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Stamceltechnologie: betere 
therapieën, sneller bij de patiënt

Een spraakmakende deal en een geweldige opsteker 
voor de Nederlandse biotechnologie: Ncardia wist de 
afgelopen maand maar liefst $60 mln (€52 mln) te 
verkrijgen. ‘De financiering zal gebruikt worden voor 
het verder versterken van onze leidende positie in de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen en celtherapieën, 
gebaseerd op geïnduceerde pluripotente stamcellen, 
‘aldus CEO Stefan Braam.  Pagina 29

Sneller groeien doe je zo

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede 
medewerkers: we weten allemaal dat er een 
tekort is op de arbeidsmarkt. En als je laboratoria 
gevuld zijn met onderzoekers, dan blijft nog een 
groot vraagstuk over: gekwalificeerde partners 
voor de zakelijke dienstverlening van je bedrijf.  
Pagina 11

Unieke lab- en kantoorruimte 
in Rotterdam Makers District

Moderne labruimte: de vraag is in Rotterdam vele 
malen groter dan het aanbod, en de schaarste 
wordt steeds prangender. Een nieuwe ontwikkeling 
die verlichting gaat geven, is het project ‘Beagle 
Marconi’ in Rotterdam. Want in deze havenstad met 
internationale allure, de wereldwijd gerenommeerde 
Erasmus Universiteit en het Erasmus MC is de nood 
naar een inhaalslag groot. Pagina 59
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Investing in Innovative Dutch
Life Sciences Facilities
The Mibiton foundation invests in Life Sciences facilities and equipment enabling Dutch SMEs to 
accelerate and enhance 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.

HCM Medical (Nijmegen, The Netherlands) 
is a contract manufacturing organization. 
In partnership with the customer it 
develops products derived from human 
and animal tissue into medical implants 
for many different applications. HCM 
Medical implements technologies for 

the purpose of manufacturing these 
high-tech products. We use supercritical 
CO2, one of our core competencies, as 
a technique to decellularize bone and 
various soft tissues, but also to sterilize 
complex biomaterials and to develop 
drug dosing aerogels. One of the other 

technologies that plays an important role 
in our manufacturing process of biological 
devices, is freeze drying. Not only does 
it dry tissue constructs for shelf-life 
extension, but it forms porous sponges 
from biomaterials like collagen for tissue 
engineering applications •

Henriette Valster (CEO):
“The investment of the Mibiton Foundation accelerated the development of HCM Medical’s 

infrastructure. Various classes of cleanrooms were constructed, and high-tech equipment for the 
processing of human and animal tissues into medical implants was implemented. Based on the qualified 
infrastructures and quality systems, HCM Medical was able to acquire multiple manufacturing licenses.”

HCM Medical, Nijmegen | www.hcm-medical.com
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In de afgelopen nummers stond de coronacrisis en het feit dat deze als een vliegwiel 
op de biotechnologie en life sciences werkt centraal. Momenteel is men druk doende 
met Pandemic Preparedness en evaluatie waaruit veel verbeterpunten naar voren 
komen.  Zo bespreekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid de Nederlandse aanpak 
van de coronacrisis en in de Tweede Kamer komt een parlementaire enquête 
naar het coronabeleid. HollandBIO grijpt beide evaluaties aan als kansen voor 
verbetering, op nationaal én internationaal niveau. Dat we deze crisis beter aan 
hadden kunnen pakken, staat als een paal boven water. Dat laten in dit nummer ook 
partijen als Protinhi, Bilthoven Biologicals en IntraVacc weten.

Het najaarsnummer is traditiegetrouw een Vastgoed special. In dit nummer vinden 
we veel over het Utrecht Science Park Bilthoven. Niet alleen zijn daar fysiek 
spraakmakende ontwikkelingen (waaronder een GAP III Lab door Kropman), maar 
ook is er een ontwikkelvisie gepresenteerd, en zijn er de nodige highlights binnen 
de gevestigde bedrijven. In het noorden timmert Campus Groningen en in het 
Oosten Novio Tech Campus aan de weg. Verder start ontwikkelende bouwer J.P. van 
Eesteren met Beagle Marconi in Rotterdam. En zijn het Pivot Park, Kadans en DAIWA 
(voorheen Jan Snel) weer present met actualiteiten. 

In dit nummer zeker ook weer aandacht voor kleinere biotechbedrijven die 
zich weten te onderscheiden door een uniek onderzoeksgebied (zoals Pleco 
Therapeutics) en speciale attentie voor evenementen, zoals het 25-jarig bestaan van 
HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Klaar voor 
de toekomst onder de naam HAN University of Applied 
Sciences en met een vernieuwd HanBiocentre dat 24 
november vanaf 13.00 uur op Laan van Scheut 2 in 
Nijmegen wordt geopend. 

Drs. Ilse Kuiper
Hoofdredacteur
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tijdperk, zoals het digitale tijdperk toen ik jong was”. Ontwikkelingen in de biotechnologie en life sciences doen ons durven 
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de vooruitzichten zijn zeer goed. BiotechNEWS & Life Sciences is een magazine dat inzicht biedt in de onderwerpen en 
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Nederland brandpunt in 
mondiale biotechnologie
De afgelopen maanden stonden weer vol van mooie ontwikkelingen die verbetering, efficiency en versnelling van biotechnologie beoogen. 
Zo diende minister Van Engelshoven (OCW) het Biotech Booster voorstel in bij het Nationaal Groeifonds. Biotech Booster moet de 
Nederlandse biotechnologiesector laten uitgroeien tot internationale koploper. Het vormt een ontbrekende schakel in de valorisatieketen 
en ambieert van Nederland een brandpunt in de mondiale biotechnologie te maken. Met Biotech Booster gaan uitvinders en ondernemers, 
kennisinstellingen en bedrijven biotechnologische kennis sneller en efficiënter omzetten in waardevolle innovaties. Een waardevol 
initiatief van deze actieve en snel ontwikkelende sector.   
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4 t/m 7 mei 2022 staat Maastricht in het teken van onderzoek naar en de strijd 
tegen obesitas en obesitas-gerelateerde complicaties. Dit tijdens de 29e editie van 
het European Congress on Obesity, onder de noemer Zoom Forward 22, dat zal 
plaatsvinden in MECC Maastricht. 

Het internationale congres heeft Maastricht als congresdestinatie 
gekozen.  Onlangs de overeenkomst ondertekend door Dr. Gijs Goossens, 
obesitasonderzoeker en voorzitter van Zoom Forward 22.
Tijdens dit internationale obesitascongres worden meer dan 3000 wetenschappers en 
behandelaars verwacht vanuit Europa en andere continenten.

MECC Maastricht verwelkomt ruim 3000 
wetenschappers in hun strijd tegen obesitas in 
Europa



Beginning with a portfolio of enzymes 
in 2019, Gecco Biotech B.V. has grown 

into a contract research organisation, 
specialising in enzymes. Centred at 
University of Groningen, founders 
Nikola Lončar, Hugo van Beek and 
prof. Marco Fraaije (as scientific 
advisor) conduct early-stage projects 
to develop enzymatic processes. From 
novel enzyme discovery to enzyme 
engineering, they are committed to 
developing sustainable solutions for a 
wide variety of fields. 

In the continuous push towards 
greener and more efficient processes, 
enzymes have many environmental, 
and economical benefits over current 
methods, therefore are seen as feasible 
alternatives. Enzymatic hydrolysis is 
already well established, but redox 
enzymes are becoming increasingly 
competitive and are now applied 
for a wide variety of oxidation and 
oxygenation reactions. 

Starting with a feasibility study or 
an activity discovery project, Gecco 
proceeds step-by-step towards an 
economically viable process. Using an 
efficient pipeline for the production of 
completely novel enzymes and variants, 
or the rapid identification of enzymes 
with desired activities or increased 
stability, Gecco generates sustainable 
biocatalysts fit for purpose, and allows 
enzymatic process to be optimized for 
production on a large scale. 

CC Diagnostics is proud to announce 
the appointment of Ronald Vos as the 
companies Chief Executive Officer. 
Ronald brings over 30 years of business 
experience in the life sciences and 
molecular diagnostics field, having 
held positions at Luminex, Millipore 
& Thermo Fisher. During the last 
years, Ronald has supported various 
startup organizations in their go-to 
market strategy and overall business 
development. “It is an absolute honor 
to be asked for such an important task. 
Cervical cancer, despite being one of 
the most preventable forms of cancer, 
is still the leading cause of cancer 
deaths in women in 42 countries. With 
CC Diagnostics we truly can make a 
difference and I am convinced that 
the great team we have available will 
succeed in their mission” says Ronald.

