriële Farmacie (LIF) is dé opleiding
voor verdieping en verbreding van kennis en netwerk
binnen Life Sciences en biedt jaarlijks vijf tweedaagse
interactieve modules. De leergang is bedoeld voor
iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling tot en
met de distributie van geneesmiddelen.

Delta Diagnostics, ontwikkelaar van technologie voor
detectie en diagnose van verschillende ziektebeelden,
ontvangt een investering van € 200.000 van
investeringsfonds UNIIQ voor de verdere ontwikkeling
van een nieuwe methode van diagnostische metingen.

Smelt Academy start met een module van 10
trainingsdagen waarin jij de ‘best practices’ van
innovatie management en innovatiestrategie krijgt
aangereikt. Na drie algemene trainingsdagen, volgen
zeven trainingsdagen waarbij per dag de invalshoek van
een specifieke stakeholder centraal staat: het
ziekenhuis, de zorgverzekeraar, de farmaceut, de digital
health start-up, etc. Deze verschillende invalshoeken in
combinatie met diverse gastdocenten zorgen ervoor dat
jij een goed begrip hebt van innovatie in het complexe
zorglandschap en weet hoe je de ‘best practices’
moet toepassen.
Na afloop van deze module, ben jij in staat om bij jouw
werkgever de regie te nemen over innovatie.
De doelgroep is: Iedereen die innovatie in de
gezondheidszorg belangrijk vindt, waaronder:
• Bestuurders en managers van ziekenhuizen en
zorgverzekeraars,
• Managers van ondernemende zorgorganisaties
• Mensen die actief zijn bij farmaceuten, grote
corporates of MKB-bedrijven die leveren aan
ziekenhuizen, zorgorganisaties,
huisartspraktijken, etc.
• Mensen die werkzaam zijn bij
investeringsmaatschappijen, start-ups of scale-ups
die zich richten op de volgende generatie medicijnen,
diagnostische tests, medische instrumenten,
healthcare IT (AI), etc.
• Zakelijke professionals en toezichthouders
De theoriedocent is Joris Bokkes, oprichter van
&Innovate, een Innovation Management and Strategy
Consultancy boutique voor Life Sciences & HealthTech.
Meer informatie vind je op www.smeltacademy.nl

In de modules komen alle relevante processen aan bod:
Logistiek en grondstoffenbeheer; Aseptische productie
en formulering; Farmaceutische analyses; Registratie
van geneesmiddelen; Verpakking en distributie. Komend
jaar wordt hier de module Biosimilars aan toegevoegd.
De modules zijn los van elkaar te volgen, maar ook
uitstekend te combineren.
Tijdens iedere module, altijd bij een relevant gastbedrijf,
geven we ruim aandacht aan praktijksituaties die inzicht
bieden in bronnen van menselijke fouten,
communicatieproblemen en overbodige
belemmeringen. Dit inzicht, in combinatie met
overstijgend denken en denken in mogelijkheden, leidt
tot meer efficiency en minder verspilling.
Vanwege de corona-crisis is het voorlopig niet mogelijk
om deze modules bij onze gastlocaties te verzorgen.
Online lesgeven vinden wij ook niet goed passen bij onze
leergang, die mede gebaseerd is op face tot face
groepsinteractie. De inhoud van de modules blijft echter
ALTIJD relevant.

Snel en efficiënt meten
Voor het meten van veel biomarkers, bijvoorbeeld voor
het diagnosticeren van verschillende ziektebeelden, is
momenteel een langdurige en kostbare labtest nodig.
Door gebruik te maken van optische chips en
zogenoemde “ring resonators”, kan Delta Diagnostics
deze biomarkers in enkele minuten meten in plaats van
enkele dagen en kan dit tegen aanzienlijk lagere kosten
dan momenteel het geval is. Bij het vaststellen van een
groot aantal ziektebeelden is deze snelheid essentieel
om een patiënt optimaal te kunnen behandelen.
Daarnaast behoeft het systeem van Delta Diagnostics
een aanzienlijk kleinere hoeveelheid patiëntmateriaal,
waardoor er minder bloed afgenomen hoeft te worden.

Om die reden delen wij onze kennis graag op een andere
manier met onze deelnemers en komende deelnemers.
Hoe ook jij gebruik kunt maken van onze kennis?
Heel makkelijk. Stuur een mail naar contact@leergangif.nl met een concrete vraag. Wij zullen, doormiddel van
het toesturen van relevante informatie, jouw vraag zo
goed mogelijk beantwoorden. Waarom? Gewoon om jou
te (blijven) ondersteunen bij dagelijkse vraagstukken die
jouw werk met zich meebrengt. We delen onze kennis
graag met je. Probeer het eens uit!
Bekijk onze website voor meer informatie of om je
alvast aan te melden voor een komende module www.
leergang-if.nl. Stel je vraag, neem contact met ons op
via contact@leergang-if.nl of bel 033-3034385.

Optical Biosensor

Unieke mogelijkheden
Delta Diagnostics is opgericht in 2018 als spin-off van
TNO. Het bedrijf is gehuisvest in de Rotterdam Science
Tower en is momenteel bezig met de eerste testen van
hun apparatuur in samenwerking met R&D partners.
Bart de Boer, founder Delta Diagnostics: “In de
komende periode willen we significante
doorontwikkelingen van onze technologie realiseren.
Hierdoor kunnen wij laten zien dat metingen van
specifieke biomarkers mogelijk zijn in een fractie van de
tijd en tegen aanzienlijk lagere kosten dan momenteel
het geval is.
Investeren in regionale innovatie
TNO is mede aandeelhouder in Delta Diagnostics en
heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage
geleverd aan de verdere ontwikkeling van de
technologie. Meer info: www.deltadiagnostics.nl

Grand Hotel Opduin
van GPS tot
zweefvliegen
Met een GPS de duinen in, wandelen over smalle
paden of op een paard het strand verkennen. Grand
Hotel Opduin ligt praktisch in het Nationaal Park de
Duinen van Texel, Nederlands grootste Waddeneiland.
Dit gebied verkennen kan met maar liefst acht
medewerkers van het hotel, die officieel gastheer
zijn van het nationale park.
Het zijn de Opduiners zelf die hotelgasten meenemen
de duinen in om ze te vertellen over alles dat juist dit
gebied zo bijzonder maakt. Zoals bijvoorbeeld de vogels
en de schapen, die niet alleen gebruikt worden voor de
wol. Schapenkaas is namelijk een onmisbaar ingrediënt
in veel gerechten in de meest exclusieve restaurants. Zo
ook in het Slow Food restaurant van Grand Hotel Opduin.
Slow Food
Pr-manager, Ilona van de Poel vertelt dat één van haar
favoriete wandelingen de blauwe route is ten zuiden van
het hotel. ‘Dan wandel je in vijf kilometer door bossen,
duinen en langs het strand. Ben ik eenmaal onderweg
dan heb ik soms zelfs het gevoel in Frankrijk te zijn.

CATO SMS
Partnering from
Strategy to Approval
Sinds 2007 kent Nederland SMS-oncology al als dé
clinical trial expert voor alle oncologie studies in
Europa. Tegenwoordig opereren we onder de naam
CATO SMS en bieden we onze klanten een nog breder
scala van gespecialiseerde trial services, en nu op
wereldwijde schaal.
CATO SMS is een regulatoire en klinische CRO
gespecialiseerd in de meest complexe studies – van
immuno-oncologie tot cel- en gentherapieën, en van
weesgeneesmiddelen tot de meest geavanceerde
behandelingen. Wij staan klaar om jouw meest
complexe programma’s te adviseren van een efficiënte
strategie, en vervolgens doelgericht je trial uit te
voeren in de beste klinische centra wereldwijd. Samen
stellen we alles in het werk om jouw product succesvol
te maken, en deze snel en moeiteloos naar de markt
te brengen.
Door goede connecties met zowel de EMA als de FDA
en alle lokale betrokken instanties, zijn wij jouw partner
van strategie tot market approval. Zeker in de tijd van
COVID-19 helpen onze ervaren consultants jou graag
verder om de flow van jouw project te behouden en zo
snel en goed mogelijk de kliniek in te kunnen gaan.
Benieuwd wat CATO SMS kan betekenen voor
jouw producten? Neem vrijblijvend contact op
met ons business development team via
info@sms-oncology.com voor een gratis consult
gesprek met een van onze experts.

Nog een tip van insiders
Zweefvliegen in het Opduin zweefvliegtuig. Omdat
Grand Hotel Opduin sponsor is van de Texelse
zweefvliegclub mogen hotelgasten tegen een
onkostenvergoeding van 50 euro een rondvlucht maken
in het Opduin zweefvliegtuig. Zeehondentocht met het
kleine bootje het Sop. Voor maximaal twaalf personen.
Kijk voor nog meer informatie op www.opduin.nl.

Nederlandse
biochipbedrijven
versnellen ontwikkeling
COVID-19 tests
De COVID-19 crisis onderstreept de noodzaak van een
nieuwe generatie geneesmiddelen en vaccins, maar
ook het kunnen beschikken over betrouwbare en
snelle diagnostiek. Hightech bedrijf Surfix en zijn
aandeelhouders Qurin Diagnostics en LioniX
International zijn daarom een versneld ontwikkeltraject gestart om massale COVID-19 diagnostiek en
immuniteitsdetectie mogelijk te maken.
Het initiatief is genomen omdat een snelle aanpak hard
nodig is. Dat doen de drie bedrijven in nauwe
samenwerking met en financiële steun van
PhotonDelta. De bedrijven werken al gezamenlijk aan
een bio-fotonische nanochip voor de vroege opsporing
van kanker waarbij onderzoek gedaan wordt naar een
biochip met ultragevoelige sensoren.
De samenwerking bevestigt ook de visie dat de
ultragevoelige biochip, die gezamenlijk wordt
ontwikkeld voor screening van kanker, breder
toepasbaar is. Bijvoorbeeld in de biologische agrifood
markten en in diverse andere biomedische gebieden. In
al deze sectoren is zeer accurate moleculairdiagnostische technologie nodig tegen een lagere
kostprijs dan de gangbare complexe en
arbeidsintensieve moleculaire analysemethoden. De
COVID-19 crisis maakt dit op pijnlijke wijze aan het grote
publiek duidelijk, aldus de onderzoekers.
Het nieuwe diagnostische apparaat zal binnen vijf
minuten betrouwbare testresultaten kunnen produceren
en zal over zes tot negen maanden beschikbaar zijn. Het
apparaat wordt gebouwd op basis van een zogenoemde
fotonische biochip met de optische technologie van
LioniX. De biochip is gebaseerd op siliciumnitride, een
sleuteltechnologie in het PhotonDelta ecosysteem en
wordt al door Surfix en Qurin ingezet voor diagnostische
toepassingen.
LioniX International is een wereldwijde leverancier van
op maat gemaakte microsystemen, met name op basis
van geïntegreerde fotonica. Het bedrijf levert op maat
gemaakte oplossingen die direct in een systeem van de
klant kunnen worden ingebouwd. LioniX levert het
gehele traject: ontwerp, fabricage en assemblage.
Qurin is een biotechnologisch bedrijf dat met de
toepassing van fotonische nanotechnologie werkt aan
de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke, betaalbare en
gevoelige testen om kanker in een vroegtijdig stadium
te ontdekken.
Surfix is een innovatief hightech bedrijf dat op maat
gemaakte nanocoatings ontwikkelt en levert voor
micro- en nanosystemen in de life sciences. Systemen
als biosensoren en microfluidische chips zijn
belangrijke onderdelen in het oplossen van problemen
in de gezondheidszorg, de voedselketen en het milieu.
PhotonDelta is een Nederlands publiek-privaat
samenwerkingsverband en levert naast cofinanciering
maar ook ondersteuning bij opschaling en exploitatie.

Nederlandse
biochipbedrijven
ontwikkeling COVID-19 tests
23 april 2020
Enschede

versnellen

Dura Vermeer

NEXUS: ruimte voor
iconen van de toekomst
Dura Vermeer ‘Vastgoed voor iconen’ luidt de slogan van de op zichzelf al iconische ontwikkelende bouwer die recent het
165 jarige bestaan vierde. Vooral het afgelopen decennium werd het Rotterdamse bouwbedrijf steeds prominenter in
het ontwikkelen en bouwen voor toonaangevende biotech en life sciences organisaties. Met eyecatchers als het Genmab
Research Center in Utrecht, DIFFER in Eindhoven, het EMA gebouw (38.000 m2, 80 m. hoog) op de Zuidas en het DuPont
gebouw op het Leiden Bio Science Park, wist de bouwgigant zich vooral als hooggespecialiseerde labbouwer op de kaart te
zetten. En nu, naast het DuPont gebouw, is ruimte voor de iconen van de toekomst in NEXUS.

Het Leiden Bio Science Park is het grootste, snelst
groeiende life sciences cluster met het grootste aantal
bioscience start-ups in Nederland. Op Europees
niveau behoort het tot de top 5. Na de High Tech
Campus in Eindhoven biedt het Leiden Bio Science
Park werkgelegenheid aan de meeste medewerkers:
215 organisaties leveren bijna 20.000 werkplekken.
Enkele jaren geleden ontstonden de banden tussen
Leiden Bio Science Park en Dura Vermeer toen DuPont
Industrial Biosciences de ontwikkeling en realisatie van
het hoofdkantoor voor Europa, het Midden-Oosten en
Afrika gunde aan Dura Vermeer. Het DuPont gebouw
(7.250 m2) biedt per maart 2020 onderdak aan kantoren
en een relatief groot onderzoekslaboratorium (50%).
Onder meer het wereldwijde expertisecentrum voor
eiwittechnologie voor industriële toepassingen is in het
pand ondergebracht.

Kennis en expertise met labs
Michel Rongen, Projectdirecteur ontwikkeling bij
Dura Vermeer Vastgoed BV in Houten legt uit waarom
DuPont koos voor Dura Vermeer als bouwer: ‘We
hebben de afgelopen jaren enorm veel kennis en
expertise opgedaan met het ontwikkelen en bouwen
van laboratoria. Eerder ontwikkelde en bouwden we
het Genmab Research Center in Utrecht, één van de
eerste BREEAM Excellent laboratoria van Nederland,
en DIFFER in Eindhoven, dat volledig samen met de
gebruikers is ontwikkeld. Beide gebouwen kenmerken
zich door hoge duurzaamheidsambities, specifieke
laboratoria-eisen en geavanceerde ruimten met eigen
eisen qua installatieniveau.’
Michel roemt daarbij de goede samenwerking met
Ector Hoogstad Architecten die een ontwerp wist
te genereren dat volledig paste bij de eisen en

wensen van DuPont. ‘Het gebouw vereist specifieke
functionaliteiten, maar moet ook passen bij de
ontwikkelambities en het innovatieve karakter van het
werkgebied. Medewerkers moeten zich in een gebouw
optimaal kunnen ontplooien.’

Markt vraagt om (lab)ruimte
In samenwerking met vaste partners, waaronder
het Rotterdamse architectenbureau Ector Hoogstad
Architecten, is Dura Vermeer druk bezig met de
ontwikkeling van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw
voor doorstartende biotechbedrijven op het Bio
Science Park: NEXUS. ‘Vanuit de markt kwamen
verzoeken van huurders op het Bio Science Park die
uit hun jas waren gegroeid, ‘legt Michel uit. ‘Vooral
bleek veel behoefte aan labruimte. Daarom wordt
NEXUS sowieso bijzonder vanwege de maximale
verhouding: 1/3 kantoor en 2/3 lab. Maar ook de
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locatie van NEXUS is perfect, pal naast de afrit van de snelweg en maar liefst 118
parkeerplaatsen op eigen terrein, maar ook dichtbij OV. Daarnaast natuurlijk een
eigen restaurant en meeting- en loungeplekken, maar, door de directe nabijheid van
het Hilton, desgewenst ook mogelijkheden buiten de deur. We zijn ervan overtuigd
dat NEXUS in de nabije toekomst een welkome aanvulling zal zijn op het gebied van
hooggekwalificeerde (lab)ruimte voor de iconen
van de toekomst!’

Voor meer informatie over (huren in) NEXUS
www.nexusleiden.nl

Rob Acket Rijksvastgoedbedrijf

Cushman & Wakefield
Marcel Leeflang
E marcel.leeflang@cushwake.com
T +31 (0) 70 355 05 50
CBRE
Roel Lamb
E Roel.Lamb@cbre.com
T +31 (0) 70 750 89 00

USP’s NEXUS
• Totaal ca. 9.000 m²
• Ca. 2.000 m² per verdieping
• Multi-tenant opties
• 118 parkeerplaatsen
• Fietsenstalling met aansluitend douches
• Kantoor / lab ratio is 1/3 - 2/3
• Centrale connectie van het atrium met lounge,
ontmoetingsruimte en buitenterras
• Geschikt voor Life Science and Health organisaties, met een maximum van 50% kantoor
• Labs hebben een MLI en MLII classificatie en
zijn voorzien van 6-voudig ventilatie
• Binnenklimaat class B

CornÇ Bastiaansen Rijksvastgoedbedrijf
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Hopelijk werkt het
messenger RNA van
Moderna beter dan de
eigen berichtgeving
Biotechbedrijf Moderna bracht medio mei positief
nieuws over hun vaccin tegen het Coronavirus. De
koers spoot omhoog en het bedrijf trok wereldwijd de
beurzen mee. Het bedrijf maakte handig gebruik van
de koerssprong en kondigde meteen een emissie aan.
Dat kan je het concern niet kwalijk nemen; je moet
het ijzer smeden als het heet is en de vervolgstudies
zijn duur.
Moderna werkt anders dan de meeste
biotechnologiebedrijven. Het heeft een technologie
ontwikkeld waarmee messenger RNA wordt gemaakt
dat herkend wordt door menselijke cellen. Die cellen
kunnen dan eiwitten maken die ziektes voorkomen of
bestrijden.
Na de emissie werd echter bekend dat het management
aandelen op de top van de markt had verkocht en de
gerespecteerde medische site STAT stelde dat de
gepubliceerde data wel heel erg beperkt was. In ruim
een week tijd was er ruim een derde van de koers af.
Hoe terecht is de kritiek op Moderna?
Dat het management aandelen had verkocht lag niet in
hun macht. Het waren automatische verkopen volgens
een vooraf vastgesteld plan met vaste aantallen en vaste
verkoopdata (Rule 10b5-1 van de SEC). Dat geeft
oprichters de mogelijkheid winst te verzilveren of
belasting te betalen. De koers was immers in drie
maanden al verviervoudigd.
De kritiek van STAT was terecht. Slechts 8 mensen
hadden de zo belangrijke neutraliserende antilichamen
ontwikkeld. Van de overige 37 deelnemers weten we
nog niets. Maar dat stond ook in het persbericht van
Moderna, al moest je dan wel wat verder door de kleine
lettertjes ploegen.
(Jos Versteeg heeft zelf een positie in Moderna.)

QVM makes the
impossible possible
QVM (Quality Validation and Maintenance) opgericht
in 2014 heeft de afgelopen jaren een enorme groei
doorgemaakt. QVM houdt zich bezig met kwalificatie,
validatie en kalibratie; Engineering & Building voor
(middel-)grote farmabedrijven in binnen- en
buitenland. Binnen Engineering & Building is veel
vraag naar de bouw van tijdelijke, permanente of
mobiele gecertificeerde laboratoria.

Zo werd QVM als specialist een paar maanden geleden
benaderd door Eurofins Food Testing in Heerenveen,
een bedrijf dat zich, zoals de naam al aangeeft,
bezighoudt met de veiligheid van voedsel en water.
Eurofins zocht contact met een erkende, betrouwbare
specialist om een urgent probleem op te lossen: in
november 2019 verwoeste een brand op de 1e
verdieping de laboratoriumruimte, waardoor een
aanzienlijke schadepost ontstond. Niet alleen aan
beschadigd materiaal, maar ook aan verlies van
dagelijkse productie omdat de ruim 100 medewerkers
werkeloos thuis zaten.

‘Binnen 4 weken 1.100 m2
aan gecertificeerd lab’
Binnen 4 weken wist QVM 1.100 m2 aan lab te
realiseren door gebruik te maken van mobiele units.
‘We beschikken over een groot netwerk dat is ingezet
om dit karwei zo efficiënt en snel mogelijk aan te
pakken,’ vertelt managing director John van
Moerkerken. ‘Zo heeft Strukton binnen zeer korte tijd de
hoofdvoeding en luchtbehandeling voor haar rekening
genomen. Door korte, snelle lijnen en het feit dat we
alleen gebruik maken van erkende, gecertificeerde en
betrouwbare partners, wisten we binnen een maand een
nieuwe faciliteit voor Eurofins te realiseren om de
werkzaamheden te continueren. Voor ons een prachtig
project en kers op de taart van onze werkzaamheden!’
Voor meer info:
www.qvm.nl

QbD en Antleron lanceren
Cell by Design®, een
roadmap voor procesontwikkeling bij ATMPs
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) treden
steeds vaker op de voorgrond en hebben het potentieel
om voor een revolutie binnen de biotech industrie
te zorgen.
Cell by Design® (CbD), een software platform in de
cloud, maakt een schaalbare, kosteneffectieve en
duurzame ATMP-procesontwikkeling mogelijk.
Hoe gaat Cell by Design® te werk?
Op risico gebaseerde procesbeoordelingen geven
richting aan wetenschappelijke én datagestuurde
beslissigen om te voldoen aan alle vooraf gedefinieerde
kritische kwaliteitskenmerken van het desbetreffende
ATMP. Naast de kwaliteit, zijn ook de produceerbaarheid
en de schaalbaarheid van het ontwikkelde product en
proces van uitermate belang bij CbD. Hier wordt
vanaf de start rekening mee gehouden om een
100% waterdicht en geautomatiseerd proces te
kunnen verzekeren.
Tenslotte zorgt het gebruik van CbD voor een erg
hoge kosteneffectiviteit.
CbD’s vormgeving
Cell by Design® is een cloud-gebaseerd
softwareplatform dat compatibel is met de Industry 4.0
standaarden, wat zeker in deze tijden een absolute
meerwaarde is.
Deze manier van werken vergemakkelijkt de
procesautomatisering en maakt de implementatie van
AI en voorspellende modellering mogelijk. Het platform
is in overeenstemming met de ATMP EMA-documentatie
en voldoet aan 21CFR part 11.
Wat betekent het voor jou?
Het gebruik en de toepassingen van CbD kunnen
worden aangepast aan jouw specifieke behoeften. Het
kan gaan van een nauwe samenwerking met alle opties,
waarbij de gebruiker volledige toegang heeft tot het
systeem, maar tegelijkertijd wel kan rekenen op het
advies van specialisten, tot elke andere specifieke
ondersteuning waaraan de gebruiker behoefte heeft om
zijn ATMP-proces zo goed mogelijk te laten verlopen.
Surf voor meer informatie naar
qbd.eu/en/atmp-advanced-therapy-medicinal-products/
cell-by-design-cbd/
Of mail naar info@qbd.eu.

Life Sciences Marketing
voor het kleinere bedrijf
Juist in de Life Sciences industrie kan een goed begrip
van de verschillende producten, services en
regelgeving het verschil maken om je boodschap goed
over te laten komen in je marketing.
Leer hoe je de vertaalslag maakt van wetenschap naar
simpele concepten die mensen aanspreken. Maak er je
eigen verhaal van. Maak het uitnodigend. En maak er
iets van dat eruit springt.
Samen voorzien we je doelpub
liek met een ervaring die ze onthouden en voegen we
wat kleur toe aan je bedrijf.
Met JPP ga je voor pragmatische oplossingen, best
practices, bewezen tools en een goede dosis fun in de
samenwerking!

Wendy de Jong is per 1 juli
2020 de nieuwe algemeen
directeur van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL
De Jong: “Ik kom binnen in een tijd dat het duidelijk is
waar de ontwikkelmaatschappij voor bedoeld is: het
duurzaam versterken van de regionale economie. We
kunnen nu meer dan ooit onze toegevoegde waarde
laten zien. Door ondernemers direct te ondersteunen
en tegelijkertijd te werken aan een veerkrachtige en
innovatieve economie.”

April 6th 2020, Groningen, The Netherlands. Victor
Schut has been appointed as the new Chief Executive
Officer (CEO) of AGILeBiotics and co-founder Dr.
Andreas A. Bastian has now taken on the role of Chief
Operating Officer (COO). Currently raising Series A
investment, the appointments come in line with the
company’s plans and development strategy.

Guido van Woerkom, voorzitter Raad van
Commissarissen bij Oost NL, is blij met de komst van
De Jong: "Wendy is verbindend en heeft hart voor
ondernemerschap.”

Victor joined the AGILeBiotics team in June 2019 as
Chief Business Officer (CBO) bringing the required
experience and strengthening the team in preparation
for the next phase of the company. Closing the current
financing round will enable the company to bring its
lead compound, Toframicin, to the clinic. Toframicin is
the next-generation antibiotic for the treatment of
multidrug-resistant infections.

De Jong (1966) was de laatste jaren adviseur bij
GovernanceQ: “De rode draad in mijn opdrachten is ‘hoe
werken de mensen hier samen, hoe functioneren ze als
team en hoe kunnen ze daar stappen in zetten.’ Dat
hoop ik ook bij Oost NL te kunnen doen.”
Wendy de Jong is opgeleid tot bedrijfseconoom en jurist
en heeft naast haar ervaring als adviseur en
commissaris ruime ervaring in de financiële sector. Met
het aanvaarden van haar rol bij Oost NL legt zij haar
functie neer als commissaris van Topfonds Gelderland,
waarvan Oost NL fondsmanager is. Ze blijft lid van de
RvT van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en lid
van de RvC van Ambulance Amsterdam.

Zelf je marketing aanpakken? Luister hoe je
dat stap voor stap aanpakt in de nieuwe
5-minuten Podcasts!
Leer snel, efficiënt en leuk over hoe je
het meeste haalt uit je:
• website
• online content
• LinkedIn
• congressen
• emailing
• presentaties
• congressen
www.justpushplay.nl/podcasts

AGILeBiotics B.V. appoints
new CEO Victor Schut

De Jong neemt de taken over van Marius Prins die sinds
2016 algemeen directeur bij Oost NL was. Na ruim 20
jaar zich ingezet te hebben voor de economie in
Oost-Nederland gaf Prins eind 2019 aan dat het tijd is
voor een opvolger.

“I am delighted that Victor accepted the new role at the
company. Undoubtedly, this set up will increase our
efficiency in executing our program”, says Dr. Andreas
A. Bastian. “During the current pandemic caused by the
SARS-CoV-2 (COVID-19) most patients have a secondary
bacterial infection, such as pulmonary infections and
sepsis” he adds, “this clearly confirms the need of
antibiotics and the importance of investing in a well
filled pipeline of new treatments.”
About AGILeBiotics. AGILeBiotics BV is focused on the
development of the next-generation antibiotics for the
treatment of high death rate multidrug-resistant
infections in intensive care units focusing on pulmonary
infections. Toframicin is an ultra-broad-spectrum
antibiotic with an improved safety profile and amplified
activity against WHO’s priority pathogens.

Primeur voor Pivot Park

kostbare vriesdroger geplaatst in
productiefaciliteit voor steriele
geneesmiddelen van BioConnection
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Producent van steriele geneesmiddelen
vergroot hotspot-functie Pivot Park met
uitbreiding. Op dinsdag 12 mei j.l. werd een
nieuwe vriesdroger, met een gewicht van
12 ton en een waarde van enkele miljoenen,
afgeleverd op de derde verdieping van het RY
gebouw van BioConnection op het Pivot Park
in Oss. In dit RY gebouw wordt een nieuwe
productielijn voor het produceren van steriele
geneesmiddelen gerealiseerd. BioConnection,
opgericht in 2005, breidt daarmee haar
productiecapaciteit uit naar 50 miljoen vials
op jaarbasis, een significante contributie aan
het wereldwijde tekort aan productiecapaciteit
van steriele geneesmiddelen.

De vriesdroger maakt deel uit van een nieuwe
ultramoderne productielijn voor de productie van
steriele innovatieve geneesmiddelen in een EMAen US-FDA-gecertificeerde faciliteit. De nieuwe
productielijn moet in april 2021 gereed zijn. Dankzij deze
uitbreiding kan BioConnection haar productiecapaciteit
verhogen naar 50 miljoen vials per jaar.

De waardevolle vriesdroger is gebouwd in Duitsland,
door de firma Hof. De machine van 12 ton moest
drie verdiepingen hoog worden opgetild om in de
productieruimte te worden geplaatst. Een precieze
operatie, want er was slechts een veiligheidsmarge
van vijf centimeter tijdens het tillen. Het inhijsen van de
vriesdroger begon omstreeks 11.00 uur. Ongeveer 3,5
uur later waren alle onderdelen veilig binnengebracht.

De uitbreiding van BioConnection draagt bij aan
de positie van het Pivot Park als hotspot voor de
pharmaceutische industrie en de werkgelegenheid.
Momenteel heeft BioConnection nog 15
vacatures openstaan.
www.bioconnection.eu
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Wetenschappelijke
vooruitgang
voor behandeling
en preventie
van COVID-19
Wij zetten ons in voor:
De versnelling van de
ontwikkeling van een vaccin
ter voorkoming van COVID-19,
de ziekte die wordt veroorzaakt
door SARS-CoV-2.

Een samenwerking van verschillende
partners om een bibliotheek van

antivirale moleculen te screenen.

Identificatie en vervolgonderzoek
van potentiële behandelingen worden
hierdoor mogelijk gemaakt.
Een wereldwijde samenwerking
met toezichthouders, gezondheidsorganisaties, instituten en gemeenschappen om het maximale

effect uit onze onderzoeksplatformen, wetenschappelijke
kennis en expertise op het
gebied van ziekte-uitbraak
te halen, om deze publieke
gezondheidscrisis te stoppen.

Vanaf het eerste uur is Johnson & Johnson
aan het werk gegaan met industriepartners,
overheden en gezondheidsautoriteiten
om de snelle verspreiding van de COVID-19
pandemie te stoppen.

12 Januari 2020
J&J start vaccin
ontwikkeling en begint
een samenwerking
met partners om een
bibiliotheek van antivirale
moleculen te screenen.

Eiwitrijk ontbijt
BonDuo genomineerd
voor Jaarprijs Goede
Voeding 2020

Merck B.V.
introduceert
Ferti Talks

BonDuo is een van de drie genomineerden voor de
Jaarprijs Goede Voeding 2020. Het innovatieve ontbijt
is speciaal ontwikkeld om de weerbaarheid van
ouderen te ondersteunen. Door de gepatenteerde
combinatie van eiwit en vitamine D zorgt dagelijks
gebruik van BonDuo mede voor een goede weerstand,
draagt het bij aan behoud en de groei van spiermassa,
een goed functionerend immuunsysteem en
voorspoedig herstel na ziekte.

Kort na de aankondiging van de ‘Intelligente
Lockdown’, lanceerde Merck het digitale platform Ferti
Talks. Het farmaceutische bedrijf Merck zet zich
dagelijks in om de levens van patiënten te verbeteren,
ook in tijden van COVID-19. In deze periode staat veel
electieve zorg op een lager pitje. Dit is voor alle
partijen schakelen. Ook voor koppels in het
fertiliteitstraject, waarbij de behandeling werd
stopgezet of uitgesteld, is dit een grote emotionele
teleurstelling. In het begin van het instellen van de
COVID-19 maatregelen heeft Merck zich afgevraagd
hoe deze koppels echt een helpende hand geboden
kan worden.

Volgens de jury is het een goed idee om ‘normale’,
niet-medische voeding te maken die gericht is op
specifieke groepen zoals ouderen, sporters of mensen
met tekorten aan voedingsstoffen. ‘Een innovatief
product dat gepaard gaat met een duidelijke
communicatie over het product’ aldus de jury.
Bedenker Marjanne Prins: ‘we zijn heel blij met deze
prestigieuze nominatie. Juist nu is het voor ouderen
belangrijk om in een zo goed mogelijke conditie te
blijven. BonDuo kan daar een belangrijke bijdrage aan
leveren’ en deze nominatie is
daar een mooie erkenning van.
Op 10 september wordt de
winnaar bekend gemaakt.