CC Diagnostics is a Groningen based 
start-up that is developing a unique test 
kit for detection of early stage cervical 
cancer. The new screening test of CC 
Diagnostics is based on a technology 
developed by dr. Bea Wisman, prof. 
dr. Ate van der Zee and prof. dr. Ed 
Schuuring from the University Medical 
Center Groningen (UMCG). The test is 
expected reduce 33% of unnecessary 
follow-up procedures because of its 
higher specificity. CC Diagnostics is 
planning to release the test in 2022.

Further information on CC Diagnostics 
B.V can be found at 
www.cc-diagnostics.com.

Gecco Biotech brings sustainable enzymes to the market

CC Diagnostics
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‘Bloedstolling is een complex proces dat bestaat 
uit meerdere, opeenvolgende reacties tussen 
een groot aantal eiwitten, de stollingsfactoren,‘ 
legt CMO Dr. Gerard Short uit. ‘Een centrale rol is 
weggelegd voor stollingsfactor Xa, een eiwit dat 
door de nieuwe generatie bloedverdunners buiten 
werking wordt gesteld, waardoor de hele keten van 
bloedstolling ontregeld wordt. Deze direct werkende 
orale anti-coagulantia (DOAC’s) binden aan factor Xa 
en verhinderen dat het bloed goed kan stollen. De 
werkzaamheid van factor Xa-DOACs, die wereldwijd 
dagelijks door miljoenen mensen worden ingenomen, 
is ongevoelig voor antibiotica of voedingsmiddelen 
met veel vitamine K. Handig voor de patiënt, want die 
hoeft daardoor niet meer naar de trombosedienst voor 
bloedcontrole. Maar artsen staan vaak machteloos  
als iemand -bijvoorbeeld op de operatietafel- een 
ernstige bloeding krijgt.’ 

Enorme potentie
‘En zo’n bloeding komt niet incidenteel voor, maar 
treedt alleen al in Nederland bij zo’n tweeduizend 
mensen per jaar op. Wereldwijd gaat het om 
honderdduizenden potentiële gebruikers.‘ vervolgt 
de in juni aangetreden CEO Dr. Jan Öhrström.  Het 
was het LUMC-team van bloedstollings-expert Pieter 
Reitsma die het medicijn VMX-C001 geïnspireerd 
door een slangengif ontwikkelde. VMX-C001 gaat de 
werking van de nieuwe generatie antistollingsmiddelen 
tegen doordat de DOAC’s zich minder goed hechten 
aan deze vorm van menselijke factor Xa dat een 
ingebouwd extra stukje uit het slangeneiwit bevat.  

Een injectie met het VarmX medicijn VMX-C001 
herstelt de stollingsketen onmiddellijk na toediening 
en het bloed stolt zo alsnog. Deze uitvinding leidde in 
2016 tot de oprichting van een spin-off van de LUMC: 
de Leidse biotechonderneming VarmX waarvan de 
naam verwijst naar bloedstollingsfactor V en X.

Vertrouwen investeerders
Investeerders hebben vertrouwen in de technologie 
en de potentie van VarmX en VMX-C001. De Serie 
A-financieringsronde werd met € 7,5 miljoen 
afgesloten in 2018. De ronde werd geleid door 
aandeelhouder BioGeneration Ventures (BGV) met 
medeaandeelhouder InnovationQuarter Capital, 
de economische ontwikkelingsonderneming voor 
Zuid-Holland. Ook investeringfonds Uniiq en de 
Universiteit Leiden zijn aandeelhouders door de 
conversie van hun starterslening aan VarmX. De 
financiering werd aangevuld door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland met een innovatiekrediet 
van € 5,0 miljoen tot een totaal van € 12,5 miljoen. 

In de investeringsronde B van 2020 werd maar liefst 
32 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald. Gerard 
Short: ‘VarmX kon hiermee de productie van het 
geneesmiddel opschalen en de voorbereidingen treffen 
voor de geplande eerste tests op groepen gezonde 
vrijwilligers.’ Volgens Jan Öhrström maakt VarmX 
daarbij ook dankbaar gebruik van de faciliteiten van 
Biopartner op het Leiden Bioscience Park.  
Wanneer het product op de markt komt? ‘Er is 
altijd een mogelijkheid dat grote farmaceutische 
ondernemingen instappen, dus helemaal precies  
weet je het nooit,’ besluiten de CMO en CEO. ‘Maar  
we verwachten op zijn vroegst 2025.’

Voor meer informatie
www.varmx.com

Gemodificeerd bloedstollingsfactor X voor de 
behandeling van ernstige bloedingen bij patiënten 
die antistollingsmiddelen gebruiken: dat ontwikkelt 
het in 2016 opgerichte VarmX. Waar nu nog zo’n 2 tot 
3 procent van de patiënten kan overlijden aan acute 
bloedingen, bijvoorbeeld op de operatietafel, moet 
dat in de toekomst tot het verleden behoren dankzij 
het door het LUMC onderzoeksteam van emeritus 
hoogleraar Pieter Reitsma   uitgevonden VMX-C001. 
Door de grote potentie van dit product en het daaruit 
voortvloeiende vertrouwen van investeerders komt 
die toekomst snel dichterbij.

VarmX

Medische urgentie: bloedstolling 
bij patiënten die antistolling gebruiken

17,5 miljoen euro EIC Accelerator

 Het vertrouwen in de potentie van VarmX bleek 
weer recent toen het 17,5 miljoen euro wist op 
te halen. VarmX was 1 van de 65 start-ups en 
SMEs  uit 16 landen die werden geselecteerd 
vanwege hun ‘game-changing innovation’ door 
de EIC Accelerator. Deze Accelerator had 363 
euro te vergeven waarvan dus 17,5 miljoen euro 
naar het Leidse bedrijf ging om de innovatieve 
ontwikkeling van VMX-C001 te ondersteunen.

Over VMX-C001
De werking van VMX-C001 is gebaseerd 
op uiterst dodelijke slangengif van de 
Australische bruine slang dat bloed van een 
prooi laat stollen. Eiwitten uit het gif kunnen 
de bloeddruk verlagen of het bloed laten 
stollen. Onderzoekers hebben ontdekt welke 
stollingsfactor daarvoor verantwoordelijk is 
en op basis van deze kennis is via genetische 
modificatie een menselijke variant ontwikkelt die 
werkt in het menselijk lichaam en ongevoelig is 
voor orale stollingsremmers. 

Over CMO Dr. Gerard Short en CEO Dr. Jan 
Öhrström
In januari 2021 trad Dr. Gerard Short aan 
als Chief Medical Officer. Hij is onder meer 
verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling 
van het leidende product VMX-C001. Gerard 
Short heeft gedurende 20 jaar kennis en 
expertise opgebouwd bij grote farmaceuten als 
Novartis, Sanofi en Pfizer.
In juni van dit jaar trad Dr. Jan Öhrström aan 
als Chief Executive Officer en opvolger van 
Alexander Vos. Dr. Öhrström was voorheen o.a. 
de CEO van ProFibrix in Leiden, is voorzitter van 
de RvB van Onward in Eindhoven en heeft een 
enorme internationale farmaceutische ervaring 
en netwerk.

Jan Öhrström CEO VarmXGerard Short CMO VarmX



Slechts drie jaar geleden wordt MolGen (PCR en DNA/
RNA extractie) opgericht door Maarten de Groot, Wim 
van Haeringen en Niels Kruize. Ruim een jaar later, in 
december 2019, levert het bedrijf onder meer PCR- 
kits (bulkreactiechemie) voor de agrarische sector.  En 
dan breekt de COVID pandemie uit en neemt de vraag 
naar PCR testen met ongekende vormen toe. 

One-stop-shop
MolGen breidt in snel tempo uit: van 3 medewerkers 
naar meer dan 100 momenteel. ‘Opschaling 
van de testcapaciteit staat sindsdien hoog op de 
prioriteitenlijst. Maar dat niet alleen. Door onze 
innovatieve en specialistische technologie kunnen wij 
DNA/RNA uit diverse materialen extraheren. Daarbij is 
van belang dat we allang niet meer alleen de extractie 
kits leveren, maar ook de machines, het transport, de 
robotics kortom: MolGen heeft zich ontwikkeld tot een 
one-stop-shop die de gehele supply chain kan leveren. 
‘Klanten hoeven niet meer tientallen verschillende 
producten te bestellen bij verschillende leveranciers‘, 
vervolgt Arno. ‘Niet meer te wachten totdat alles wordt 
geleverd. En niet meer wanhopig te worden als er 1 
product uit die supply chain niet geleverd kan worden, 
waardoor de hele keten stil komt te liggen. MolGen 
levert alles. We hebben 6 locaties/warehouses in 
Veenendaal voor de primaire logistiek en een locatie 
voor de secundaire logistiek op Schiphol. Daarnaast 
kopen we groot in en zijn onze voorraden enorm.  
We zitten dus nooit zonder. Zelfs niet in tijden  
van een pandemie.’

Dat er (internationaal) veel vraag naar deze kennis 
en expertise is, getuige ook de recente oprichting van 
MolGen USA een  joint venture met het in Californië 
gesitueerde Todaro Robotics, experts op het gebied 
van laboratorium automation. Arno: ‘Door het openen 
van een Amerikaanse vestiging kunnen we premium 
producten, services en verbruiksartikelen leveren aan 
laboratoria in Amerika. Daarbij komt onze ervaring 
van het afgelopen Corona jaar  -het beschikbaar 
stellen van extractiechemie en -apparatuur voor het 
opschalen van de SARS-CoV-2 testcapaciteit enorm 
van pas.’  

Oplossingsgericht: zelf plastics maken
Dat de MolGen mentaliteit oplossingsgericht is, bewijst 
bijvoorbeeld hoe innovatief MolGen omgaat met het 
(wereldwijde) tekort aan producten. Arno: ‘Waar 
de productie in andere organisaties kan stagneren 
wegens tekorten, besluit MolGen om het zelf te maken. 
Neem nu de schaarste aan plastics. Het mag niet zo 
zijn, dat onze groei wordt belemmerd door dit tekort. 
Het ei van Columbus was dus om onze eigen plastics 
te gaan produceren vanuit onze achtergrond in de 
chemie.’

Daarnaast gaat de continue capaciteitsgroei ook 
gewoon door. ‘De bedoeling is  om dagelijks 2 miljoen 
(COVID) samples per dag te kunnen laten analyseren 
en dit zo simpel mogelijk te maken. Je zou gewoon 
kunnen spugen in een cupje en dit inleveren bij 
bijvoorbeeld een locaal inleverpunt, waarna het door 
een lab geanalyseerd wordt.’ 

Binnen MolGen is men gewend aan opschaling van 
een dergelijk niveau. ‘ Sinds 2018 hebben we ervaring 
met het op grote schaal produceren van DNA- en 
RNA-extractiekits en apparatuur voor de agrosector, 
‘ besluit Arno. ‘Daarom konden we aan het begin van 
de crisis makkelijk omschakelen naar het maken 
van extractiekits voor covidtesten. Waar gevestigde 
organisaties in de humane diagnostiek kits uitleveren 
om zo’n 100 patiënten per keer te screenen, levert 
MolGen al snel kits om 25.000 patiënten te screenen. 
Aangezien er op korte termijn miljoenen patiënten 
getest moesten worden in Nederland, voorzagen  
we zo de grote testlabs (en GGD’s) van de 
noodzakelijke producten.’

Voor meer informatie
www.molgen.com

‘We gaan er samen iets moois van maken.’  
die uitspraak typeert de werksfeer in het 
dynamische MolGen en is een belangrijke 
factor voor de snelle groei, aldus 
International Sales Director  Arno van de 
Kant. ‘Maar laten we naast de dynamiek en 
wereldwijde groeistrategie niet vergeten dat 
MolGen  ook een sterke basis heeft met een 
slimme infrastructuur en warehousing. Het 
draagt allemaal bij aan het succes van dit 
snelgroeiende jonge bedrijf uit Veenendaal.  

MolGen

Wereldwijde aanbieder totaaloplossing 
DNA/RNA extractie

Groeien
De fusie met Todaro Robotics is een van de 
voorbeelden, maar het ambitieuze MolGen is 
allang over grenzen gevlogen en dat binnen de 
recordtijd van 1 tot 2 jaar. ‘We zijn bijvoorbeeld 
één van de voornaamste leveranciers met onze 
totaaloplossing aan  Uruguay en leveren aan 
klanten van Spanje tot Australië. Verder hebben 
we zojuist UK gelanceerd en dienen de volgende 
landen om vestigingen te openen al weer aan.’ 

PurePrep96
De productlijn van MolGen bevat onder andere 
de PurePrep96, een geautomatiseerd DNA/
RNA zuiveringssysteem, dat gebruik maakt 
van magnetische scheidingstechnologie 
die toegepast kan worden op verschillende 
matrices. De PurePrep96 kan tot wel 96 samples 
tegelijkertijd verwerken in een werkvolume 
van 0.04 inches en levert binnen 15-40 minuten 
resultaat, afhankelijk van het soort sample en de 
gebruikte methode. Deze zuiveringstechnologie 
is geautomatiseerd en maakt high-speed 
en high quality processing mogelijk zonder 
kruisbesmetting tussen samples of overdracht.

MolGen is een jong, dynamisch en snelgroeiend 
bedrijf, actief op het gebied van moleculaire 
biologie en gespecialiseerd in de technologie die 
wordt gebruikt bij het zuiveren van DNA/RNA 
uit verscheidene materialen. MolGen verkoopt 
innovatieve totaaloplossingen en ontwikkelt 
voortdurend nieuwe producten en diensten om 
te voldoen aan de steeds veranderende vraag 
van de markt. MolGen is zeer actief op het 
gebied van extractiechemie en apparatuur om 
de SARS-CoV-2- testcapaciteit op te schalen. 



Nadat Henk-Jan in 2007 was gepromoveerd in een 
samenwerking met prof. Gert Vriend (sinds de start bij 
het bedrijf betrokken als boardmember) en het 3DM 
patent was ingediend, richtte hij op 5 mei 2008 Bio-
Prodict op als spin-off van de WUR. “We werkten met 
3 personen anderhalf jaar lang voor Organon aan het 
handmatig verzamelen, structureren en in een database 
invoeren van data over het eiwit dat de vrouwelijke 
menstruatiecyclus regelt.” Dit was hét pilot project 
voor Bio-Prodict. Het maken van dergelijke databases 
is nu de corebusiness van het bedrijf. «Onze klanten 
gebruiken deze database systemen onder meer om 
farmaceutisch en biotechnologisch onderzoek tijdens de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen of nieuwe eiwitten 
te ondersteunen, en deze processen te vergroenen, te 
versnellen, en te verbeteren door eiwitmutaties in een 
keer goed te voorspellen en dat zijn maar enkele van de 
enorme hoeveelheid aan toepassingen.» 

Voordelen van eiwitdatabases
Het make van 3DM databases is nu, na 150 manjaar 
programmeerwerk, volledig geautomatiseerd. De 
databases die na al deze noeste arbeid gestructureerd 
beschikbaar zijn gekomen, zijn in te zetten voor 
zeer uiteenlopende doelen. Henk-Jan legt uit hoe 
gebruikmakend van de verzamelde data in een 3DM 
database van Bio-Prodict kan worden voorspeld wat 
het effect van een mutatie is op het functioneren van 
een eiwit. Door die voorspellingen zijn farmaceuten en 
biotech bedrijven in staat sneller en beter de werking 
van eiwitten te begrijpen. “Bedrijven gebruiken de 
databases ook voor het ontwikkelen van enzymen 
(eiwitten) die chemische reacties versnellen waarmee 
zeer uiteenlopende processen kunnen worden 
vergroend door de vervuilende chemische omzettingen 
te vervangen door een schone biologische omzetting 
door enzymen.”

Henk-Jan vervolgt dat het in de medicijn ontwikkeling 
gaat om een stofje te vinden dat een eiwit ‘aan of uit’ 
kan zetten. “Farmaceutische onderzoekers die het 
molecuul ontwerpen, willen graag weten hoe het eiwit 
eruitziet en hoe het functioneert omdat die kennis  
de R&D ontwikkeling van medicijnen enorm  
versnelt. Ook dat is een dienst die wij als Bio-Prodict 
bieden.” Een ander groot voordeel is gelegen in  
DNA-diagnostiek. ‘Bio-Prodict beschikt ook op het 
terrein van DNA-diagnostiek over de juiste 
gestructureerde data die geanalyseerd kunnen  
worden om links te leggen tussen ziektebeelden  
en mutaties gevonden in patiënten.’