Ferti Talks is een digitaal platform op Facebook waarop
zowel emotionele als traject-inhoudelijke ondersteuning
wordt geboden. Merck sloeg allereerst de handen ineen
met fertiliteitscoach Marijke Linssen om een digitaal
coachingstraject voor koppels in de fertiliteitszorg op te
zetten. Aan de hand van coachende vlogs wordt dieper
ingegaan op emoties en gevoelens en kunnen koppels
vanuit hun veilige thuisomgeving door middel van
opdrachten een positieve draai geven aan deze
noodgedwongen pauze.
Niet alleen in de afgelopen periode, maar ook in het
‘normale’ leven zijn er veel onzekerheden en vragen
rondom fertiliteitstrajecten. Het is van belang dat deze
vragen beantwoord worden. Ferti Talks biedt de
mogelijkheid om belangrijke vragen beantwoord te
laten worden door verschillende experts. Zo blijft Merck
in samenwerking met experts de juiste informatie bij de
patiënt brengen.
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op
www.Facebook.com/FertiTalks/

11 Februari 2020

J&J kondigt een
samenwerking met de
U.S Department of Health
& Human Services aan om
de ontwikkeling van een
potentieel COVID-19 vaccin
te versnellen.

18 Februari 2020

J&J kondigt een meer
uitgebreide samenwerking
aan met de U.S Department
of Health & Human Services
om ontdekkingen voor
mogelijke COVID-19 behandelingen te bespoedigen.

13 Maart 2020

J&J gaat een
samenwerking aan met
het Beth Israel Deaconess
Medical Center in Boston,
Verenigde Staten, om
de ontwikkeling van een
COVID-19 vaccin nog
verder te versnellen.

30 Maart 2020
J&J heeft een kandidaat
vaccin gekozen dat
wordt getest in
onderzoeksstudies.
BARDA en J&J investeren
$1 miljard in vaccin R&D.
J&J doet de belofte
om één miljard vaccinaties
wereldwijd beschikbaar
te maken voor waar de
nood het hoogste is.

© Johnson & Johnson
©Janssen-Cilag B.V. – CP-157687 – 20-05-2020

“Elegante foto’s”
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Westerdijk Instituut maakt
fotopaneel met JEOL
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In de hal van het Westerdijk Instituut
hangt sinds 2017 een paneel van ruim
zes meter lengte met een hoogte van
80 centimeter. Het bestaat uit zes foto’s
van de schimmel Aspergillus restrictus.
De beelden zijn een overzicht van deze
soort: van kolonie tot op bijna molecuulniveau. Ze konden worden gerealiseerd
met behulp van lichtmicroscopie en twee
elektronenmicroscopen van JEOL.
De wetenschappelijke relevantie is van duidelijk
belang ook al betreft het een kunstwerk, constateert
Jan Dijksterhuis, als senior-onderzoeker verbonden
aan het instituut: “Ons instituut is in het buitenland
bekender dan in Nederland ook al zijn we de laatste
jaren regelmatig in het nieuws geweest”
Tot 2017 stond het Westerdijk Fungal Biodiversity
Institute bekend als Centraalbureau voor
Schimmelculturen. De naamswijziging was
ter ere van Johanna Westerdijk die vanaf 1907
directeur was van het bureau en in 1917 de eerste
vrouwelijke professor werd aan de Universiteit
Utrecht. Met de naamswijziging is zij zeer terecht
geëerd zegt mycoloog Jan Dijksterhuis: “Zij werkte
als plantenziektekundige in een laboratorium in
Amsterdam en kreeg het verzoek om een aantal
schimmelstammen levend te houden. Daarmee
legde Johanna Westerdijk de basis voor het instituut.
Het is mede dankzij haar nu wereldvermaard en
beheert een unieke collectie van maar liefst
100.000 schimmelstammen.”
Senior-onderzoeker Dijksterhuis benadrukt het
belang van het instituut met zo’n 60 onderzoekers
en de unieke collectie: “Schimmels vormen, naast
het dieren en planten, een eigen rijk. Ze hebben een
eigen reden om te bestaan en spelen een rol in het
ecologisch systeem. Ze zijn belangrijk in de kringloop,
maar bijvoorbeeld ook in de voedselbereiding. Kijk,
mensen vinden schimmels vaak vies, maar de potentie
ervan is enorm groot.”
In de biodiversiteit bieden schimmels een stuwmeer
aan mogelijkheden en kansen. “Waarschijnlijk zijn
er meer dan een miljoen soorten, waarvan wij er
ongeveer 20.000 bewaren. We krabben dus eigenlijk
nog maar aan de oppervlakte.”
In zijn onderzoeksgroep doet Dijksterhuis onderzoek
naar de schimmels die voedsel bederven:
“Bepaalde schimmelsoorten bederven bepaalde
voedselproducten, hoe komt dit? Er is wereldwijd
steeds meer voedsel nodig, dus het belang van
dit onderzoek is duidelijk. Collega’s in Utrecht
en Wageningen houden zich weer bezig met het
ontwikkelen van nieuwe recyclebare materialen met
schimmels uit plantenafval. Allemaal erg van deze tijd.
En vergeet ook niet de rol die schimmels hebben in de
ontwikkeling van nieuwe moleculen voor medicijnen.”
Helaas moet Jan Dijksterhuis ook constateren dat het
een min of meer onopvallend onderzoeksgebied is:

“Ik verbaas me daarover: schimmelonderzoek moet
concurreren met andere onderzoeksgebieden, zoals
onderzoek naar kanker, als wij een aanvraag doen
voor onderzoek. Het zou goed zijn dat de waardering
van het belang van schimmelonderzoek zou toenemen
omdat ons onderzoek zeer tastbaar en nuttig is.
Onze onderzoeksgroep voert per jaar 200 kleine en
grotere onderzoeksprojecten uit met het bedrijfsleven.
Die kunnen leiden tot uiteenlopende oplossingen
voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen op
het gebied van gezondheid, voedselvoorziening en
milieu”, aldus Dijksterhuis, die eraan toevoegt: “We
zijn maar een klein instituut maar dankzij het feit dat
wij één van de grootste en volledig gekarakteriseerde
collectie schimmels in de wereld beheren is het ook
internationaal van groot belang”, aldus Dijksterhuis.
Maar dat moet wel gezien worden. Bijvoorbeeld
door de jeugd te interesseren voor het belang van
schimmels. Het Westerdijk Instituut voorzag daartoe
leerlingen van basisscholen met testkits om zelf
grondmonsters te nemen, die op het Instituut werden
geanalyseerd. Het leverde een nieuwe schimmel op:
de Phialoparvum maaspleinensis, genoemd naar de
school van ontdekkers Mohamed Bidari en Ouail Zaim:
de Maaspleinschool.
Maar ook het meer dan 6 meter lange fotopaneel
is er om letterlijk een ander licht te werpen op de
schoonheid van schimmels: geen vieze, vlokkerige
materie, maar een nuttig, elegant en verbazend mooi
element in onze biodiversiteit. Jan Dijksterhuis nam
samen met beeldend kunstenaar Wim van Egmond,
gespecialiseerd in het fotograferen van micro-

organismen, het initiatief. Dijksterhuis: “Het was een
heel project, waarbij iedere foto een steeds verdere
vergroting van de schimmel laat zien. De afbeeldingen,
geprint op aluminium panelen, geven een prachtig
beeld. Het is een echt kunstwerk geworden.”
Wim van Egmond heeft met zijn met een
microscooplens uitgeruste camera foto’s gemaakt
van de kolonie zoals die er in het zichtbare licht uitziet.
De opnames met de elektronen microscoop werden
gemaakt met een JSM-5600LV van het instituut zelf
en een JSM-7610F. Deze staat in het JEOL House in
Engeland. Dijksterhuis: “Andrew Yarwood van JEOL
heeft ons daarbij geholpen. Het project is fantastisch
gelukt. Het zijn heel elegante foto’s geworden.”
Overigens werden verschillende technieken toegepast
voor de opnames, waarmee ook de veelzijdigheid
van de JEOL-apparatuur werd bewezen. De laatste
opname uit de serie werd gemaakt in Engeland en
toont kleine details van zeer kleine conidiën (sporen)
en phiailiden (de cellen die de sporen maken) van
Aspergillus restrictus.
Of het project herhaald wordt, durft Jan Dijksterhuis
niet te zeggen. Wellicht dat het goede nieuws vanuit
JEOL hem kan overtuigen. JEOL staat namelijk op het
punt een nieuw model SEM te lanceren die als eerste
de 5 ångström (0.5nm) resolutie haalt. Naast de optica
wordt de bediening ook steeds gebruiksvriendelijker
zodat een goede foto maken nog eenvoudiger wordt.

Voor meer informatie
www.jeolbenelux.com

ENPICOM versnelt de
ontwikkeling van nieuwe
immunotherapieën
en vaccins

Uitgekiende luchtbeheersing draagt
bij aan veilige,
schone cleanroom

ENPICOM lanceert een belangrijke update van zijn
ImmunoGenomiX (IGX) Platform. Dit platform is
ontworpen om de analyse en het beheer van grote
hoeveelheden DNA- en RNA-sequentiegegevens van
receptoren van T- en B-cellen te stroomlijnen,
waardoor de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe
biologische targets kan worden versneld.
De toegenomen vraag naar nieuwe vaccins en doelgerichte behandelingen en de verwachtingen rondom
het verkorten van de ontwikkeltijden leiden tot een
fundamentele verschuiving in de manier waarop nieuwe
geneesmiddelen worden ontwikkeld. Om te voldoen aan
de huidige vraag naar gepersonaliseerde immunotherapieën en toegankelijke vaccins, met name tegen
opkomende bedreigingen zoals COVID-19, moeten
wetenschappers in Life Sciences beschikken over
efficiënte datamanagement en analysetools
waarmee ze meer inzicht kunnen krijgen in het
adaptieve immuunsysteem.
Genetische sequentieanalyse van zogenaamde
immuunrepertoires, T- en B-cel receptoren, biedt een
gedetailleerd beeld van het adaptieve immuunsysteem
en is daarom een zeer geschikte techniek voor het
analyseren ervan. Een repertoire analyse genereert
echter doorgaans miljoenen sequenties per sample en
de hoeveelheid openbaar beschikbare sequenties in
databases groeit exponentieel. Om onderzoekers te
ondersteunen bij het effectief beheren en interpreteren,
heeft ENPICOM een schaalbare, veelzijdige tool
ontwikkeld: het IGX-Platform.
Het IGX Platform, initieel uitgebracht in april vorig jaar,
is de enige end-to-end-oplossing op de markt voor
efficiënt beheer, analyse en visualisatie van T- en
B-celreceptor-sequentiedata.
Andere opvallende kenmerken en verbeteringen in de
2.0 versie van het IGX Platform zijn:
• Nieuwe IGX-Compare App. Interne en externe
databases met receptorsequenties bevatten veel
waardevolle informatie.
• Uitgebreide datasupport. Het platform ondersteunt nu
het uploaden van reeds geannoteerde klonen (bijv. In
CSV, TSV) van bijvoorbeeld 10x Genomics en Adaptive
Biotechnologies.
• Meer opties voor definities van klonotypegroepen.
Gebruikers kunnen kiezen uit meerdere klonotypedefinities om hun receptorsequenties te groeperen.
• Nieuwe visualisaties V/J Gen-gebruik. Genensegmenten spelen een belangrijke rol bij het definiëren van
antigeenherkenning. IGX-Explore biedt nu een interactieve visualisatie van het gebruik van V- en J-genen.
• ENPICOM is een innovatief bioinformatica software
engineering bedrijf met een vooraanstaand team van
experts op het gebied van immunologie, bioinformatica en softwareontwikkeling. De focus bij ENPICOM ligt
op het ontwikkelen van innovatieve producten om de
ontwikkeling van nieuwe immunotherapieën ondersteunen. Momenteel lopen er klinische validatie
projecten voor het stratificeren en monitoren van
patiënten die worden behandeld met immunotherapie.
Ga voor meer informatie naar www.enpicom.com
en volg ons op LinkedIn.

Sneller.
Efficiënter.
Betaalbaar.
Als ISO-geaccrediteerde Next Generation (DNA)
Sequencing (NGS) serviceprovider ontwikkelt
GenomeScan NGS oplossingen voor farmaceutische en
biotech bedrijven, zorgverleners en academische
instellingen. Het bedrijf richt zich op de snelgroeiende
NGS markt, en biedt nieuwe hulpmiddelen om
genetische aandoeningen sneller, betaalbaar en
efficiënter te analyseren. Innovatie wordt bevorderd
door samenwerking met medische centra en
academische onderzoekslaboratoria.
Kees van den Berg (CEO) “Sneller en efficiënter: Wie
investeert in technologie en automatisering en een goed
georganiseerde laboratoriuminfrastructuur heeft, kan
snel werken. In de klinische diagnostiek betekent dit
een enorme vooruitgang in het belang van de patiënt.”

In cleanrooms en laboratoria draagt een uitgekiende
luchtdoorstroming bij aan een schoon proces en veilige
werkplek. Deze luchtbeheersing vindt plaats met
behulp van instrumentatie voor het meten van
druk(verschil), ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid,
luchtkwaliteit en flow. Hitma levert deze
instrumentatie én ontwikkelt in eigen huis
maatwerkoplossingen voor monitoring, visualisatie en
dataregistratie in lijn met de richtlijnen G(A)MP en FDA
21 CFR Part 11. Deze data-acquisitiesystemen worden
ook gebruikt in operatiekamers, op intensive careafdelingen en in isolatiekamers van ziekenhuizen.
Over- en onderdrukbewaking
Een veel toegepast lokale monitor voor het monitoren
van ruimtecondities, is de ATM420. Deze display wordt
ingezet voor audiovisuele over- en onderdrukbewaking.
De meetwaarden en statussen zijn ook in te lezen op
een gebouwbeheersysteem of monitoringssysteem. De
display werkt als een soort verkeerslicht. Als het
drukverschil in de ruimte in orde is, kleurt de display
groen. Komt het drukverschil buiten de gewenste
waarden, dan wordt de display rood. Deze duidelijke en
direct zichtbare waarschuwing zorgt ervoor dat
medewerkers, bijvoorbeeld in cleanrooms, direct actie
kunnen ondernemen als dat nodig is.
Alarm
Het ATM420-display heeft ook een ingebouwd
akoestisch alarm met instelbare vertraging en
acceptatiefunctie. De monitor kan één of twee
afzonderlijke drukverschillen bewaken. Zo kan er
bijvoorbeeld met één display tegelijkertijd een sluis en
een ruimte worden bewaakt. De alarmering kan buiten
bedrijf worden gezet tijdens schoonmaak- of
onderhoudswerkzaamheden.
Installatie en training
Naast het ontwikkelen en leveren van instrumentatie,
helpen de specialisten van Hitma bij de ingebruikname,
onder andere door het geven van advies en trainingen
op locatie.
Hitma Instrumentatie B.V.
Tel. +31(0)297 - 514 833
info@hitma-instrumentatie.nl
www.hitma-instrumentatie.nl

De hoge kwaliteit van de services is een belangrijke
voorwaarde. Het bedrijf werkt volgens ISO en GxP
richtlijnen, is ISO 17025 en ISO 15189 geaccrediteerd, en
neemt niet alleen sequencing voor haar rekening, maar
verzorgt ook de analyse van de data. “We analyseren
samples voor meerdere UMCs in Nederland, o.a.
Groningen, Rotterdam en Leiden,” vervolgt Kees van
den Berg, “maar ook voor farmaceutische bedrijven in
binnen- en buitenland, en we gaan dit verder uitbreiden.
Daar waar voorheen ieder centrum zelf de technologie
in huis wilde hebben, zien we nu dat dergelijke
zorgcentra en industriële partners het werk bij ons
onderbrengen.”
Betaalbaar is een derde kernwaarde. “GenomeScan
heeft geen winstoogmerk. Ons doel is om het geld dat
we verdienen terug te investeren in de zorg,” stelt Kees
van den Berg. “We hopen zo ons steentje bij te dragen
aan innovatieve zorgverlening. Want Nederlandse
verzekeraars die de vergoeding verschaffen, vinden
innovatie mooi, maar het moet betaalbaar blijven.”