Artifical Intelligence
Het blijft niet alleen bij 3DM databases van eiwitten. 
Het bedrijf, dat inmiddels een grote, internationale 
clientèle heeft, bestaat uit 16 professionals en 
genereert een jaaromzet van tegen de 2 miljoen euro. 
Drie jaar geleden is men flink aan de slag gegaan 
met wat volgens Henk-Jan de toekomst is: artifical 
intelligence (AI) op de grote hoeveelheden eiwit 
data. “Eiwitten hebben ontzettend veel functies en 
mogelijkheden, maar mutaties hiervan kunnen ook 
tot ziektes leiden. Het feit dat er zo veel verschillende 
soorten eiwitten zijn, maakt het echter lastig hier 
verbanden tussen te vinden.” Het speciaal hiervoor 
ontwikkelde Helix AI model biedt voor dit vraagstuk 
een oplossing. Helix is onder meer met succes ingezet 
voor het borstkankergen BRCA1 waarbij bleek dat 
Helix de beste en snelste voorspeller ter wereld is. 
Ook is 3DM ingezet voor een zeldzame vorm van 
humaan hartfalen. Een gevaarlijke mutatie in een 
eiwit gevonden in één patiënt bleek eveneens voor te 
komen in de veterinaire wereld; en dat is nu typisch 
iets waar een mens niet zo snel aan denkt, maar een 
AI programma wel.
Het mooie hiervan vindt Henk-Jan dat mensen eerst 
computers hebben gebruikt om hen te  helpen, en nu 
helpen computers de mens: AI wordt zonder enige 
twijfel de toekomst!’

Opschalen
Opschalen is een volgende belangrijke stap voor   
Bio-Prodict. De snelheid waarmee de 35.000 
databases voor alle eiwitfamilies geüpdatet kunnen 
worden, is nu nog limiterend. De wens is om sneller 
te updaten. Ook de opschaling in business is 
noodzakelijk. Voor deze opschalingen is EU-subsidie 
aangevraagd en heeft men contact met investeerders. 

“We blijven ontwikkelen en groeien”, besluit de 
gepassioneerde CEO. “Het enige probleem waar we 
met onze unieke databases nog tegenaan lopen,  
is de onbekendheid met onze producten en diensten.  
Die zijn dan ook wereldwijd uniek en behoeven de 
nodige uitleg. Zodra iedereen volledig door heeft wat 
onze gestructureerde databases kunnen leveren,  
is de sky the limit.’ 

Meer weten over 3DM en Bio-Prodict: https://www.
youtube.com/watch?v=cPVs0j0DrSc

Het wordt wel de ‘Google van de eiwitten’ 
genoemd: het Nijmeegse biotechnologiebedrijf 
Bio-Prodict. CEO en oprichter Henk-Jan 
Joosten promoveerde in 2007 in Wageningen 
op ‘3DM: from data to medicine’. 14 jaar later 
beschikt Bio-Prodict over 35.000, wereldwijd 
unieke, zogenaamde 3DM databases die elk 
alle bekende data over een eiwit bevatten.

Bio-Prodict

De Google van de eiwitten 
schaalt op

Van li naar re: De Board van Bio-Prodict
Prof. Gert Vriend, dr. Henk-Jan Joosten, Ir. Piet Heemskerk
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Bio-Prodict BOARD

Naast CEO dr. Henk-Jan Joosten bestaat 
de board van Bio-Prodict uit financieel een 
operationeel adviseur ir. Piet Heemskerk en 
wetenschappelijk adviseur prof. Gert Vriend. 
Piet Heemskerk studeerde in 1971 af in Food 
Science and Technology aan de Wageningen 
Universiteit. Hij maakte internationaal carrière 
in de food and beverage industrie waaronder 
Heineken.  Prof. Dr. Gert Vriend is eveneens 
afkomstig van de WUR waar hij in 1983 
promoveerde. Ook Gert Vriend werkte lang in 
het buitenland (USA en Duitsland) en richtte in 
1999 het Centre of Molecular and Biomolecular 
Informatics (CMBI) op in Nijmegen.

Al wordt zonder enige 
twijfel de toekomst



“Ik weet niet waar we op wachten”

Amrop is één van de toonaangevende leadership 
advisory firms en is sinds 1978 onderdeel van de 
internationale Amrop organisatie. Amrop is in 
Nederland en wereldwijd sterk gepositioneerd in de 
life sciences sector. Amrop helpt klanten om verder te 
kijken dan wat zichtbaar is en zo het leiderschap voor 
de volgende fase aan te bieden, ‘Leaders for What’s 
Next’ noemt men dat. Angela Pasma (partner health 
& life sciences) maakt zich o.a. met Job Voorhoeve 
(partner en leader of Amrop’s global digital practice) 
hard voor genderdiversiteit binnen organisaties. In dit 
stuk willen we aandacht geven aan genderdiversiteit 
in de biotech sector en gaan we in gesprek met 
Dr. Markwin Velders – voormalig VP operations en 
managing director bij Kite Pharma, chief scientific 
officer bij AM-Pharma en business unit manager 
bij TNO. Nu adviseur en toezichthouder bij diverse 
biotech organisaties en voormalig voorzitter van de 
Raad van Bestuur van HollandBio – over zijn kijk op 
genderdiversiteit in de biotech sector. 

De afgelopen jaren is er een golf van pleitbezorging 
geweest voor gendergelijkheid op het werk. Uit media-
aandacht voor de loonkloof en met een groeiend 
aantal bewijzen dat aantoont dat bedrijven met meer 
vrouwen in de top beter presteren. Er is nog nooit een 
groter bewustzijn geweest in het bedrijfsleven van 
de noodzaak – en voordelen van – het promoten van 

vrouwen en daarmee het in balans brengen van de 
genderdiversiteit in de bestuurskamers.
Ondanks deze consensus blijft het percentage vrouwen 
in hogere leidinggevende functies
buitengewoon klein. Uit wereldwijde onderzoeken 
blijkt dat gemiddeld slechts 18 procent van de top 
leidinggevende posities – inclusief de C-suite, vice-
presidenten, directeuren en senior managers –  
worden gehouden door vrouwen. De groei van
het aantal vrouwen in de top van beursgenoteerde 
Nederlandse bedrijven stagneert (sinds 2020) - en 
dat terwijl het aantal vrouwelijke bestuurders nog 
geen 15 procent bedraagt. Ook binnen de raden van 
commissarissen is de groei van het aantal vrouwen 
gering, maar daar komt hun aandeel inmiddels wel 
boven de 30 procent. Specifieke cijfers gerelateerd aan 
de biotech zijn helaas niet bekend.
Waarom blijft dit verschil tussen het aantal vrouwelijke 
en mannelijke leiders zo groot?

Er zijn drie primaire redenen:

•	 Veel organisaties zijn niet volledig overtuigd van 
de voordelen van gendergelijkheid in leiderschap, 
ook al is er voldoende bewijs dat gendergelijkheid 
correleert met verbeterde financieel succes 
(winst en omzetgroei) en concurrentievoordeel.

•	 Organisaties vertrouwen te veel op “goede 
bedoelingen” en het toepassen van een  
laissez-faire benadering van diversiteit,  

in plaats van het toepassen van een 
gedisciplineerde focus op operationele uitvoering, 
kiezen ze andere aspecten om zich op te richten 
om de performance van een organisatie te 
vergroten. De meesten voorspellen dat het 
generaties zal duren voordat genderdivers 
leiderschap wordt bereikt in hun industrieën. 
In het merendeel van de organisaties is het 
bevorderen van vrouwen in leiderschapsrollen 
niet aangemerkt als een formele zakelijke 
strategische organisatie prioriteit.

•	 Mannen, die de overgrote meerderheid 
vertegenwoordigen van senior leiders over de 
hele wereld, hebben de neiging om de omvang 
van gendervooroordelen op hun werkplek 
te onderschatten. Waar zij eigenlijk vocale 
uitdragers van genderdiversiteit zouden  
moeten zijn.

Amrop 

Genderdiversiteit in de biotech sector?
Interview met Dr. Markwin Velders

A new level of separation,  
performance and usability  
for macromolecular and 

nanoparticle characterization

Introducing the new Eclipse™ FFF-MALS system

Learn more at  
https://www.wyatt.com/Separation

Eclipse-A5-Landscape-Ad.indd   1Eclipse-A5-Landscape-Ad.indd   1 10/15/20   4:35 PM10/15/20   4:35 PM
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Dr. Markwin Velders aan het woord.