Little C Workspaces

Innovatieve hotspot voor Biotech
& Life Sciences naast Erasmus
MC en Health Tech Campus
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In het hart van Rotterdam aan de Coolhaven
ontstaat Little C Workspaces. Gelegen pal
naast het Erasmus MC, de Hogeschool
Rotterdam, het Instituut voor Engineering &
Applied Sciences en de Health Tech Campus.
Kortom, middenin het LS&H cluster waar
meer dan 150 bedrijven zijn gevestigd.
Little C Workspaces is het begin van de
toekomstige Science Boulevard. Aan ‘locatie,
locatie, locatie’ is op een niet te evenaren
manier voldaan, maar ook met alle andere
duurzame, sociale en architectonische
aspecten is Little C Workspaces een
state-of-the-art project.
Little C (Little Coolhaven) bestaat uit 15 panden in
pakhuisstijl en biedt een mix aan lofts, appartementen,
studio’s, daktuinen, groene pleintjes, kantoren,
werkplekken, horeca, ateliers en kleinschalige
winkels. Een nieuwe wijk geïnspireerd op Greenwich
Village in New York, maar dan in Rotterdam aan
de Coolhaven. In Little C worden ruim 300 lofts
en appartementen (koop en vrije huur) gebouwd.
Daarnaast wordt er bijna 7.300 m2 aan kantoorruimte
gerealiseerd. De kantoren zijn geclusterd in twee
gebouwen van The Little C Workspaces; The Scott en
The Clark. Die zijn net zo loft-achtig, ruimtelijk en licht
van opzet, als de loftwoningen die razendsnel werden
verkocht. Bovendien voorziet Little C in 1.750 m2 aan
ateliers, horeca en kleine bedrijfsruimte.

Niet alleen LSH-cluster,
maar ook Health Tech Campus
Nu in het najaar van 2020 het eerste deel van de
oplevering plaatsvindt, interviewen we Roderick
van Houwelingen, ontwikkelaar namens de samenwerkende TBI-ondernemingen ERA Contour en J.P.
van Eesteren. Hij is onder meer enthousiast over de
komst van de Rotterdamse Health Tech Campus, een
samenwerking tussen Erasmus Universiteit, Erasmus
Universitair Medisch Centrum en TU Delft. "We zijn
blij met de komst van deze Health Tech Campus. Op
steenworp afstand van Little C Workspaces ontstaat
er een ecosysteem waarin topwetenschappers van
uiteenlopende disciplines hun kennis, expertise en
onderzoeksmethodes integreren. Zo komen we tot
nieuwe ontdekkingen en slimme oplossingen die de
gezondheidszorg effectiever en efficiënter maken.
Want we staan voor een enorme uitdaging om op
termijn mensen in staat te stellen op afstand van het
ziekenhuis hun gezondheid zelf te managen."

The Scott & The Clark
Binnen Little C is zo’n 7.300 m² bestemd voor
kantoren. De ruimte is verdeeld over de begane
grond en eerste vijf verdiepingen van twee
gebouwen The Scott en The Clark. “Beiden hebben
een industriële pakhuis ‘look’, maar zijn ook erg
groen door de weelderige beplanting. En als je

TBI-ondernemingen ERA Contour uit
Zoetermeer en J.P. van Eesteren uit Gouda
ontwikkelen en realiseren het plan. Het
stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp
is van CULD uit Rotterdam, met ondersteuning
door Inbo uit Amsterdam. Houwvast is sinds
2013 door ERA Contour en J.P. van Eesteren
ingeschakeld als gedelegeerd ontwikkelaar.
Parc Makelaars is ingeschakeld voor begeleiding
van de verhuur van de kantoren.

door de karakteristieke zwarte raampartijen met
roedeverdeling heen kijkt, zie je direct het Erasmus
MC. De loopbrug over de ’s Gravendijkwal die
Little C met het Erasmus MC verbindt, maakt de
samenwerking met de buren heel laagdrempelig. Ook
zijn we sociaal verbonden. Het Familiehuis Daniel den
Hoed heeft de bovenste 6 verdiepingen en een eigen
opgang in The Scott. Hier kunnen familieleden van
patiënten die behandeld worden in het EMC tijdelijk
logeren. Het naastgelegen gebouw, The Clark, is de
grootste van de twee kantoorgebouwen met in totaal
3800 m² en heeft als hoekpand bovendien een prachtig
uitzicht op de Euromast. Met het gebruik van veel
staal, beton en baksteen past Little C prima in de
overige bebouwing aan de Coolhaven."

Onderzoek mogelijkheden labruimte
”Flexibiliteit staat hoog in het vaandel bij Little C
Workspaces. We bieden kantoorruimtes, ingesteld
op groei. Voor zelfstandige professionals tot
multinationals die een hele verdieping vanaf 600
m² willen huren”, besluit Roderick. “Ook kijken
we momenteel naar een combinatie tussen lab(milieuklasse 1 en 2) en kantoorruimte. Daar is
veel animo voor.”
De state-of-the-art klimaatplafonds in combinatie met
computervloeren geven maximaal comfort en veel
flexibiliteit. En door het materiaalgebruik hebben de
kantoren een stoere uitstraling.

Innovatief en duurzaam
Little C zit vol innovatieve oplossingen. Roderick somt
op: ”De kantoren zijn voorzien van zonwerend glas
voor een laag energieverbruik. Zonnepanelen op het
dak leveren de energie voor de algemene ruimte. En
verwarming vindt plaats via stadsverwarming. Het
regenwater wordt via een slim systeem opgeslagen
om de vele bomen en planten in het gebied van water
te voorzien, zodat hiervoor geen drinkwater nodig
is. En daarbij wordt het riool ontlast tijdens hevige
regenbuien.” Little C wordt een fijne, groene omgeving
door onder meer een park bij de Coolhaven, het park
bij de Euromast en het Museumpark. Genoeg ruimte
om te ontspannen in het centrum van de stad.

Bereikbaarheid
Parkeren is zo midden in het centrum geen probleem.
Onder het hele gebied van Little C zijn maar liefst
246 parkeerplaatsen waarvan 73 gereserveerd voor
de kantoren. Elektrisch laden behoort hier tot de
mogelijkheden. Automatische herkenning van je
kenteken opent de deuren voor de zakelijke abonnees.
De parkeergarage heeft ook fietsparkeerplaatsen.
Nog belangrijker: de locatie is uitstekend bereikbaar
per openbaar vervoer. Op 4 minuten loopafstand ligt
zowel een tram- als metrostation. Het binnengebied
van Little C is autoluw, wat het een inspirerende
woon- en werkomgeving maakt.
Meer informatie op
littlecworkspaces.nl
Roderick van Houwelingen
06 31 900 116 | rvh@houwvast.nl
Parc Makelaars,
Bernard Linthorst, Ingrid Huisman
010 43 65 700 | info@parc.nl

Carduso Capital investeert in eRoutes
eRoutes is een Groningse start-up met
de missie een gezondere wereld te
creëren door dagelijks gezond
bewegen laagdrempelig en leuk te
maken in plaats van iets dat moet. Het
betreft een platform dat wereldwijd
unieke ronde routes creëert, passend
bij de gewenste afstand en de locatie
van de gebruiker. Basis van dit idee is
ontstaan vanuit het ‘Healthy Ageing’
initiatief waarin het UMCG het gezonder
oud worden centraal heeft staan.

Ontstaan uit persoonlijk motief
Het idee van ondernemer Edwin
Kuipers ontstond vanuit een sterk
persoonlijk motief.
Hoewel hij zijn hele leven actief is
geweest, kreeg hij op 43-jarige leeftijd
plotseling een hartstilstand. Tijdens
zijn revalidatie wilde Kuipers niet
telkens hetzelfde rondje wandelen. Een
mobiele app die verrassende ronde
looproutes creëert werd ontwikkeld in
2018, een jaar later volgde de web

variant. Zo kan de gebruiker zelf kiezen
hoe hij of zij zich wil oriënteren en de
routegeleiding wil gebruiken: via
mobiel, smartwatch of GPS apparaat of
op papier.
Bewezen relevantie
De relevantie van eRoutes heeft zich
reeds bewezen in de ruim 73.000
geregistreerde gebruikers van het
platform. Het aantal groeit momenteel
met zo'n 250 nieuwe gebruikers per

REGISTER FOR FREE BY 22 SEPT &

UNLOCK YOUR
POTENTIAL
IN LIFE SCIENCES
MAIN SPONSORS
SPONSORS

MEET TOP EMPLOYERS FROM THE SECTOR (STATUS 30-03-2020)

German Research Foundation

P

R

O

B

I

O

T

I

C

S

Young
Innovators
of Medicines

YOUR LOGO
HERE?

More to come, keep an eye on the website!

PARTNERS

BCF Career Event features:
» Top employers from the sector
» Inspiring sessions & workshops
» Meetings with a coach or professional
» CV-checks by experienced recruiters
…and much more!

Part of

Powered by

REGISTER FOR FREE BY 22 SEPT.

WWW.BCFCAREER.COM

dag. Ook in de huidige COVID-beperkte
samenleving, waarbij mensen er toch
even uit willen en vaak massaal naar
de parken, natuurgebieden en
stranden gaan, biedt eRoutes een
mooie meerwaarde.
Versneld ontwikkelen en groeien
Met de investering kan eRoutes de
development- en groeiplannen versneld
uitvoeren. Dit betreft het geautomatiseerd verrijken van de routes met
onder andere cultuurhistorische
informatie, bezienswaardigheden,
musea en horeca. Zo wordt eRoutes
een steeds naar persoonlijke voorkeur
vorm te geven 'on the fly' gids: het
platform is completer, meer up-to-date,
alomtegenwoordig en niet gelimiteerd
aan een specifieke afstand of locatie.
Daarnaast wordt een module voor
fietsroutes toegevoegd aan het
platform. Daarmee wordt een breed
publiek bedient en kunnen samenwerkingen binnen zowel de toeristische
als gezondheidsbranche versneld
plaatsvinden om zo tot een een forse
groei te komen in binnen- en buitenland. De lancering van het verrijkte
platform zal plaatsvinden in de tweede
helft van 2020.
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DHL Life Science & Healthcare
Campus Nijmegen – Wijchen

The pharmaceutical supply chain is complex
and evolving to become smarter, faster, more
patient centric and sustainable. This evolution
is driven by the continued transformation in
healthcare market. Ali Kocer, Commercial
Director Life Sciences & Healthcare Benelux
at DHL Supply Chain, answers three hot
questions about this transformation.

1. What are the driving forces of this
transformation and how those impact
pharmaceuticals supply chain?
It stems from convergence of multiple forces such as
global trade, stricter regulations, digitalization, mergers
and acquisitions, changing product portfolios with the
rise in biotechnology products and specifically advanced
therapies. These forces require companies to accelerate
their supply chain transformation in order to increase
efficiency, reliability and security, and reduce time to
market and patients for new products and technologies,
to achieve a competitive advantage. The channel to
market, traditionally via wholesalers is increasingly
focused on moving closer to the patient and through
the growth in advanced therapies, directly to patients
and site of cares. The Voice of our customers is crucial
for us to understand the transformation required and
hottest topics for their supply chains.

2. What are the hottest topics for
your customers?
We have been addressing this question for several
years to supply chain leaders of life sciences and
healthcare companies who attend to our global
conferences through a survey. Couple of the hottest
topics that came out of the survey has also strong ties
with supply chain of advanced therapies are:
A. “Temperature Controlled Supply Chain”
-which has been number 1 for several years
Product must be handled within very specific condition
tolerances – i.e. cryogenic, frozen, cold chain, and
controlled room temperature (CRT). Failure to maintain
appropriate conditions at any point in the supply chain
can impact the efficacy of the product, result in the loss
of a shipment and put patients at risk. Biotechnology
medicines often are extremely high value and advanced
therapies have even higher value requiring end-to-end
visibility to ensure product integrity at all times.
Within Benelux, DHL Supply Chain has a footprint
of more than 150.000 sqm dedicated to life sciences
and healthcare operations with state-of-the-art
infrastructure. We store and transport medical and
pharmaceutical supplies at temperatures that include
deep frozen, frozen chilled and CRT. We are currently
working on projects requiring cryogenic storage
infrastructure using the most advanced automated
cryogenic freezers to store cell therapies that we
aim to deliver to various site of cares globally using
cryogenic shippers. We are working together with
our solution partners and our customers to provide

the best-in-class, end to end supply chain solutions
with full visibility of the life-saving products that we
deliver from the manufacturing sites to the patients
in need. We’ve developed disciplined temperature
controlled procedures to protect these valuable
products; packaging and shipment preparation
areas are within controlled environments and we use
innovative packaging materials and shippers to ensure
temperatures are maintained throughout the chain
of custody.

Our operations are being continuously adapted to
mitigate potential impacts. Epidemic and pandemic
risk scenarios are an integral part of our continuous
risk planning. We follow a holistic management
process that enables our business units to ensure the
best possible operations for our customers with the
help of so-called business continuity planning, even in
an emergency. Our business continuity management
system and strategy in place have proven how resilient
we are during a crisis like this.

Our 700 certified specialists at our Benelux life
sciences and healthcare business know the crucial
role they have in making sure life-saving or lifeenhancing products are delivered to the patients in
need with the right quality at the right time.

3. How DHL is responding to
this transformation?

B. Another hot topic is “Network optimization and
consolidation” that has shown upward trend
There is a continuous effort in pharmaceutical supply
chains to redesign and optimize supply chain networks
considering acquisitions, divestures, new innovative
treatments, more flexible distribution needs and
disruptive business models. This topic is even more
critical when it comes to direct to patient deliveries.
For example, allogeneic cell therapies where small
batches of products are produced at high costs and
are hard to replicate. This limits manufacturer to
hold stock in multiple locations while the treatments
need to reach the patients within 3 days globally since
patients’ lives are at stake.
In Benelux, our life sciences and healthcare campuses
are located at logistics hotspots of our region where
we serve more than 60 life sciences and healthcare
customers. For many of our customers, we operate
as their European or Global distribution centers
delivering products to over 100 countries. We are
capable of transporting critical, sensitive and valuable
treatments, to the world’s most rugged and remote
locations on time using the right transport modality
ensuring product integrity is maintained at all times.
C. Resilience
Last but not least, we are living in unprecedented
times due to Covid-19 that has fundamentally
impacted our working lives, our lives as consumers,
and the ways in which the supply chains operate to
keep the world moving. This global crisis has shown us
that being resilient and having the necessary business
continuity strategy in place is crucial for all business
to survive. While supply chain resilience was already
hot topic, I already expect this to be one of the most
trending ones this year.