Wat betekent genderdiversiteit voor jou?
Voor Markwin Velders moet het senior management 
en de board, minimaal een afspiegeling zijn van de 
mensen die er werken. In Amerika zijn ze hiermee 
al wel verder, maar daar is meer dan in NL en EU 
een melting pot cultuur van vele generaties. De 
farmaceutische industrie kan er veel meer tijd en 
energie en geld aan besteden dan de biotech sector. 
Deze bedrijven maken daar programma’s omheen en 
maken daar geld voor vrij. Die kijken naar alle vormen 
van diversiteit. Daar ziet Markwin Velders een ander 
soort beweging. Het is dus duidelijk een aandacht 
kwestie en de vraag is waar focus je op. In de biotech 
sector is een financieringsronde halen belangrijk, want 
je kan wel heel divers zijn, maar als je de volgende 
financieringsronde niet haalt valt alles uit elkaar. 
Dus daar merk je dat genderdiversiteit een minder 
hoge prioriteit heeft. 

Het niet hebben van een divers team is een gemiste 
kans ten aanzien van efficiency en andere punten. 
Voor ieder project en fase van de organisatie heb je 
ander soort mensen nodig. De diversiteit gaat zoveel 
breder dan de genderdiversiteit. Overal waar hij single-
genderteams heeft gezien, ziet hij dat dat op den 
duur niet functioneel is en vindt dit een gemiste kans. 
Met functioneel bedoelt hij het invullen van andere 
gezichtspunten. Het is lastig om concreet te maken. 
Maar als we het hebben over beoordelen van mensen 
in een jaarlijkse cyclus. Zie je bijvoorbeeld dat mannen 
over het algemeen heel erg naar doelen en resultaten 
kijken. Terwijl als daar vanuit een divers perspectief 
naar gekeken wordt, ook naar andere vaardigheden 
gekeken wordt. Het zegt daarnaast ook iets over de 
cultuur in de organisatie, wat wil je uitstralen.

Ervaar jij dilemma’s of problemen rond diversiteit in 
jouw werk?
Hij denkt dat de individuele topvrouw, als je dat op de 
vrouw af vraagt, zij de ambitie heeft van veel mannen. 
Maar als je naar de populatie vrouwen kijkt, weet hij 
niet of die populatie dezelfde ambitie of opofferings- 
en risicobereidheid heeft als de mannen populatie. 
Hij denkt dat de bereidheid om er volledig voor te 
gaan, bijvoorbeeld een 60-urige werkweek draaien en 
bepaalde consequenties daarvan te dragen niet gelijk 
is in beide populaties. Hij denkt dat vrouwen daar 
minder vaak voor zullen kiezen. Dat heeft in zijn ogen 
met meerdere factoren te maken; bijvoorbeeld zorg 
voor kinderen en hoe de kinderopvang is geregeld en 
de onbereidheid om hun sociale leven op te geven voor 
werk. Mannen denken daar vaak anders over. 

Wat vind jij van de wet – die hoogstwaarschijnlijk per 
januari 2022 definitief wordt – die grote organisaties 
verplicht om meer vrouwen in hun leiding aan te 
nemen? Waarbij de raad van commissarissen van 
beursgenoteerde bedrijven voor zeker een derde uit 
vrouwen moet bestaan.
Het is jammer dat het moet. Maar als het helpt om 
die organisaties die van binnenuit moeite hebben 
om genderdiversiteit te bewerkstelligen, en dat zijn 
er blijkbaar nog een aantal, is het goed om hier iets 
aan te doen. Hopelijk heeft het ook een effect op 

andere bedrijven dan beursgenoteerde bedrijven, 
want het moet eigenlijk een waterval zijn. Waar het 
aan de top begint en het vertaald wordt naar de hele 
organisatie. Het zou heel goed zijn voor vrouwen 
die starten dat er steeds meer rolmodellen zijn die 
laten zien dat het kan, dat het mogelijk is en dat het 
steeds gebruikelijker wordt dat er vrouwen senior 
management en boardrollen vervullen. Hopelijk heeft 
deze aankomende wet het beoogde effect.

Wat denk jij dat genderdiversiteit de biotech sector 
kan bieden?
In ieder geval gelijke kansen voor vrouwen. Daar 
moeten we sowieso naar toe en blijkbaar is dat nog 
niet het geval. Voor de sector zelf, zou de afspiegeling 
van de mensen die in de sector werkzaam zijn ook 
zichtbaar moeten zijn in de top van een organisatie. Als 
je kijkt naar bijvoorbeeld een studie als biomedische 
wetenschappen dan was het in de tijd dat Markwin 
Velders studeerde al zo dat 80% vrouw was. Dus had 
een genderdiverse afspiegeling in de top van 
organisaties allang mogelijk moeten zijn, maar die 
balans is er nog niet. Ook wil je graag dat die balans 
doorsijpelt naar venture capital. Daar zit nu een bottle 
neck. Bij venture capital en banken zitten nog vooral 
mannen in leiderschapsposities. We zien gelukkig ook 
venture capital organisaties ontstaan met voornamelijk 
vrouwen aan de top die ook weer in vrouwenbedrijven 
investeren. Het investeren in bedrijven met een 
vrouwelijk CEO blijft significant achter, wanneer 
kapitaal opgehaald wordt. Dat is echt een genderbias 
en moet doorbroken worden. Hopelijk gaat op het 
moment dat die balans in de biotech sector en in tech 
in het algemeen beter wordt, dit ook zichtbaar worden 
in de investeringen in de door vrouwen geleide 
organisaties en vervolgens ook in venture capital 
organisaties. Als je de tech sectoren niet helemaal 
openstelt voor vrouwen is het niet alleen een gemiste 
kans, maar tevens mis je ook 50%  
van het arbeidspotentieel.

Welke obstakels of problemen zie jij die een 
versterkte aandacht voor diversiteit kunnen 
belemmeren?
Het is goed dat vrouwen de situatie omtrent 
genderdiversiteit agenderen. Maar het is een probleem 
van mannen. Daar moet awareness gecreëerd worden. 
Mannen moeten de overtuiging en de wil hebben om 
deze uitdaging aan te pakken. Zij moeten gaan geloven 
dat genderdiversiteit beter is voor de organisatie, het 
een prioriteit maken. Mannen moeten hier iets aan 
doen, maar de discussie wordt nog steeds grotendeels 
alleen onder vrouwen gevoerd. Het vraagt dus om een 
gezamenlijke aanpak.

Wat zouden wat jou betreft de milestones voor de 
Nederlandse biotech sector moeten zijn?
Het moet natuurlijk een realistische milestone zijn, 
maar 50-50 in 2030 moeten we toch zeker kunnen 
halen, liefst 2025. Als we kijken naar 4-, 5-jarige 
termijnen van boardmembers en naar doorlooptijd van 
senior management dan zou 50-50 in 2030 mogelijk 
moeten zijn. Met HollandBio hebben we laten zien dat 
dit kan. Dat is stap voor stap gegaan. 

Welke mogelijkheden zie jij om binnen de organisatie 
waar jij toezichthouder bent de aandacht voor 
diversiteit te versterken?
Markwin zit in twee boards waar alleen maar mannen 
in zitten. Je merkt dat het soms lastig is om bepaalde 
zaken op tafel te krijgen of bespreekbaar te maken en 
ze op de agenda te krijgen van een CEO. Bijvoorbeeld 
de hele HR component. Het gaat vaak over cijfers en 
doelen. Hij mist vaak de HR component op de agenda. 
Hij merkt dat als je een vrouwelijke CEO hebt dat 
er veel vaker gesproken wordt over hoe het met het 
team gaat en dat de HR component standaard op de 
agenda komt. De gold driven aanpak is belangrijk voor 
mannen en spreekt tot de verbeelding. Markwin Velders 
probeert in zijn toezichthoudende rollen awareness 
te creëren en de diversiteit op de agenda te krijgen. 
Bij HollandBio hebben ze er de afgelopen 5 jaar voor 
gekozen om te streven naar een 50-50 ten aanzien 
van mannen en vrouwen in het uitvoerend team en in 
de board. Je merkt dat het leuk is, het energie geeft 
en diverse inzichten bewerkstelligt. Naast mannen en 
vrouwen wil je natuurlijk ook diverse persoonlijkheden 
en kwaliteiten in je senior management en board 
hebben. Toen de awareness er eenmaal was, hebben 
we hier actief op ingezet en zonder moeite ons doel 
in 4 jaar bereikt.

Welke bijdrage zou jij willen leveren aan het 
vergroten van genderdiversiteit in deze sector?
Markwin zal zich blijven inzetten om awareness 
te creëren en diversiteit op de agenda te krijgen 
bij de organisaties waar hij toezichthouder is. Ook 
verbindt hij zich aan verschillende initiatieven zoals 
bijvoorbeeld TOPX, een vrouwen netwerk voor vrouwen 
in de biotech sector.