Given the scale of DHL’s global operations and
expertise within the Pharma industry we benefit from
‘first-row seats’ as new trends begin to unfold. DHL
has been investing in Life Sciences and Healthcare
sector for a long time and our experience and
attention to the impact of trends allow us to be able
to anticipate changes. We have developed a broad,
holistic range of patient-centric solutions for the LSH
industry – our Global DHL Healthcare system. We
focus on CONNECTING, CARING, COMPLYING, and
INNOVATING.
Our holistic approach to the life sciences & healthcare
sector ensures customers are truly connected across
the value chain through digitization
Caring is our shared commitment to supply chain
resiliency that ensures each patient receives the care
they need on time, every time.
Complying meaning that our customers trust us to
provide high quality, fully compliant logistics and
supply chain services today and into the future.
We champion new technologies that benefit customers
and deliver better care for patients by innovating.
This system is based on trust, business fit, and cultural
alignment and can be achieved by bringing experts
together from all key functions: the days of suppliers
perceived as vendors and relationships based on purely
transactions are over. Integration, collaboration and
partnership of all key stakeholders within a supply chain
is crucial. We are really happy to have such strong and
long lasting partnerships with our customers and all
other stakeholders in this value chain in which we all
strive for better serving patients in need. It is all about
connecting people, improving lives.
Additional information
dsc.nl@dhl.com

Amsterdam UMC Imaging Center:
Pionierswerk op de Zuidas
Het Amsterdam UMC Imaging Center voegt unieke
functies toe aan het nationale cluster voor
gezondheid en life sciences.
Ten eerste is het veruit de grootste concentratie van
geavanceerde medische beeldvormingstechnieken die
in Europa beschikbaar zijn, waardoor kortere
wachtlijsten, vroege diagnose en behandelingskeuze
mogelijk zijn, evenals een betere klinische
behandeling. Ten tweede kunnen radiologen en
nucleaire artsen in meer detail kijken naar de
anatomische structuren en fysiologische, metabole en
moleculaire processen van het menselijk lichaam door
de beschikbaarheid van de nieuwste innovaties in
diagnose-ondersteuning. Dit stelt hen in staat om op
het juiste moment de juiste behandeling voor de juiste
patiënt te selecteren. Ten derde is een uniek uitgerust
laboratorium gecreëerd om medisch en farmaceutisch

onderzoek te versnellen en de kosten van de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en
behandelingen te verlagen. Ten vierde zorgt een
gerenommeerde fabrikant van radiofarmaca voor de
beschikbaarheid van medische isotopen.
In de kelder worden medische isotopen geproduceerd,
waardoor het Imaging Center volledig zelfvoorzienend
is. Bovendien leveren deze cyclotrons tracers voor
meer dan 50.000 patiënten die jaarlijks in Nederlandse
ziekenhuizen worden behandeld.
In het Tracer Center Amsterdam worden Medische
tracers geproduceerd. Ze worden gebruikt om ziekten
op moleculair niveau en in realtime te volgen, om de
medicijnen in het lichaam tijdens de behandeling te
volgen en om de reacties op de behandeling te
observeren. In het VULaserLab worden geavanceerde

optische lasertechnieken ontwikkeld, een specialiteit
waar Amsterdam UMC wereldwijd bekend om is.
Vanwege de concentratie van speciale mogelijkheden,
vaardigheden en technologieën is het Imaging Center
een magneet voor internationale samenwerking.
Farmaceutische bedrijven zijn in staat om het
ontwikkelingsproces van medicijnen en behandelingen
te versnellen door degenen met het grootste potentieel
voor medische impact op te pikken. Het stelt hen ook
in staat om in een vroeg stadium vast te stellen of een
medicijn niet doet wat verwacht wordt. Het verwachte
ontwikkelingsproces zal gemiddeld met een paar jaar
worden ingekort.
www.wiegerinck.nl
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De urgentie van een nieuw
Nederlands geneesmiddelensysteem
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Betaalbaarheid en beschikbaarheid van (nieuwe) geneesmiddelen: het zijn enkele van de grootste uitdagingen in de Nederlandse zorg.
Precies deze uitdagingen stonden centraal in het in mei verschenen Deloitte rapport ‘De Toekomstbestendigheid van het Nederlandse
geneesmiddelensysteem’. Projectleider Nicole Lentink, Senior Manager Healthcare bij Deloitte noemt de bevindingen verrassend.
Eén van de hoofdconclusies ‘Je kan niet werken aan beschikbaarheid als je de betaalbaarheid niet meeneemt’ leidde tot het advies:
maak vaart met wijziging van ons Nederlands geneesmiddelensysteem.’

Het CBS, de Nederlandse Zorgautoriteit en
Als we afgaan op het publieke debat lijkt het alsof
Deloitte signaleerden afgelopen maanden in drie
Nederland een groot betaalbaarheidsprobleem heeft,
afzonderlijke rapporten dezelfde tendens: de kosten
waarbij vooral de stijgende kosten van geneesmiddelen
van geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt zijn de
onze zorgkosten omhoog duwen tot een onhoudbaar
afgelopen jaren gedaald, maar het aantal patiënten dat
niveau. Echter Nederland presteert nu nog redelijk
specialistische geneesmiddelen gebruikt (het volume),
goed op het gebied van betaalbaarheid in vergelijking
is sterk gestegen. De overheid heeft de afgelopen
met de ons omringende landen. Tussen 2014 en 2018
jaren sterke interventies gedaan op de betaalbaarheid
heeft Nederland de zorgkosten als percentage van
van geneesmiddelen. De Wet geneesmiddelenprijzen
het Bruto Binnenlands Product (BBP) omlaag kunnen
(Wgp), de Sluis procedure en het preferentiebeleid
brengen naar 9,9%. Nederland heeft daarmee, op
van zorgverzekeraars ontstonden. Daardoor kwam
het Verenigd Koninkrijk na, de laagste zorgkosten
in sommige gevallen de beschikbaarheid van
(als percentage
van het BBP)| 2.van
de vier bevindingen
omringende
Analyse Nederlandse
Geneesmiddelensysteem
Belangrijkste
onderzoek
geneesmiddelen onder druk kwam te staan.
landen. Daarnaast heeft Nederland, ten opzichte van
deze landen, de laagste uitgaven aan geneesmiddelen
Lage Nederlandse zorgkosten
per hoofd van de bevolking.’
De hoofdvraag van het Deloitte onderzoek, dat
plaatsvond van einde voorjaar 2019 tot oktober
Ook op het gebied van beschikbaarheid presteert
2019 was: Wat zijn de voornaamste knelpunten in
het Nederlandse geneesmiddelensysteem relatief
het huidige systeem voor aanspraak, vergoeding,
goed. De beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen
2.4 Stijging van volumes, niet prijzen, is de belangrijkste drijver van de druk op de betaalbaarheid
en bekostiging van geneesmiddelen met het oog
is wel relatief lager (71%), wat vooral het gevolg is
op kostenstijging
de toekomst?
Dit
leidde al geneesmiddelen
snel tot opmerkelijke
van een
ontbrekende
lage
patiëntenpopulatie
in
De
van
intramurale
in de periode 2014-2018
wordt
gedreven doorofeen
toename
van de hoeveelheid
uitkomsten.
Zo bleek
hetper
met
de (door
patiënten,
waarbij
de kosten
patiënt
juist velen
significant zijn gedaald. Nederland. In vergelijking met de omringende landen
veronderstelde) hoge kosten van geneesmiddelen
scoort Nederland in het midden in de tijdsduur van
In de periode 2014-2018 is het aantal patiënten dat intramurale geneesmiddelen gebruikt gestegen met 20% per jaar. Deze stijging
in Nederland reuze mee te vallen.
toegankelijkheid van geneesmiddelen.’
wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal gebruikers van geneesmiddelen die al in 2014 beschikbaar waren, maar ook door de
bijkomende patiënten die gebruik maken van geneesmiddelen die na 2014 op de markt zijn gekomen.

In het rapport van Deloitte wordt wel een duidelijk

‘De Toekomstbestendigheid
vanzijn
hetinNederlandse
onderscheid
tussen
de beschikbaarheid
De geneesmiddelenkosten
per persoon
deze periode met 12% per
jaar gedaald, gemaakt
waarbij zowel
de gemiddelde
intramurale
geneesmiddelenkosten
per gebruiker
vanonderzoek
bestaande geneesmiddelen,
als
geneesmiddelen
— op de markt
gekomen na 2014 —
geneesmiddelensysteem’
is een
dat
vannieuwe
intramurale
en extramurale
geneesmiddelen.
lager
zijn dan
de gemiddelde
kosten
per gebruiker inmet,
2014.
door
Deloitte
is verricht
in samenwerking
‘Bij de intramurale geneesmiddelen speelt vooral
en in opdracht van de Vereniging Innovatieve

de sluisprocedure een belangrijke rol. Tussen 2015

De daling van de kosten per gebruiker in de periode 2014-2018 komt door zowel een absolute prijsdaling van geneesmiddelen als door
Geneesmiddelen.
en 2018 is het aantal intramurale geneesmiddelen
een relatieve toename in het gebruik van goedkopere geneesmiddelen.

in de sluis gestegen van één naar tien, waarbij

Figuur 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de intramurale geneesmiddelen in de periode 2014-2018. Alle onderstaande
calculaties hebben op basis van GIP data plaatsgevonden, hetgeen betekent dat kortingen aan ziekenhuizen en de besparingen op grond
van de financiële arrangementen hierin nog niet zijn meegenomen.

Ontwikkeling intramurale geneesmiddelen (‘14 – ‘18)
Aantal geneesmiddelen
117

CAGR

216
4

103

+20%

Totale kosten1 (mln.)
1.704

440

+6%

348
98

82

+20%

Kosten/patiënt (EUR)
10.131

2014

Nicole geeft aan dat vooral de beschikbaarheid in
het extramurale systeem een obstakel is vanwege 3
knelpunten: 1. Extramurale geneesmiddelen komen
met vertraging op de markt; 2. Er zijn (in toenemende
mate) geneesmiddelentekorten; 3. Er is geen
ontwikkeling van sommige, noodzakelijke, extramurale
geneesmiddelen (bv. Antibiotica).

Adviezen
Het onderzoek leidde tot vijf adviezen:
1. Voer de discussie in gezamenlijkheid. Focus op de
echt fundamentele problemen, niet over de excessen,
en wees mild en respectvol voor ieders opinie.
2. Voel de urgentie. De beschikbaarheid van
geneesmiddelen komt steeds verder onder druk te
staan, geneesmiddelen zitten bijvoorbeeld steeds
langer in de ‘Sluis’. Het systeem wordt door COVID-19
alleen maar verder vertraagd: de FDA, EMA en
overheden beleven hectische tijden.
3. Zorg voor een meer realistische jaarlijkse planning
en een budgetraming op basis van gezamenlijke
feitenbasis.
4. Zorg voor zinnig en verantwoord gebruik van
geneesmiddelen, kijk waar het eventueel minder kan
en pas je behandelplan daarop aan.
5. Let op de randvoorwaarden van de
budgetverantwoordelijkheid en de prikkels,
intramurale ligt dit bij de ziekenhuizen, zijn dit de
juiste budgethouder?

2.159
15

Aantal patiënten2 (x1000)
168

de gemiddelde doorlooptijd van een intramuraal
geneesmiddel in de sluis 345 dagen bedraagt.
Daarnaast: kosten van intramurale geneesmiddelen
groeien aanzienlijk harder dan de totale zorgkosten,
en vormen daarmee dus ook een steeds groter
onderdeel van deze kosten. Tussen 2013 en 2017 zijn
de intramurale geneesmiddelenkosten gestegen van
1,53 miljard naar 2,09 miljard (groei van 8,1% per
jaar). De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door
eens stijging van het aantal patiënten (het volume), de
kosten per patiënt zijn gedaald.’

6.460

5.349

6.198

Ontwikkeling 2014
geneesmiddelen in 2018

Ontwikkeling nieuwe3
geneesmiddelen

2018

. % stijging per jaar t.o.v. 2014

-12%

. % daling per jaar t.o.v. 2014

Bronnen: GIP Databank
1) Dit omvat niet de ‘te verrekenen kosten’; 2) niet unieke patiënten, aantal unieke patiënten gestegen met 16,5% ; 3) op de markt gekomen tussen 2015 - 2018

De lagere intramurale geneesmiddelenkosten per patiënt in 2018 hebben we verder onderzocht door de kosten van alle individuele
intramurale geneesmiddelen te analyseren.
De geneesmiddelen in een bepaald jaar zijn daarbij weergegeven als een staaf, waarbij de hoogte van de staaf staat voor de kosten
per patiënt en de breedte voor de hoeveelheid patiënten die dat geneesmiddel gebruikten. De intramurale geneesmiddelen zijn per
geneesmiddel gerangschikt op basis van kosten per patiënt. De geneesmiddelen zijn verdeeld over vijf (ongeveer) gelijke groepen op basis
van het totale aantal geneesmiddelen.

‘We vragen ons af of de snel groeiende zorgvraag en
de toename van nieuwe behandelingen voldoende
worden betrokken in de discussie over betaalbaarheid
en beschikbaarheid,’ besluit Nicole. ‘We adviseren
dat de overheid en de sector verantwoordelijkheid
nemen voor het maken van een nieuw geneesmiddelensysteem. Dit moet garanderen dat
Nederlandse patiënten ook in de toekomst optimale
toegang houden tot nieuwe behandelingen.’
Voor meer informatie Nicole Lentink,
nlentink@deloitte.nl.

Grote belangstelling investeerders voor bedrijven die COVID-19
testen en medicatie ontwikkelen
Ondank, of misschien wel dankzij,
COVID-19 presenteert de gezondheidsindustrie presenteert het beste op
de Europese aandelenmarkten. De
koersen van eind april stonden bijna
weer zo hoog als begin 2020. Dit
concludeert zakenbank Kempen & Co
op basis van een analyse van de
(financiële) positie van beursgenoteerde
ondernemingen in de life sciencessector. De analyse is gebaseerd op een

jaarlijkse enquête die Kempen & Co laat
afnemen onder veertig grote
investeerders in deze sector. Daarnaast
is gekeken naar de impact van de
coronacrisis. De bedrijven die COVID19-testen en medicatie ontwikkelen,
kunnen op grote belangstelling van
investeerders rekenen. Maar andere
ondernemingen hebben moeite met het
aanpassen aan de verschuiving van
prioriteiten in de zorgsector.

CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 200
bedrijven geïdentificeerd die zich richten
op vaccins en medicatie. Daarnaast zijn
er meer dan 100 bedrijven die testen
ontwikkelen. De tijd zal uitwijzen welke
bedrijven uiteindelijk in staat zijn de
‘winnende’ technologie te leveren.
10 gevolgen coronacrisis
1. Overheden en

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.

gezondheidsinstellingen geven
miljarden uit in de strijd tegen
COVID-19. Dit vertaalt zich in
toenemende interesse van
investeerders voor bedrijven die
medicijnen of testen ontwikkelen.
2. K
 linische studies voor
nietlevensbedreigende aandoeningen
(zoals neurologische en maagdarmziekten) zijn gestopt of
uitgesteld.
3. D
 oor uitstel van de diverse klinische
studies en de volatiele
aandelenmarkten maken
investeerders zich zorgen. Het is de
vraag of ondernemingen in de
ontwikkelfase nog aan financiering
kunnen komen. De biotechs met grote
financiële reserves zoals Galapagos
(BE/NL) of Genmab (DK/NL) doen het
over het algemeen beter dan minder
kapitaalkrachtige en kleinere
concurrenten.
4. V
 eel bedrijven zijn genoodzaakt
bezuinigingen door te voeren, zoals
een aannamestop van nieuw talent,
waardoor het eerder voorziene
groeiperspectief sterk terug kan
vallen.
5. D
 eze crisis zal er zeker toe zal leiden
dat investeerders een andere
beleggingsstrategie gaan kiezen.
6. T
 och lijken ook de structurele
veranderingen van begin dit jaar zich
te versterken. De ondervraagde
investeerders blijven het meest
geïnteresseerd in de biotechsector,
gevolgd door de sector van medische
apparatuur en de farmaceutische
industrie. Interesse in digital health
steeg met 155% ten opzichte van vorig
jaar en komt daarmee nu op de vierde
plaats.
7. D
 rie relatief nieuwe technologieën
wekten de afgelopen drie jaar steeds
meer interesse bij investeerders:
cel- en gentherapie en RNA
technologie.
8. O
 ncologie staat al jaren op de eerste
plaats bij de ondervraagde
investeerders. Daarnaast een
groeiende interesse in bedrijven die
zich richten op auto-immuunziekten,
de nummer 2 op de lijst.
9. V
 an de ondervraagde investeerders
overweegt 95% om geld aan het werk
te zetten in technologieën die
patiënten kunnen diagnosticeren en
monitoren. De gezondheidsindustrie
verschuift naar value-based care:
hoeveel waarde wordt gecreëerd voor
de patiënt in relatie tot de kosten?
10. Investeerders benadrukten het
belang van het opbouwen van goede
relaties en het creëren van een
vertrouwensband met de bedrijven
waarin ze investeren.

Grant Thornton

Het voordeel van vooruitzien
De Nederlandse biotechsector levert
innovaties van wereldniveau. Of het nu gaat
om bedrijven met een verdienmodel, R&Dgedreven ondernemingen die nog geen
product op de markt hebben gebracht of
investeerders, de Biotech & Life Sciences
sectorgroep van Grant Thornton begeleidt
deze internationaal opererende bedrijven
en schakelt waar nodig met specialisten van
Grant Thornton in het buitenland.
Belastingadviseur Walter Verra en partners Niels
Dekker en Emma Verheijke geven niet alleen adviezen
uit hun gespecialiseerde praktijk, maar leggen ook de
impact van corona uit.

Walter Verra: “Laat je fiscale verlies
niet verdampen”
Als belastingadviseur adviseert Walter al jaren
innovatieve bedrijven. Vanuit dit kader is hij betrokken
geraakt bij de Biotech & Life Sciences sector.
“Deze sector kent vaak een atypisch verdienmodel en
dat maakt adviseren vanuit fiscaal oogpunt interessant
en uitdagend. Wat mij in deze sector met name
opvalt, is dat de bedrijven die zich bezighouden met
de ontwikkeling van geneesmiddelen, regelmatig vele
miljoenen euro’s aan potentieel belastingvoordeel
mislopen. Dat had mogelijk voorkomen kunnen
worden, als zij in het verleden andere keuzes
hadden gemaakt.
Ik focus mij hier met name op bij startups en scaleups, omdat in die fase vaak nog tijdig bijgestuurd
kan worden. Het gaat er dan om te voorkomen, dat
de fiscale verliezen, die nu worden gemaakt, in de
toekomst ‘verdampen’. Een relatief kleine aanpassing
in de aangifte is vaak voldoende. Het lijkt er echter op
dat hier in de praktijk nauwelijks aan wordt gedacht.
Mijn advies is dan ook om de aangifte(n) vennootschapsbelasting op dit punt te laten reviewen door een
belastingadviseur met kennis van de sector, want de
in dit kader gemaakte keuzes, kunnen achteraf niet
of niet goed worden hersteld en dat kan uiteindelijk
tientallen miljoenen euro’s schelen.”
Wat betreft COVID-19 ervaart Walter dat startups en
scale-ups ook geraakt worden door de crisis. Gelukkig
is er voor hen inmiddels ook steun beschikbaar via de
Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit).

Wie is Walter?
Walter Verra is senior tax manager bij Grant
Thornton en heeft ruim 20 jaar ervaring als
belastingadviseur. Hij is zijn carrière gestart bij
Deloitte. Daarna is hij bij EY werkzaam geweest
en is sinds 2015 werkzaam bij Grant Thornton.
Hij is een van de innovatieboxspecialisten en
aanspreekpunt van de sectorgroep Biotech &
Life Sciences.

Niels Dekker: “Talent is key”
Niels Dekker werkt, als Global Mobility adviseur,
samen met de Grant Thornton specialisten die op
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het HR-vlak acteren, zoals arbeidsrechtspecialisten,
payroll adviseurs, etc. Gezamenlijk vormen zij
een multidisciplinair team waardoor een onestop-shopping, maar vooral bredere en integrale
oplossingen mogelijk worden. In de sector is daar
veel behoefte aan.
Talent is ‘key’ bij Biotech & Life Science bedrijven.
Regelmatig werven zij tot ver over de Europese
landsgrenzen om goede mensen in te kunnen huren.
Nederland is behoorlijk competitief, zowel op het
gebied van sociale zekerheid, salaris, infrastructuur
als woon-, werk- en leefklimaat en hierdoor
aantrekkelijk voor buitenlandse talenten. Het team
van Niels zorgt er mede voor dat deze talenten
een zachte landing in Nederland krijgen. “Het is
onze taak om ervoor te zorgen dat deze krachten
zonder al te veel gedoe met de juiste papieren naar
Nederland komen, en vooraf al duidelijk weten wat
werken in Nederland betekent”. Niels doelt hier op
de fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen, hun sociale
zekerheidsrechten en de verblijfstatus bij de IND.
“Als deze zaken vooraf niet goed – of te laat - worden
geregeld, dan loopt je key talent hier ontevreden rond
en kan je ze kwijt raken.”
Naast het binnenhalen, ondersteunt Niels ook bij het
behoud van talenten. Ondanks dat er niet altijd een
ruim budget is voor salariskosten, zijn er toch veel
mogelijkheden die benut kunnen worden. Er kan
bijvoorbeeld met (fiscale) instrumenten aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden worden samengesteld, waaronder
bijvoorbeeld de 30%-regeling voor expats of door de
talenten te laten participeren in de onderneming.
Vooral in de start-up/scale-up fase hebben aandelen
een gunstige instapwaarde, wat bij een exit voordelig
kan zijn. Deze strategie creëert gedreven en loyale
medewerkers ook op langere termijn.
Corona heeft in dit vakgebied geleid tot een
hernieuwde belangstelling voor offshore
mogelijkheden, ook de adviezen met betrekking tot de
fiscale gevolgen voor de buitenlandse medewerkers,
die door de situatie gedwongen zijn om in hun
thuisland te gaan werken, zijn toegenomen: in welk
land betaal je bijvoorbeeld dan belasting?’

Wie is Niels?
Niels Dekker is per 1 februari 2019 benoemd
tot partner en unitleider bij Grant Thornton.
Als tax specialist focust hij zich op Global
Mobility Services (GMS). Hij is zijn carrière
gestart bij Loyens & Loeff. Daarna heeft hij
bij PwC in de businessunit HR-Services zijn
klantenportefeuille uitgebouwd.

rol. Denk aan behandeling en preventie van ziekten en
het verhogen van de kwaliteit van leven van patiënten.
In het maatschappelijke debat heerst echter de
perceptie dat de life sciences industrie meer winstdan patiëntgedreven is. Daardoor ligt toenemend een
vergrootglas op de sector en neemt de vraag vanuit
de maatschappij en andere stakeholders toe om
gerealiseerde ‘maatschappelijke impact’ en ‘health
economics’ zichtbaar te maken. Denk aan vragen als:
wat is de gezondheidswinst die medicijnen realiseren,
voor wie? Wat is de verbetering van de kwaliteit van
leven? Voor wie zijn medicijnen beschikbaar, en voor
welke prijs? Daarnaast komt steeds meer focus op
hoe de operatie wordt gerund: Hoe vindt de productie
plaats, in hoeverre is deze duurzaam? Hoe wordt
omgegaan met dataprivacy, dierproeven?
Om die vragen te beantwoorden, komt er steeds
meer vraag naar het meten en rapporteren van
maatschappelijke impact en zogenaamde ESG
(environmental, social & governance) prestaties.”
Emma’s team ondersteunt organisaties met dit soort
vragen, evenals met de vertaling van resultaten naar
strategie: Wat is het meest effectief? Waar liggen
risico’s en is verbetering nodig? Welke zaken hebben
potentieel om op te schalen? Met heldere indicatoren
en een goede datastructuur helpen ze organisaties
hun communicatie met stakeholders te verbeteren en
maatschappelijke impact te vergroten.
De coronacrisis zorgt voor problemen, omdat veel
klinische studies on hold zijn gezet. Niet alle partijen
hebben de resources om deze crisis te overleven en
een nieuwe studie op te zetten. Tegelijkertijd is de
maatschappelijke waarde van vaccins en medicijnen
relevanter dan ooit. Niet alleen in behandeling en
preventie van corona, maar ook voor inzet bij ‘reguliere’ zorg, die door corona op veel plekken vertraagd
of zelfs tijdelijk gestopt is. Dit kan leiden tot escalatie
van ziekten en aandoeningen waarvoor extra
medicatie nodig is.

Wie is Emma?

Emma Verheijke: “De maatschappelijke
impact van medicijnontwikkeling wordt door
corona enorm relevant”

Emma Verheijke is partner binnen Grant
Thornton en leidt daar de Sustainability &
Impact Services praktijk, van waaruit zij
met haar team een brede groep klanten in
verschillende sectoren adviseert op strategie,
onderzoek en rapportage van duurzaamheid en
maatschappelijke impact. Emma sloot zich op
1 januari 2019 aan bij Grant Thornton, via de
overname van zelfstandig adviesbureau Sinzer
BV, waar zij directeur en mede-eigenaar was.

Emma Verheijke en haar team adviseren zowel
producenten, publieke organisaties als investeerders
als Aglaia Oncology Funds in hun strategie rondom
maatschappelijke impact en duurzaamheid. Emma:
“Vanuit het perspectief van maatschappelijke waarde,
speelt de Biotech & Life Science sector een cruciale

Voor meer informatie:
Niels Dekker niels.dekker@nl.gt.com | 088-6769244
Emma Verheijke emma.verheijke@nl.gt.com | 088-6769163
Walter Verra walter.verra@nl.gt.com | 088-6769357

Zo kun je meer projecten lopende houden
Wat nu, als je niet meer zo veel op het
lab kan zijn als je gewend bent? Met de
huidige maatregelen is het een grote
uitdaging om alle lopende projecten
draaiende te houden. Westburg maakt
zich sterk door de juiste producten aan
te bieden voor het verbeteren van de
experimentele efficiëntie. Een goede
labuitrusting kan veel projecten
redden, juist nu.
Klaar voor nieuwe ontdekkingen?

Door de sluiting van vele laboratoria en
een lagere bezetting van personeel
lijken deadlines nu onhaalbaar. Zomaar
naar de buren lopen of gebruik maken
van een core facility zit er mogelijk niet
meer in. Door werkzaamheden optimaal
in te richten kun je de gevolgen voor je
lab minimaliseren.
Slimme oplossingen voor jouw lab
Met benchtop apparatuur en onmisbare
verbruiksmaterialen bieden wij

oplossingen die helpen kostbare tijd te
winnen. Van een high-throughput
nanophotometer die 12 samples in 20
seconde meet tot de luna FX7 waarmee
je 8 celtellingen tegelijkertijd kunt doen.
Daarnaast kun je jouw oude
thermocycler voor een gloednieuwe
Biometra inruilen, zodat je jaren vol
vertrouwen door kunt. En niet te
vergeten, reduceer autoclaveren met
onze aantrekkelijk geprijsde steriele
pipetpunten. Wanneer afstand niet goed

IT COULD BE FOR FASHION,

BUT IT’S FOR
CLEANROOMS ONLY

te waarborgen is bieden de persoonlijke
beschermingsmaskers werken met
ongehinderd zicht waarbij de veiligheid
gegarandeerd is.
Profiteer van 20% korting
Speciaal voor de lezers van
Biotechnews bieden we tot 12 juni 20%
korting op alle producten uit ons
assortiment (m.u.v. lopende
kortingsacties). Gebruik de speciale
actiecode BioNews20. Daarbovenop
krijgen de eerste 25 bestellingen de
Westburg koffiebeker cadeau.
www.westburg.eu

CheckMark
Corona maatregelen, thuiswerken,
onzekerheid, niet echt een ideale tijd
voor een verhuizing. Verhuizen naar
een nieuwe pand was echter hard nodig
wij zijn trots op ons nieuwe hoofdkantoor aan de Tielweg 10 te Gouda.
CheckMark Labrecruitment bediende
vooral de chemie sector van
laboratorium personeel. De koers die in
2005 werd ingezet om uit te breiden
richting farma, food en biotech leidde tot
de verhuizing naar Gouda.
In de jaren daarop zijn vestigingen
geopend in Rotterdam, Amsterdam en
Oss. De wervings- en selectie activiteiten
werden uitgebreid en CheckMark
groeide uit tot een van de belangrijkste
spelers binnen de chemie & life
sciences. In 2019 is een strategisch
groeiplan voor de komende jaren
ontwikkeld. Deze groeiplannen vergen
uitbreiding van het stafteam en daarmee
was de noodzaak voor een nieuw
hoofdkantoor geboren.

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

Nieuw hoofdkantoor
De 4de etage van het kantoorgebouw
aan de Tielweg biedt een frisse,
eigentijdse en vooral veel ruimere
werkplek. Via een directe lift is de etage
van CheckMark toegankelijk. De entree
is uitnodigend en biedt gelegenheid tot
het nuttigen van een hapje en een
drankje. Een etage die zeer modern,
ruim en licht is ingericht. Er is direct
geanticipeerd op de (tijdelijke) nieuwe
1,5 meter economie wat er toe leidt dat
werk- en interviewruimtes effectief en
veilig zijn ingedeeld. De visie van
CheckMark is om innovatief in te spelen
op snel veranderende wensen en eisen
in een wereld die in een razend tempo
nieuwe mogelijkheden biedt.
Het nieuwe pand past volgens de directie
perfect bij de tijd waarin we leven, de
flexibele mindset van het team en bij de
groeiambitie van CheckMark.

Protinhi Therapeutics ontwikkelt
virusremmer tegen COVID-19
Terwijl iedereen bezig lijkt met de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19, werkt Protinhi
Therapeutics aan een ander veelbelovend geneesmiddel: virusremmers. Bernd van Buuren, CEO van
het Nijmeegse biotech-bedrijf, kreeg recentelijk definitieve go van Health Holland voor PanCoroNed:
een nieuwe samenwerking tussen Avivia, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, Leiden UMC
en Protinhi voor de ontwikkeling van virusremmers tegen COVID-19. Protinhi werkte de afgelopen
jaren aan middelen tegen tropische infectieziekten, zoals dengue, en gaat deze expertise nu inzetten
tegen het coronavirus: “Met onze achtergrond en gebundelde krachten hopen we tot een middel te
komen dat corona remt en een toekomstige uitbraak misschien zelfs kan voorkomen.”
Eiwit knippen
Protinhi Therapeutics ontwikkelt breedspectrum
antivirale geneesmiddelen. Van Buuren legt uit:
“Essentieel bij de verspreiding van virussen zijn
specifieke proteasen: enzymen die eiwitten van het
virus in de juiste vorm knippen, waardoor het virus
de gastheercellen in het lichaam kan infecteren en
zichzelf repliceren. Met proteaseremmers kan je
ervoor zorgen dat bepaalde proteasen van het virus
niet werken en voorkom je de verspreiding van het
virus. Dit maakt van proteaseremmers een effectief
antiviraal middel.”
Tot nog toe werkte Protinhi aan proteaseremmers
tegen flavivirussen. “Dit is een groep van tropische
infectieziekten zoals dengue, westnijlvirus en
zika,” vervolgt van Buuren. Allemaal virale ziektes,
overgebracht door muggen, nog zonder vaccin én
afhankelijk van hetzelfde essentiële protease. Met een
remmer van het gedeelde essentiële protease, kan je
de hele groep van virussen in één keer tackelen. In dat
geval spreken we van een breedspectrum antiviraal
middel.” De technologie die Protinhi de afgelopen
jaren heeft ontwikkeld tegen flavivirussen, wordt nu in
PanCoroNed toegepast op COVID-19.

IC’s ontlasten
Van Buuren is ervan overtuigd dat therapeutisch
gebruik van proteaseremmers het herstel van
geïnfecteerde patiënten kan versnellen. “Ook voor
COVID-19 geldt dat het een essentiële protease
heeft. Door een proteaseremmer als therapeutisch
geneesmiddel toe te dienen, dus na infectie door het
virus, voorkom je dat het virus zich vermenigvuldigt
en verder door het lichaam verspreidt. Op dit moment
wordt een aantal al bestaande virale remmers getest.
De best functionerende daarvan versnelt het herstel voor
ongeveer dertig procent. Ligt een corona-patiënt normaal

gesproken tien dagen op de IC, zijn dat er nu zeven. In
PanCoroNed gaan we proberen tot een nog effectievere
proteaseremmer te komen, met hopelijk minder
overbelasting van de Intensive Cares (IC) tot gevolg.”
Tegelijkertijd gaat van Buuren door met het werk
tegen flavivirussen. “Iedereen is ontzettend druk
met de bestrijding van het coronavirus, maar we zien
ondertussen een dengue-golf in Zuid-Amerika. De
tekorten in ziekenhuizen daar zijn enorm. Van onze
contacten in Brazilië horen we dat de combinatie van
COVID-19 en dengue ertoe kan leiden dat ook daar
tenten opgezet moeten worden als extra capaciteit
voor ziekenhuizen. Bestrijden van dengue blijft voor
ons een niet-aflatende prioriteit. Het EFRO-project
‘Tropinhi’, waarin we hebben aangetoond dat onze
stoffen verschillende flavivirus-proteasen remmen,
zijn we nu aan het afronden. Daarnaast zijn we in
2020 gestart met het Eurostars project ‘Flavicure’:
de vervolgfase voor het proof of concept van het
breedspectrum principe. Met deze projecten en
initiatieven proberen we de hulp te bieden die ook op
de IC’s in Zuid-Amerika hard nodig is.”