Hoe zouden organisaties als Amrop in jouw ogen een 
bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de 
genderdiversiteit in organisaties? 
In een search met een lijst komen waar 80% vrouwen 
op staan. Voorop staat natuurlijk dat kwaliteit het 
belangrijkste is, maar vooral organisaties uitdagen, 
een partner zijn om tot verandering over te gaan en 
hen daarbij te helpen.

Angela Pasma (partner health & life sciences)
angela.pasma@amrop.nl, +31(0)642068662

Bronnen: Vrouwen aan de top, CPB and SCP, Aug 2019; 
The Dutch Female Board Index 2020; De Volkskrant 
Sept 2021; Women, leadership and the priority paradox 
IBM, March 2019.



De regels, waarover Van Woerden spreekt, betreft ook 
alle cryogene opslagvaten waarin patiënten materiaal 
wordt opgeslagen moeten per mei 2021 voldoen aan 
de MDR. Producten met MDD certificering mogen tot 
maximaal mei 2024 worden verkocht. Dit geldt alleen 
voor vaten die nieuw aangeschaft worden, dus niet 
voor bestaande vaten.

Cryo Solutions heeft vanaf 2005 een leidende rol 
in de ontwikkeling van cryogene producten welke 
zijn ondergebracht in het bedrijf Cryo Products. De 
toepassingen van het bedrijf zijn terug te vinden in tal 
van sectoren, variërend van de biomedische omgeving, 
laboratoria en zorg maar ook industriële toepassingen. 
Het succes is mede te danken aan de filosofie 
van Cryo Solutions dat de systemen geïntegreerd 
kunnen worden met producten van derden. Die 
onafhankelijkheid is altijd een uitgangspunt geweest, 
evenals het zelf in eigen huis houden van de productie, 
zegt oprichter Richard van Woerden: “Door onze 
visie dat onze producten moeten kunnen aansluiten 
op andere systemen hebben we een kernprobleem 
opgelost. We kunnen nu alle systemen moderniseren 
zonder te investeren in nieuwe producten. En we zijn 
uniek omdat we alles zelf ontwerpen en bouwen.“
Daarnaast zijn gebruikersvriendelijkheid en 
veiligheid altijd belangrijke aspecten gebleven, 
hetgeen resulteerde in een scala van producten en 
automatisch vul-en alarmsystemen. Met oplossingen 
als het volautomatische CryoFill en CryoSafe voor 
het automatisch vullen van tanks, de CryoLow 
waarmee een alarm wordt gegeven als het niveau 
in de tank te laag dreigt te worden en de CryoMatic, 
een volledig automatisch besturingssysteem voor 
cryogene installaties, heeft Cryo Solutions een -ook 
internationaal- vooraanstaande rol veroverd. Dat 
geldt ook voor de diensten die als one stop shopping-
concept worden gepresenteerd: Cryo Banking voor 
de externe opslag van biomateriaal, Cryo Logistics 
voor de levering van vloeibare stikstof, Cryo Medic 
voor poli en huisartsenposten en Cryo Move, dat is 
gespecialiseerd in het verhuizen van samples en 
biomateriaal.
Daarnaast heeft het bedrijf de circulaire gedachte 
omarmd door biologische opslagvaten te reviseren. 
Een bedrijfsactiviteit die nog altijd groeit, zegt Richard 
van Woerden: “Het is vaak helemaal niet nodig om een 
vat te vervangen voor een nieuwe. Wat wij doen is  
zo’n vat reviseren naar nieuwstaat en vervolgens 
voorzien van onze meet-en regelsystemen die ook  
op afstand, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon, 
kunnen worden gevolgd.”

Ook opereert Cryo Solutions inmiddels met 
datamanagement en compliance-specialist XiltriX. 
De samenwerking kwam bijvoorbeeld tot stand bij de 
realisering van een IVF-laboratorium dat onderdeel 
is van het Centrum voor Kinderwens in het Dijklander 
ziekenhuis in Purmerend. Als CryoXiltriX biedt de 
combinatie op basis van de CryoFill vulautomaat 
en de monitoring-expertise van XiltriX een volledig 
inzicht in alle parameters, variërend van temperatuur, 

stikstofniveaus, het openen van het vat en vullen. 
Een uitgebreid systeem voor alarmering maakt het 
concept compleet.

Overigens is de CryoFill 2.0 één van de eerste 
producten die voldoet aan de nieuwe Medical Device 
Regulation waarmee de veiligheid voor patiënten door 
strenge testprocedures moet verbeteren en voorkomen 
worden dat onveilige of niet-conforme medische 
hulpmiddelen op de markt komen.
“Alles moet gecertificeerd worden”, zegt Van Woerden: 
“En dat is een groot probleem omdat er te weinig 
notified bodies zijn voor die certificering. Veel daarvan 
zitten overigens in Engeland en maken dus geen deel 
meer uit van de EU. Van de circa 15.000 fabrikanten die 
onder de nieuwe wetgeving vallen, zijn er nu nog maar 
2.000 gecertificeerd.”

David Vaessen, R&D engineer bij Cryo Solutions, 
heeft vraagtekens bij de certificering: “Wij zijn een 
randgeval, maar ook wij moeten voldoen aan de 
nieuwe wetgeving. Uiteindelijk gaat het om zaken als 
traceability en hoe veilig het eindproduct is. Vanaf mei 
2021 moeten deze cryogene vaten conform de nieuwe 
richtlijnen als medical device geclassificeerd worden, 
Classe 2a om precies te zijn. 
Alle biologische opslagvaten waarin patiënten 
materiaal komt moeten hieraan voldoen, de oude 
certificering MDD mag tot 2024 nog gebruikt worden 
en daarna moet alles MDR zijn. Maar dat is alleen voor 
vaten die nieuw aangeschaft worden, dus niet voor de 
bestaande vaten.”

Hij voegt er evenwel direct aan toe, dat het een 
positieve kant heeft: “We hebben zelf al de volledige 
certificering MDR Klasse 2a op de nieuwe CryoFill 
2.0 sinds vorig jaar en dit jaar de eerste audit ook 
al goed doorstaan inclusief ISO 13584 certificering 
voor onze productie BV Cryo Products die de CryoFill 
maakt. Het hele proces van certificering heeft bloed, 
zweet en tranen gekost maar we hebben daardoor 
wel een kwaliteitsslag gemaakt. We zijn in de basis 
nog altijd hetzelfde bedrijf maar er zijn verbeteringen 
doorgevoerd en dat heeft bij ons geleid tot een sprong 
voorwaarts.”

Of andere organisaties en bedrijven al bezig zijn met 
de nieuwe richtlijn betwijfelt Richard van Woerden tot 
slot: “We zien nu dat bijvoorbeeld ziekenhuizen ook 
belangstelling beginnen te krijgen voor de nieuwe 
MDR-regeling. Ik vind dat het onze plicht is om de 
boodschap te verspreiden, want het heeft wel een 
schokgolf veroorzaakt en leidt tot onrust.”

De Medical Device Regulation (MDR) die aanvankelijk vorig jaar ingevoerd zou worden baart de medische sector 
grote zorgen. De nieuwe MDR is de opvolger van de Medical Device Directive (MDD) en werd in mei van dit jaar 
officieel van kracht. Bij leveranciers leidt de nieuwe wetgeving, die een jaar werd uitgesteld vanwege corona, 
tot veel onrust , constateert Richard van Woerden van Cryo Solutions in Den Bosch: “Alles moet gecertificeerd 
worden en de regels zijn veel strikter geworden.”

Cryo Solutions nam tijdig actie

MDR leidt tot onrust

Tijdlijn

De tijdlijn voor de invoering van de MDR 
is als volgt: 

•	 Mei 2017: de MDR treedt in werking met   
 een transitieperiode van drie jaar.

•	 Mei 2020: conform de MDR moeten alle   
 nieuwe producten zijn geregistreerd; door  
 de Covid-19 pandemie wordt dit met een   
 jaar uitgesteld.

•	 Mei 2021: Alle nieuwe producten en be   
 staande Klasse 1-apparatuur moet zijn   
 geregistreerd in lijn mt de MDR. MDD   
 ver valt maar MDD CE certificaten zijn nog  
 geldig tot de vervaldatum mei 2024.    
 Producten met het MDD certificaat mogen  
 tot die datum op de markt worden 

 verkocht.

•	 Mei 2024: 26 mei is de uiterste vervaldag   
 voor MDD CE certificaten en de uiterste   
 datum dat MDD apparatuur nog verkocht   
 mogen worden. Dit geld voor een periode   
 van een jaar.

•	 Mei 2025: Er mogen geen producten meer  
 met een MDD CE certificaat worden

  verkocht.