SARS-CoV-3
Van Buuren denkt dat proteaseremmers niet alleen
de huidige corona-uitbraak kunnen inperken,
maar ook een belangrijke rol kunnen spelen bij het
voorkomen van een toekomstige corona-gerelateerde
epidemie. “COVID-19, veroorzaakt door SARS-CoV-2,
is onderdeel van een groep coronavirussen. SARSCoV en MERS-CoV zijn eerdere varianten hiervan en
er gaat ongetwijfeld een nieuw coronavirus opduiken,
laten we zeggen SARS-CoV-3. Net als bij flavivirussen
zijn de proteasen van verschillende coronavirussen
vrijwel identiek. Een proteaseremmer tegen COVID-19
kunnen we daardoor ook inzetten tegen dit volgende
coronavirus. Dit middel kunnen we vervolgens
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Nijmeegse samenwerking
PanCoroNed is mede het resultaat van de
sterke samenwerking in het Health en High
Tech ecosysteem van Nijmegen. De linkjes
tussen de partners waren snel gelegd, vertelt
van Buuren: “Als spin-out van het Erasmus
MC en Institute for Molecules and Materials
(IMM) van de Radboud Universiteit, was het
logisch om destijds te vestigen op de Nijmeegse
innovatiecampus Novio Tech Campus. Avivia,
mede-initiator van PanCoroNed, zit hier op
dezelfde verdieping als wij. Daarnaast werken
we in het project samen met de Radboud
Universiteit en virologen van het Leiden UMC
en Universiteit Utrecht. Met de onderzoekers
van de Radboud Universiteit hebben we al jaren
een goede samenwerking. De sterke relatie
met deze partners heeft ervoor gezorgd dat
we PanCoroNed relatief snel konden lanceren;
essentieel in de strijd tegen virussen.”

profylactisch, dus preventief, gaan toepassen. Mensen
die extra kwetsbaar zijn of die verwachten met het
virus in aanraking te komen, bijvoorbeeld door leeftijd
of woonplaats, krijgen het geneesmiddel van tevoren
toegediend en zijn beschermd. Op die manier kunnen
we een volgende corona-pandemie voorkomen.
Ook hiermee gaat PanCoroNed aan de slag.”
“PanCoroNed is een mooi begin, maar we zien
het echt als startpunt,” benadrukt van Buuren.
“De vijf onderzoeksgroepen die we nu via dit
samenwerkingsverband aan het werk kunnen zetten
is de eerste stap. Vervolgens zitten er nog heel wat
stappen tussen een proof of concept in het lab en het
daadwerkelijke geneesmiddel dat bij de apotheek ligt.
We moeten en kunnen klaar zijn voor een volgende
virusuitbraak, maar daarvoor zijn wel investeringen
nodig in onderzoek en ontwikkeling van virusremmers.
Zowel in fundamenteel academisch onderzoek, als in
medicijnontwikkeling zoals wij dat doen. Protinhi blijft
daarom het huidige PanCoroNed consortium actief
versterken middels nieuwe subsidies en investeringen.
Alleen zo kunnen wij en andere Nederlandse biotechbedrijven het verschil gaan maken en een volgende
pandemie voorkomen.”

Milestones Protinhi Therapeutics
2015 Oprichting Protinhi Therapeutics.
2016 Operationele activiteiten gestart op basis van leningen vanuit Gelderland Valoriseert en RedMedTech Ventures.
2017 Start op Novio Tech Campus, Nijmegen.
2018 Start EFRO-project ‘Tropinhi’, in samenwerking met TropIQ Lifesciences, Radboud Universiteit en het
RadboudUMC.
2019 Eerste financiering vanuit door Oost NL geleid consortium.
2019 Health Holland Kickstarter ism Universiteit Heidelberg.
2020 Award voor meest innovatieve Eurostars project ism Fraunhofer Institute en Chimera biotech.
2020 Start IMI-European Lead Factory screening project ism Pivot Park Screening Centre en
Universiteit Heidelberg.
2020 Start MIT-R&D-samenwerkingsproject THERAPRO ism Artemis Bio-support.
2020 Start PanCoroNed met consortium partners Avivia, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en LUMC.

41

Protinhi-CEO Bernd van Buuren en Daniel
Gironés (CSO) in hun lab op Novio Tech Campus.

Veranderend recruitmentlandschap biopharma sector
Schakelen tijdens corona; een opgave
waar elke organisatie mee te
dealen heeft.
De huidige situatie zorgt voor uitdagingen en ontwikkelingen binnen de
Life Sciences industrie. De coronacrisis
heeft het recruitmentproces veranderd
in elk opzicht. Ook bij QTC Recruitment
merken ze dit. De organisatie helpt en
Lens-005.pdf
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ondersteunt biopharma organisaties, los
van recruitment, aan de hand van best
practises. “Wij zien in de biopharma
industrie dat recruitment voor sommige
partijen geen optie meer is. Een aantal
organisaties reageerden door juist op
dat moment hun slag te slaan. Veel
bedrijven begonnen hun boardrooms in
te richten voor online interviews en
mensen aan te nemen via video

conferences. We zien dat er momenteel
veel mensen beschikbaar zijn op het
gebied van engineers en analisten”,
vertelt Hans Dijkstra - Managing
Partner QTC Recruitment.
Voor QTC Recruitment heeft de crisis
uitdagingen meegebracht: motiveren
van personeel, moeilijker begeleiden
van ‘juniors’ en klanten niet in persoon

kunnen zien. Echter, zag QTC
Recruitment ook positieve
ontwikkelingen. “Onze organisatie is
hechter geworden. Daarbij heeft het ons
dichter bij de klant gebracht. Momenteel
is goed te zien dat de meerderheid is
omgeschakeld naar online recruitment
omdat de business doorgaat en
bedrijven afhankelijk zijn van
personeel”, aldus Hans Dijkstra.
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Biopartner groeit
maar door!
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Thinking about your future? Talk to us.
info@lens.careers
+31 (0)20 462 30 60
lens.careers
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Biopartner gaat met het Biopartner 5
gebouw het eerste energie neutrale
laboratorium van Nederland realiseren.
Ondanks Stikstof en Corona ligt de bouw
nog op schema. Het gebouw is nu al hét
voorbeeld van circulair bouwen in
bouwend Nederland. Het inmiddels
vijfde incubatorgebouw is al bijna voor
drie kwart verhuurd en zal haar
parkfunctie verder versterken door de
toevoeging van een groot atrium en
koffieplek waar LBS parkbewoners volop
gebruik van kunnen maken. De bedrijven
Mimetas, Toxys en BioSparq hebben
besloten hier hun nieuwe thuis te
vestigen. Het in ontwikkeling zijnde
incubatorprogramma zal hier eveneens
haar plekje krijgen zodat Leiden nog
meer toonaangevend kan zijn in de Life
Science van Nederland.
Biopartner blijft huurders ontzorgen
door het leveren van turn-key kantoren
en met labtafels en zuurkasten
ingerichte laboratoria. Een zeer groot
servicepakket waarbij er naast de
gebruikelijke water en licht levering ook
de labs en kantoren worden
schoongemaakt, CO2 en stikstof wordt
geleverd, apparatuur wordt gedeeld
zoals een autoclaaf, ijsmachines en
bidemiwater. Gratis benutting van
vergaderzalen, presentatiezalen,
goederenontvangst, receptie met
telefonische terugval en deelfietsen.
Met een slanke, flexibele en doelgerichte
organisatie komt Biopartner aan ieders
wensen tegemoet.

Gespecialiseerd in temperaturen van -150 tot 450 graden

Vonmarcken wil meer
aandacht voor medicijnkasten
Veel huisartsen en apotheken worden door de Covid 19-crisis nog eens geconfronteerd met
het belang van betrouwbare koel- en vriesapparatuur. En niet alleen nu; de verpakking voor de
pneumokokken-vaccins zijn gewijzigd en groter. Met een bescheiden medicijnkoelkastje wordt het
dan lastig de vaccins te bewaren. Vonmarcken heeft de oplossing.

Jan Willem Merkens begon acht jaar geleden zijn bedrijf
Vonmarcken Laboratory & Medical Equipment. Zijn
ervaring in de wereld van medische apparatuur is niet
alleen terug te zien in het ruime assortiment, maar
ook in de expertise en dienstverlening. En niet in de
laatste plaats in de kennis waar de behoeftes liggen van
zijn klanten. Merkens: “Er zijn geen vast omschreven
eisen aan de koel- en vriesapparatuur bij apotheken en
huisartsen zoals dat wel in ziekenhuizen het geval is. En
daarom is er ook minder aandacht voor bij apotheken en
huisartspraktijken. Niet zelden kom je een eenvoudige
koelkast tegen: als die het doet is het wel goed.”
Maar dat is niet voldoende, vindt de directeur van de
Montfoortse onderneming: “In de eerste plaats moet je
je afvragen of die koelkast voldoende ruimte biedt. De
pneumokokken-vaccins worden straks geleverd in een
grotere verpakking. Heb je daar dan wel de ruimte voor.
Ten tweede is de vraag of de temperatuur wel wordt
gemonitord. En als de koelkast uitvalt, krijg je dan
een alarm?”
Met het brede assortiment is Vonmarcken in staat om
alle wensen en eisen te vervullen. Voor laboratoria,
ziekenhuizen, apotheken en huisartsen levert
Vonmarcken nagenoeg alle apparatuur. Koelen en
vriezen maken een belangrijk deel daarvan uit. “We

vertegenwoordigen topmerken, waaronder het
Deense Vestfrost, dat wij in Nederland hebben
geïntroduceerd. Het zijn medicijnkoelkasten van een
bijzonder hoge kwaliteit en zeer betrouwbaar”,
aldus Jan Willem Merkens.
Inmiddels kan het merk Vestfrost zich verheugen in een
groeiende belangstelling. “Wij kennen de producten
door en door en ook daarom komen huisartsen en
apothekers en andere gebruikers bij ons. We stellen de
juiste vragen, kennen de vereisten en denken mee.”
Meedenken en adviseren doet Jan Willem Merkens ook
door te wijzen op het belang van temperatuurregistratie.
Vonmarcken voert het merk Testo. De loggers kunnen
via wifi een alarm doorgeven aan de smartphone of
tablet of ander device bij een storing of afwijking van
de gewenste temperatuur. “Eigenlijk onmisbaar voor
apothekers en huisartsen”, besluit Merkens: “Vandaar
ook dat we een mooie aanbieding doen: een Vestfrost
medicijnkoelkast in combinatie met een Testo Saveris
datalogger. Ook voor huisartsen en apothekers die ons
nog niet kennen een mooie kans om kennis met
ons te maken!”

www.vonmarcken.nl
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Hoe weet u zeker dat uw
pipet goed functioneert?

Voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten
moeten uw pipetten periodiek gekalibreerd worden.
Maar hoe weet u zeker dat deze in de tussenliggende
periode ook goed functioneert? METTLER TOLEDO
biedt u nu een innovatieve oplossing om binnen 60
seconden de prestatie van uw pipetten te valideren.
RAININ SmartCheck™
Deze nieuwe technologie biedt u de mogelijkheid om op
snelle en praktische wijze te controleren of uw pipet
nauwkeurig werkt. Doseer vloeistof in de vloeistofkamer
en de SmartCheck bepaalt automatisch het testvolume
van de pipet. Binnen 60 seconden wordt een pass/fail
resultaat gegeven, zodat u weet of uw pipet nog binnen
de ISO 8655 gestelde toleranties presteert. SmartCheck
is geschikt voor zowel mono- en multichannel pipetten,
ongeacht het merk!
SmartCheck is snel en eenvoudig in gebruik, zodat
prestatiecontroles gemakkelijk onderdeel worden van
uw dagelijkse routines en dankzij de kleine afmetingen
(slechts 10 cm x 10 cm) neemt de SmartCheck weinig
ruimte in beslag. Zo voorkomt u OOS-resultaten, dubbel
werk en onverwachte kosten. Bespaar tijd en geld door
het risico op onnauwkeurige meetresultaten
te minimaliseren!
SmartCheck is niet alleen een efficiënte oplossing, het
is ook de enige automatische oplossing voor ISO 8655
pipet verificatie. SmartCheck neemt volumetrische
metingen met behulp van de gravimetrische methode
en berekent willekeurige en systematische fouten op
basis van vier metingen. Vervolgens wordt de
meetonzekerheid van het volume bepaald, welke
vergeleken wordt met de vastgestelde toleranties. Op
basis daarvan geeft de SmartCheck een duidelijke
pass/fail uitslag binnen 60 seconden.

Survey results: impact and
response to the COVID-19
crisis in the European Life
Sciences sector

Gezond aan het werk
na de crisis: maak een
terugkeerplan

ttopstart has interviewed 50 European life sciences
companies on how they are impacted by and have
responded to the COVID-19 crisis. In the report the
results are discussed and translated into
recommendations. Jasper Levink, director of ttopstart:
“Whereas some life sciences companies seem to
benefit from the pandemic, many are facing severe
delays, funding issues, and are at risk of default. With
this report we provide useful recommendations to
these companies. They could benefit from quickly
finding the right investors, partners, and making
strategic switches to adopt to the
corona-induced situation.”

Iedereen hoopt dat het coronavirus snel wordt
bedwongen en dat we allemaal weer ‘normaal’ aan
het werk kunnen. Maar als de crisis eenmaal voorbij
is, zijn de effecten op werknemers nog niet weg. Voor
HR is het daarom goed om een plan te maken voor
workforce management na de crisis. elipsLife Benelux
deelt, als expert duurzame inzetbaarheid, haar visie
op re-integratie na corona.

Results: impact of COVID-19 on life sciences industry
A summary of the results:
•N
 early two-thirds of the companies interviewed expect
delays in the development of their lead product due to
the COVID-19 crisis. The average expected delay is
6-months.
•A
 bout half (51%) of the companies expect to require
extra funding. Most of the firms in need for additional
funding require an amount between €100.000€400.000, and it is not rare for companies to require
an amount of even more than €800.000. Interestingly,
these data also imply that an equal amount of
companies does not face a financial setback.
•O
 ur data shows that the impact of the exit value of
companies is very mixed; A quarter of the companies
expect their exit value to be influenced negatively
whereas about an equal amount of them expects a
positive effect, no effect, or find it hard to make a
prediction. Of the firms older than 11-years 21% are at
risk of default (compared to 42% of younger
companies) and only 36% of them require extra
funding due to the COVID-19 crisis (compared to 63%
of younger companies). This may indicate that older
firms have a higher chance of surviving this crisis.
•A
 wide range of strategic moves in response to the
crisis are being made. Amongst financial strategies,
reduction in operational costs and postponing
investments are the most common. Interestingly,
nearly a third of the interviewees have responded to
the pandemic by switching to infectious diseases or
other COVID-19 related areas.

Ontdek de voordelen van SmartCheck op
www.mt.com/SmartCheck

•M
 any companies are forced to revise their R&D and
funding strategies while facing future uncertainties.
The long-term effects of postponing investments
could be the most detrimental for biomedical
innovation.
•N
 early 60% of the companies applied for the
governmental support measures offered. Interestingly,
only a quarter of the respondents in need of extra
funding attempted to raise this via EU grants.
For the full report visit: https://www.ttopstart.com/
news/results-survey-covid19

Als het virus bedwongen is, moet HR oog houden voor
het langetermijneffect dat de crisis heeft op de
inzetbaarheid van personeel.
Bijna elke organisatie opereert nu anders dan normaal.
Het is gigantisch druk door extra vraag, mensen werken
onder grote psychische druk doordat zij ‘dicht bij het
virus’ werken of ze werken langdurig thuis waarbij dit
moet worden gecombineerd met uitzonderlijke
zorgtaken. Als laatste zal er nog vrees ontstaan voor
grootschalige reorganisatie met de bijbehorende
onzekerheid. Ogenschijnlijk gaat dat goed met laag
verzuim, maar zaken als burn-out liggen op de loer.
De langetermijngevolgen voor werknemers zijn niet te
onderschatten. We zullen een verhoging van verzuim en
arbeidsongeschiktheid gaan zien, mogelijk ook bij
mensen die heel ziek zijn geweest door het virus.
Terugkeerplan mentale gezondheid
De nazorg is van cruciaal belang om de negatieve
gevolgen op lange termijn te beperken. Zorg dat er nog
tot zeker een jaar nadat we deze pandemie achter ons
laten extra aandacht is voor de (mentale) gevolgen van
werken onder grote druk en lang vanuit huis.
Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op
met Stefan Duran van levensverzekeraar elipsLife.
Of kijk op www.elipslife.com.