Bedrijven in de farmaceutische- en biotech industrie 
zijn constant op zoek naar partners die voor ervoor 
zorgen dat hun bedrijf de bouwstenen heeft van 
een gezond bedrijf. Een specialist die efficiënt de 
financiële administratie en rapportage uitvoert of 
richting geeft met betrekking tot fiscale incentives.  
Een vertrouwde partij die helpt met het aantrekken, 
ontwikkelen en behouden van medewerkers en jonge 
talenten. Een expert die een winnende sales strategie 
implementeert en digitale marketingcampagnes 
opzet. Of misschien spelen al deze zaken mee.Wat 
deze zoektocht bemoeilijkt, is dat partners vaak niet 
de juiste achtergrond hebben. Idealiter heeft de juiste 
partner de kennis in huis over processen binnen de 
biofarmaceutische industrie. Zo creëer je een goede 
samenwerking. Velen weten dat dit niet zo makkelijk 
is als het lijkt. Het platform ‘Business Solutions for 
Life Sciences’ – de naam zegt het al – heeft hier een 
oplossing voor.

Via Business Solutions 
for Life Sciences kan je 
als bedrijf terecht op één 
plek. Geen tijd meer kwijt 
aan het afstruinen van 
je netwerk maar meer 
ruimte om te focussen op 
waar je goed in bent.
Gunar Gijsbrechts, Scribes Tax Lawyers

De juiste support bij elke fase van een bedrijf
Bij elke ontwikkelingsfase van een geneesmiddel 
ontstaan er andere behoeften. De start van een 
klinisch onderzoek heeft een CRO nodig, en voor de 
registratie heb je Regulatory Affairs professionals 
nodig. Zo werkt het voor ons ook met ondersteuning 
die reikt van het opzetten en inrichten van een 
optimale fiscale structuur tot aan een exit. Een 
situatieschets: er is een nieuw vaccin in ontwikkeling, 
er zijn meerdere investeringen binnengehaald en niet 
alleen het onderzoek gaat de goede kant op, maar ook 
het bedrijf groeit. Afgezien van het onderzoek en de 
experimenten, zijn er nu tal van andere randzaken ook 
erg belangrijk geworden. Belangrijk, maar afleidend 

van het doel: de ontwikkeling van het vaccin en het 
beschermen van mensen tegen ziektes. Dit wordt 
meestal gedaan door partners met verstand van 
zakelijke dienstverlening. Deze zijn goed te vinden, 
maar waar vind je een partner met verstand van 
biotech?

Wij snappen de 
industrie en elkaar. 
Dit zorgt ervoor dat 
wij onze klanten vlot 
kunnen voorzien van 
passende oplossingen in 
uiteenlopende behoeften 
door goed te luisteren en snel te schakelen.
Tim van Loon, Derks & Derks

Het is belangrijk om te kiezen voor een zakelijk 
dienstverlener met bewezen diensten voor andere 
farmaceuten die vaccins inwikkelen, CMO’s die 
antilichamen en mRNA produceren of bedrijven 
die regulatoire diensten leveren. Zo wordt er een 
efficiënte samenwerking bereikt, zodat het bedrijf kan 
blijven focussen op hun service of product. ‘Business 
Solutions for Life Sciences’ biedt een one-stop-shop 
voor onmisbare services, zoals Human Resources 
(HR), recruitment, belastingen, financiële diensten, 
business development en marketing. 

Constant investeren en verbeteren
Naast het vinden van een partner op een gemakkelijke 
manier, is er ook een mogelijkheid voor Life Sciences 
scale-ups om de experts van ‘Business Solutions 
for Life Sciences’ mee te laten kijken met de huidige 
bedrijfsprocessen. Vanwege onze samenwerking zijn 
wij in staat om vanuit verschillende invalshoeken 
mee te denken. Ook zijn er op wekelijkse basis 
initiatieven vanuit ‘Business Solutions for Life 
Sciences’ waarin kennis wordt gedeeld in blogs en 
webinars. Hierin worden de laatste inzichten vanuit 
de industrie besproken en is er een mogelijkheid om 
je netwerk te verbreden. Allemaal met als doel om de 
zakelijke ontwikkeling van Life Sciences scale-ups te 
ondersteunen. 

Maak vooral gebruik 
van onze kennis en ons 
netwerk. De partners 
binnen het netwerk zijn 
zonder meer toegankelijk 
en leiders binnen hun 
expertise gebied en 
delen graag kennis om 
bedrijven vooruit te 
helpen.
Herman Keetman, Amstaete Finance

Kennismaken?
Business Solutions for Life Sciences streeft ernaar om 
een open platform te zijn dat Life Sciences bedrijven 
helpt met de ontwikkeling van hun product en/of 
service, op een efficiënte manier en passend bij de 
groeiambities van het bedrijf. Boek nu vrijblijvend 
een intake-sessie, waarbij een expert meekijkt naar 
de behoeften in de huidige fase van het bedrijf. Op 
de website is te lezen hoe het platform de groei van 
bedrijven ondersteunt en het potentieel van een 
organisatie kan maximaliseren.
 
Met één klik op de knop 
krijg je een 360°blik op de 
groei van je bedrijf, waar 
je het al top doet en waar 
externe input het meest 
effectief is. 
Nick Veringmeier, JPP – 
Life Sciences BD & Marketing

Kortom
Business Solutions for Life Sciences is een platform
en one-stop-shop voor het vinden van goede 
partners met kennis van de industrie. Maak het 
niet moeilijker dan het is en vind gekwalificeerde 
zakelijke dienstverleners, zodat jouw focus op je 
product kan blijven en ondervindt hoe wij 
bedrijven sneller laten groeien.
Neem vrijblijvend contact op via 
https://www.lifesciences-solutions.nl/
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Beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede medewerkers: we weten allemaal dat er een tekort is op de 
arbeidsmarkt. En als je laboratoria gevuld zijn met onderzoekers, dan blijft nog een groot vraagstuk over: 
gekwalificeerde partners voor de zakelijke dienstverlening van je bedrijf.

Business Solutions for Life Sciences

Sneller groeien doe je zo



Documentatie, traceerbaarheid en 
regulatie kosten een gemiddeld biotech 
R&D lab 10% - 30% van hun tijd en 
geld. Dit is problematisch, gezien de 
toenemende regulatoire druk op de 
industrie alleen maar meer zal worden, 
en R&D vaak al vele jaren duurt. 

Panorama Laboratories werkt aan 
een sensor systeem dat menselijk 
uitgevoerde handelingen in het lab, 
automatisch kan documenteren 
zonder dat de laborant iets hoeft 

op te schrijven of in te vullen. Dit 
gaat ten goede van objectiviteit en 
traceerbaarheid van Biotech 
 R&D documentatie.

Panorama Laboratories werkt er aan 
om in 2025 een documentatiesysteem 
uit te brengen dat >70% van manuele 
lab handelingen automatisch kan 
documenteren en zelfs kan valideren. 

Dit jaar zijn ze vooral bezig met hun 
pipet sensor. De ‘Panorama Beacon’ 

kan ge-’retrofit’ worden aan bestaande 
mechanische micropipetten, en zo deze 
pipetten smart-functionaliteit geven. 
Alle pipetteeracties die uitgevoerd 
worden met zo een Panorama Beacon 
aan de pipet vast, worden automatisch 
vastgelegd en gescoord a.d.h.v. de 
beste pipetteer standaarden. Tijdens 
de pilots van de Panorama Beacon 
voeren ze organisatiebrede pipetteer 
assessments uit om pipetteer 
kwaliteiten van laboranten vast te 
stellen binnen een hele organisatie. 

Daarnaast zijn ze op zoek naar Biotech 
R&D labs die geïnteresseerd zijn in het 
documentatiesysteem voor mogelijke 
samenwerkingen om regulatoire druk 
te verlichten.

Meer weten of geïnteresseerd in een 
demo? www.Panorama.bio 

IncuSafe Incubators offer the most precise and regulated environment for cell culture. PrimeSurface 
cell culture plates provide a superior quality three-dimensional cell culture platform with a variety 
of well shapes to enable spheroid culturing of your specific cell type. This powerful combination 
optimises cell culture outcomes and reproducibility.

A Powerful Combination

www.phchd.com/eu/biomedical

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

PrimeSurface cell culture 
labware are ultra low 
attachment (ULA) dishes and 
plates that promote scaffold 
free, self assembly of spheroid 
formation. The plates and 
dishes are pre-coated with 
unique ultra hydrophilic polymer 
that enables spontaneous 
spheroid formation of uniform 
size and shape.