De opgedane Coronaachterstand in klinisch
onderzoek ongedaan
maken met de uitgebreide
Trial-Eye services

Dr. Poupak Dadvar PhD
Senior researcher bij
HYGENIQ zet zich in voor
next generation hygiene

De kennisintensieve portefeuille van Kadans Science
Partner groeit in een razend tempo. Als de partner
voor kennisintensieve organisaties is Kadans al actief
op 13 science parken en campussen in Europa.
Ook in Nederland wordt hard gewerkt aan meer
hoog-waardige accommodatie en versterking van
het ecosysteem.

Het merendeel van het klinisch onderzoek kwam stil
te liggen door de Corona-crisis. Patiënt inclusie werd
‘on-hold’ gezet en nieuwe studies werden uitgesteld.
Nu de wereld weer langzaam open gaat rijst de vraag:
“Hoe gaan we de opgedane achterstand weer
inhalen?”. iClusion heeft hier enkele antwoorden op
middels efficiënte contactloze processen voor het
opstarten van studies, de nieuwe regiomanager, en
een steeds groter wordend netwerk van studie centra
met de opening van België voor de Trial Eye services
van iClusion.
In de eerste 7 weken van de Corona-crisis zijn er 25
nieuwe medicijn studies voor de indicatie kanker
goedgekeurd in Nederland, waarvan 15 binnen solide
tumoren, 4 binnen hematologie en 6 binnen
longoncologie. Dit is bijna 45% minder dan de 7 weken
daarvoor. We zien nu heel langzaam dat studies beetje
voor beetje weer opgestart gaan worden, maar wij
verwachten vooral na de zomervakantie een enorme
piek in nieuw op te starten studies om de opgelopen
achter stand weer in te halen.
Door studies via de Trial-Eye infrastructuur van iClusion
aan te bieden aan studiecentra is het mogelijk om
klinisch onderzoek zeer efficiënt en contactloos op te
starten. Geen onnodige bezoeken aan ziekenhuispersoneel en een centraal te managen studie dossier
voor opstart en implementatie.
Recent werd de regiomanager geïntroduceerd in het
Trial-Eye platform. Ziekenhuizen die samenwerken in
regioverband kunnen nu online inclusie en verwijzing
regelen, waardoor het bereik van klinisch onderzoek
voor potentiele patiënten ook tot buiten de
studiecentra groeit.
Met trots presenteert iClusion ook Pieter-Jan
Vandersloten als onze Manager Trial Centers - België.
Hierdoor kan klinisch onderzoek nu ook contactloos en
efficiënt in België opgestart worden en wordt het
potentieel aan patiënten geschikt voor
onderzoeksdeelname verdubbeld.
Contact met iClusion kan via:
Info@iclusion.com of de website.

Kadans Science
Partner bouwt aan
de toekomst

Naast de lancering van de consumentenlijn in 2019 en
de herintroductie van HYGENIQ Professional begin
2020, blijft HYGENIQ de markt voorzien van next
generation innovaties in hygiëne.
De toekomst van hygiëne
Innovatie in hygiëne wordt essentieel voor een leefbare
wereld in de nieuwe werkelijkheid na de coronacrisis.
Innovaties die voortkomen uit het DNA van HYGENIQ.
Een goed voorbeeld is Biosafe. Een technologie die is
gebaseerd op een 100% natuurlijk plantenextract dat
bewezen effectief is tegen 170 ziekteverwekkers,
waaronder – zoals nu getest en gebleken – óók het
corona COVID-19 virus. Het bedrijf is deze technologie
momenteel aan het verwerken in een gamma
producten, genaamd BIOSAFE® S.1, die geschikt zijn
voor persoonlijk (thuis)gebruik tot het desinfecteren van
grote ruimtes als kantoren, vliegvelden en stations.
Doordat het product geen alcohol of schadelijke
chemicaliën bevat is het daarmee het enige
kindvriendelijke hand hygiënemiddel. Een ander
voorbeeld is de lijn probiotische producten die veilige en
gezonde bacteriën bevatten. “Microben zijn de
opruimers van onze planeet. Wij maken van dat
mechanisme gebruik, in bijvoorbeeld de Nare Geurtjes
Verwijderaar”, zegt Marcel in het Veld, oprichter en
directeur van HYGENIQ. Doordat deze microben de
voedingsbodem voor slechte, ziekteverwekkende
bacteriën opruimen kennen deze producten tevens een
infectiepreventieve werking. “Onze samenleving zal
drastisch veranderen: de ‘1,5 meter economie’ is
tegelijk ook een ‘hygiëne economie’”, zegt Marcel.
“Hierin wil HYGENIQ zijn verantwoordelijkheid nemen,
om met innovatieve, duurzame en veilige
productoplossingen te komen die bijdragen aan het
voorkomen van virusuitbraken. De missie van ‘next
generation cleaning’ is nu ‘next generation hygiene’.”
Naast de BIOSAFE® S.1 biedt HYGENIQ ook een
desinfectiezuil genaamd de HYGENIQ KiQ. Deze zuil met
robuust frame en gepersonaliseerd uiterlijk is met de
voet bedienbaar en doodt 99,99% van de bacteriën.

Zo is op Wageningen Campus begin mei Plus Ultra II
opgeleverd, slechts één jaar na de start van de bouw.
Plus Ultra II volgt op het succes van Plus Ultra, een
inspirerende plek voor (door)startende en volwassen
bedrijven en studenten. Dit betekent echter niet dat
Kadans klaar is met bouwen. Eerder dit jaar zijn
namelijk verschillende projecten van start gegaan. Zo
ook op het Utrecht Science Park, waar begin april is
gestart met de bouw van Accelerator. Accelerator
wordt hét nieuwe R&D innovatiecentrum op het
Utrecht Science Park. Met 22.500 m2 verdeeld over 12
verdiepingen biedt Accelerator ruimte voor groeiende,
innovatieve bedrijven actief in de Life Sciences. Verder
zal er later dit jaar gestart worden met de bouw van
Plus Ultra Leiden, hét nieuwe business center op
Leiden Bio Science Park, en Plus Ultra Groningen op
Zernike Campus.

Medical Business Park Amsterdam
Kadans mag ook de hoofdstad aan haar internationale
portefeuille toe gaan voegen. De gemeente Amsterdam
en Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC)
hebben Kadans Science Partner geselecteerd om een
kavel te ontwikkelen op het Medical Business Park,
een medisch georiënteerd bedrijvenpark op het terrein
van Amsterdam UMC, locatie AMC. Kadans Science
Partner gaat er minimaal 7.000 m2 bruto
vloeroppervlak realiseren voor bedrijven en
instellingen gericht op de medische dienstverlening.
Het gaat om laboratoriumruimte en
ondersteunende kantoorfuncties.
Ga voor meer informatie over al deze projecten
naar www.kadans.com

S C I E N C E PA R T N E R

Innovation for Health 2021 – thema: immunology
Innovation for Health 2021 vindt plaats
op 15 april 2021 in Rotterdam. De
achtste editie van deze toonaangevende
Health & Life Sciences conferentie
heeft een speciale focus op het immuun
systeem. Meer dan anders realiseren
wij ons hoe belangrijk innovaties in de
gezondheidszorg zijn voor het
ondersteunen van ons immuunsysteem
voor de preventie, detectie, beheersing

en bestrijding van ziektes en infecties.
Het programma zal o.a. ingaan op
infectieziektes, auto-immuniteit,
immunomics en immunotherapie.

waarbij een fysieke conferentie
gecombineerd wordt met een online
component. Naar verwachting zal de
conferentie meer dan 1000 fysieke en
online deelnemers trekken.

Het conferentieseizoen in 2020 is anders
door de COVID-19 pandemie. Tegen april
2021 verwachten wij dat er weer
conferenties georganiseerd kunnen
worden, zij het in hybride formaat,

Wilt u ook een onderdeel zijn
van de community van innovators
in Health& Life Sciences?
De bezoekersregistratie gaat

open in september via
www.innovationforhealth.nl. Bedrijven
en instellingen die willen bijdragen aan
deze belangrijke conferentie als partner,
sponsor of spreker kunnen contact
opnemen met de organisatie via e-mail
(info@innovationforhealth.nl) of
telefonisch (035 303 55 80).

Microbiologische
veiligheidskast
direct leverbaar

Committed to find the perfect fit for
your single use flow process

About Equflow
Equflow focuses on the development and production of
single-use flowmeters of high quality. They have a
uniquely global presence in terms of single-use
solutions with high accuracy and reproducibility,
combined with an excellent price-performance ratio.

Single Use and Disposable Flow Sensors for Biopharmaceutical
Equipment and -Technologies
The prevention of cross-contamination, validation of critical processes and cost savings are themes
where Equflow products deliver a high level of added value against realistic and affordable prices.
By using disposable parts, a high degree of efficiency and cost saving can be achieved, while
maintaining a high level of product quality and service.
•
•
•
•
•

Cover flow ranges from 20 mL/min
to 200 L/min
Outstanding reliability and accuracy
of flow measurements
Qualified for gamma irradiation up
to 50 kGy
No calibration required after
exchanging flow tubes
Affordable

Together with her partners, Equflow also
provides custom-made solutions to meet her

Scan QR code to watch a video that explains the working
principle of Equflow’s flow sensors

customers’ needs. It is Equflow’s mission to offer high-quality flow measurement solutions to
enable her customers to achieve complete process control

Contact us
www.equflow.com

info@equflow.com

+31 (0)24 379 2666

Monmouth Scientific heeft, in het
kader van de Coronapandemie, 80%
van de interne capaciteit gericht op de
productie van Biologische Veiligheidskasten om zo te kunnen voldoen aan de
enorme vraag. COVID-19 gerelateerde
applicaties krijgen in de productie
voorlopig voorrang.
Dupa Veiligheidstechniek kan een van de
meest uitgebreide reeksen Biologische
Veiligheidskasten aanbieden in
Nederland. De Guardian Klasse II en
Klasse I Biologische Veiligheidskasten
bieden bescherming voor gebruiker,
omgeving én product en bevatten de
allernieuwste functies en technologieën.
De Biologische Veiligheidskast voldoet
aan hoge kwaliteitseisen. Type
goedkeuring volgens BS EN 12469:2000.
Op de kast zit een garantie van 5(!) jaar bij
normaal gebruik, buiten de
verbruikselementen zoals HEPA filters.
De Guardian 1200 Klasse II is
direct leverbaar!
Specificaties MSC-1200:
• Buiten afmeting: 1200 x 750 x 1321mm
• Binnen afmeting: 1107 x 510 x 741mm
•V
 isionaire ® Touch Screen Control
System, hierop kunt u zien hoe lang de
kast al draait, laatste datum van
onderhoud, het aantal intervallen etc.
•H
 14 HEPA 14 filter, 99,97% bij 0.3µ, ISO
klasse 4
• Door beperkte hoogte is de kast bijna
overal te plaatsen, ook op een
bestaande werktafel
•W
 erkblad bestaande uit 2 delen,
separaat eruit te halen
•B
 laast gefilterde lucht terug op uw
product om deze steriel te houden
•L
 ED verlichting met laag
energieverbruik
• Ingebouwd UV licht voor het steriel
maken van de werkruimte
• IRISS, Infra-Red Intelligent Sash Safety
System, onderbreekt het
gemotoriseerde raam wanneer
obstakels zich in de opening bevinden

Improve your process
performance with
RAMANRXN TM

Raman spectroscopy has become established in many pharmaceutical
research and analytical laboratories. It used for several applications in the
production of APIs: drug screening, crystallization monitoring and drying
just to mention a few of them. In the last years several experiments have
taken place in the bioprocessing area with fantastic results. Since 2009
RamanRNX is a proven technology for bioprocess applications ensuring
its scalability from Process Development to Pilot and into GMP
Manufacturing.
Beneﬁts for the Biotech industry The use of Raman technology brings process,
quality and economic advantages second to none of other available process analytical techniques. RamanRXN from Endress+Hauser is a multiparameter analyzer
which does not require costly consumables. Labor Intensive sampling collection and
preparation is not an issue anymore, actually sampling is not even longer required!
RamanRXN used in a bio fermentation allows to measure glucose, glutamine,
glutamate, lactate and ammonium in real-time in conjunction with osmolality,
viable cell density and total cell density. These data are of primary importance to
improve process performance especially because continuously measured and
available to be used for bioprocess control.
You can beneﬁt of the increased repeatability and reliability wherever the cell
culture or fermentation is taking place, in a benchtop fermenter, in a traditional
stainless steel vessel or in a single-use bioreactor.
Start with RAMANRXN™ is easier than you thought! “The ﬁrst step is always
the hardest”, we do acknowledge your concerns when it comes to invest in a
technology which seems to be promising but you do not know if it will actually
be able to detect the protein with that particular structure you are aiming for.
Endress+Hauser Netherlands has a speciﬁc program coming in for your support.
You can make use of our RAMANRXN™ renting program and of the consultancy of our specialist team. Upon signing of a Non-Disclosure Agreement, which
aim is to protect the conﬁdentiality of the relation, you can partially or complete
outsource to our specialists the feasibility study, the design of experiment and
the analysis of the experimental data.

RamanRXN in manufacturing application

Theory
Raman spectroscopy is a form of vibrational spectroscopy, much like infrared
(IR) spectroscopy. However, whereas IR bands arise from a change in the
dipole moment of a molecule, Raman bands arise from a change in the
polarizability. Raman is a form of vibrational spectroscopy. This means that
these energy transitions arise from molecular vibrations. Because these
vibrations involve identiﬁable functional groups, when the energies of these
transitions are plotted as a spectrum, they can be used to identify the
molecule.

The technology
A typical Raman spectrometer is made up of three basic parts: the laser, the
collection device, and the spectrograph.
Laser A laser is used to excite Raman spectra because it gives a coherent beam
of monochromatic light. This gives su�cient intensity to produce a useful
amount of Raman scatter and allows for clean spectra, free of extraneous
bands. Lasers used for Raman spectroscopy must exhibit good wavelength
stability and low background emission.

Raman Advantages
Raman is speciﬁc, does not require any sample preparation, provide real-time
results and it is not aﬀected by water presence.

Probe The probe is a collection device that collects the scattered photons,
ﬁlters out the Rayleigh scatter and any background signal from the ﬁber optic
cables, and sends the Raman scatter to the spectrograph. Many probes also
focus and deliver the incident laser beam.

Speciﬁcity Because Raman detects fundamental vibrations, Raman bands
have a good signal-to-noise ratio and are non-overlapping. This allows a
Raman spectrum to be used for everything from “ﬁngerprinting” of samples
to constructing complex chemical models of reaction processes.

Spectrograph When Raman scattered photons enter the spectrograph, they
are passed through a transmission grating to separate them by wavelength and
passed to a detector, which records the intensity of the Raman signal at each
wavelength. This data is plotted as the Raman spectrum

No sample preparation Unlike most other chemical analysis techniques,
Raman requires no special preparation of the sample. In fact, no contact
with the sample is needed at all because Raman involves only illuminating
a sample with a laser and collecting the scattered photons. Note especially
that this makes Raman spectroscopy non-destructive.
Analysis of aqueous systems The IR spectrum of water is strong and
relatively complex, making IR inadequate for analysis of aqueous solutions
due to heavy interference by the water bands. However, the Raman
spectrum of water is weak and unobtrusive, allowing good spectra to be
acquired of species in aqueous solution.
Short timescale Because a Raman spectrum can be acquired in as little as a
few seconds, Raman can be used to monitor chemical reactions in “real
time.”

Rolf Wolthuis
Consultant Proces Analyse
rolf.wolthuis@endress.com
Mob. +31 6 53 214 608

Endress+Hauser Nederland
Nikkelstraat 6
1411 AJ Naarden
www.nl.endresscom

Oxygen, pH and RamanRXN probes used
in process development application

RamanRXN2 Probe and spectrograph