IncuSafe CO2 and Multigas 
Incubators series offers the  
most precise and regulated 
environment. During cell 
culturing, the inCu-saFe 
germicidal interior and SafeCell 
UV lamp work continuously to 
prevent contamination. This user 
friendly cell culture incubator 
with rapid systems and 
processes can help make your 
work as simple as possible.

Request  
your free 

PrimeSurface®  
3D Cell Culture 

demo plates

Panorama 

Marco de Jong 
benoemd tot manager 
Investeren NV NOM

Met ingang van 1 januari 2022 zal 
Marco de Jong toetreden tot het 
management team van de NOM. Marco 
de Jong (54) is momenteel actief als 
fondsmanager van G-Force Capital en 
is mede-eigenaar van internetbureau 
theFactor.e.  
Marco de Jong: “De NOM is geen 
onbekende voor mij. Vanuit mijn rol 
als fondsmanager van G-Force heb ik 
zowel een goed beeld van de kansen 
in de regio gekregen als van het 
potentieel van de NOM en het gehele 
team. Ik zie het als een eer om vanuit 
mijn achtergrond als ondernemer daar 
nu deel van uit te gaan maken”. 
Marco de Jong is actief als netwerker, 
toezichthouder en investeerder in 
Noord-Nederland. Vooral in de digitale 
sector als oprichter van zowel de NOO 
(Noordelijke Online Ondernemers) 
als de Yes! (Young Entrepreneurial 
Startups). Daarnaast als fondsmanager 
van G-force dat zich richt op 
digitale start-ups. Ook heeft hij zich 
hardgemaakt voor het behoud van de
luchthaven in Eelde in zijn rol van 
voorzitter van het GRQ Business 
Network.
Directeur Dina Boonstra: “We zijn 
verheugd Marco in ons team op te 
nemen. Onder andere door stevig te 
investeren in startups, scale-ups en 
het innovatieve mkb kunnen wij de 
komende jaren het verschil maken. 
We kijken er naar uit, samen met 
hem, verdere stappen te zetten in de 
ontwikkeling 
van een 
duurzamer, 
gezonder 
en slimmer 
economisch 
Noord-
Nederland.”



Maar eerst terug naar de basis, want zoals gezegd  
gaat het hier om een puur vaderlandse uitvinding 
tegen acuut nierfalen, een levensbedreigende 
aandoening met als belangrijkste oorzaak sepsis. 
Het treft jaarlijks ongeveer 3 miljoen patiënten in 
Europa, de VS en Japan en wordt geassocieerd met het 
overlijden van ongeveer 700.000 patiënten per jaar. Het 
komt voor bij 40-60% van de IC-opnames. Een urgente 
aandoening dus die jaarlijks veel levens kost.

Klaas Poelstra en Peter Pickkers
‘Het was prof. dr. Klaas Poelstra van de UMCG die 
in 1993 voor het eerst de ontstekingsremmende 
eigenschappen van alkalische fosfatase in het 
laboratorium ontdekte, ‘ legt Erik van den Berg 
uit. ‘Met de nadruk op LPS (lipopolysacchariden) 
als substraat. AM-Pharma heeft bij zijn start een 
licentie voor deze technologie verkregen. In 2006 
ontdekte prof. dr. Peter Pickkers (Radboud) samen 
met AM-Pharma het potentiële gebruik van alkalische 
fosfatase voor de behandeling van acuut nierfalen 
in een klinisch onderzoek met 36 patiënten: in 
de behandelarm herstelde de nierfunctie sneller. 
Pickkers was eveneens PI van de STOP-AKI fase II 
klinische studie waarvan de resultaten eind 2018 
werden gepubliceerd in het toonaangevende JAMA 
‘Effect of Human Recombinant Alkaline Phosphatase 
on 7-Day Creatinine Clearance in Patients With Sepsis-
Associated Acute Kidney Injury: A Randomized Clinical 
Trial’. De studie liet significante relatieve vermindering 

van overlijdens van meer dan 40% in de behandelgroep 
zien, vergeleken met de placebogroep. De nierfunctie 
op korte termijn was niet significant verbeterd (primair 
eindpunt), maar de nierfunctie op lange termijn (28 
dagen) bleek juist substantieel verbeterd. Tijdens de 
studie werd tevens aangetoond dat ilofotase alfa  
goed werd verdragen.’

Fast Track
Mede vanwege de high unmet medical need kreeg het 
medicijn in 2016 door de FDA de Fast Track-status 
toegekend; het heeft de potentie om een zogeheten 
first-in-class en first in indication medicijn (de eerste 
in zijn klasse wereldwijd) te worden. Na die zojuist 
geschetste glorieuze voorgeschiedenis, wist AM-
Pharma voor haar fase III registratie studie vorig jaar 
al een haast iconische € 163 miljoen op te halen. In 
november 2020 werd de 1e patiënt geïncludeerd in de 
grootste fase III studie (max. 1600 patiënten in Europa, 
VS en Japan) ooit in AKI. Tegelijkertijd wordt in deze 
studie in een ander cohort de effectiviteit bij patiënten 
met orgaan falen na een infectie met het coronavirus 
onderzocht.  De resultaten van de studie worden in 
2023 verwacht.

Japan en Amerika 
Om de successtory verder te vervolgen, is nu dan de 
deal met Kyowa Kirin voor Japan gesloten. AM-Pharma 
ontvangt per direct 20 miljoen euro en 30 miljoen euro 
aan mijlpaalbetalingen tijdens de lopende klinische 

studie. Bij de indiening van een goedkeuringsverzoek 
en verkoop in Japan volgt nog eens tot 195 miljoen 
euro.  Tevens werd in september Lars Boesgaard CFO 
benoemd om de Amerikaanse affiliate van AM Pharma 
te leiden. ‘We zijn een sterk global team aan het 
bouwen, inmiddels werken er binnen AM-Pharma  
26 medewerkers van 12 nationaliteiten, ‘ besluit 
Erik van den Berg.  ‘Als de Fase III studie positieve 
resultaten oplevert, ligt de internationale 
infrastructuur om het geneesmiddel in 2024 of 2025  
te kunnen lanceren, klaar.’

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

AM-Pharma is één van de Nederlandse biotech bedrijven met wereldfaam waar we trots op mogen zijn. Internationaal is het Utrechtse bedrijf voorloper in de ontwikkeling 
van een therapie tegen acuut nierfalen (AKI) met het innovatieve geneesmiddel ‘recombinante humane alkalische fosfatase’.  Recent werd een miljoenendeal (240 miljoen 
euro) gesloten met het Japanse Kyowa Kirin over de verkooprechten van ilofotase alfa (voorheen recAP) in Japan en werd de Amerikaanse affiliate van AM-Pharma 
opgericht.  ‘De wereld is ons speelveld, ‘ aldus CEO Erik van den Berg.

AM-Pharma

Acuut nierfalen de wereld uit 
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World Sepsis Day
Naast de mooie klinische resultaten en de data 
waarmee AM-Pharma en alle betrokkenen 
dagelijks bezig zijn, vindt Erik van den Berg 
het cruciaal om contact met de patiënten te 
onderhouden. ‘Zo werken we als AM-Pharma 
mee aan World Sepsis Day (ieder jaar op 13 
september), waarin onder meer patiënten hun 
indrukwekkende ervaringsverhaal vertellen.  
Dan besef je pas goed waarvoor je het doet,’ 
stelt de gepassioneerde CEO.



Analis is een nog relatief onbekende partij in het 
speelveld van laboratorium technologie. In thuisland 
België ligt dat anders. Daar behoort het bedrijf al 
negentig jaar tot de gevestigde orde als leverancier 
van een breed gamma producten voor uiteenlopende 
toepassingen en gebieden: research, lifesciences, 
farma- en biotechnologie, microbiologie, in-vitro 
diagnostiek, desinfectie en industriële kwaliteits-
controle. Met dit specialistische assortiment, diensten 
en ondersteuning wil Analis zich ook in ons land 
profileren. Na enkele jaren verkennen en bouwen is 
het nu tijd voor een stevige stap voorwaarts. 

“Want Nederland kent ons inderdaad nog niet 
zo goed. Dat is kort gezegd wel onze uitdaging”, 
constateert Marco Markus, die in 2018 in zijn rol als 
‘kwartiermaker’ de Nederlandse vestiging opzette. Met 
goede vooruitzichten want zoals gezegd is Analis een 
gerenommeerde partij bij onze zuiderburen. 

Ooit in de twintiger jaren begonnen als instrumente-
nmaker voor de Belgische petrochemische industrie 
en later voor de wetenschappers van de universiteit 
van Namen, heeft het zich gaandeweg meer en meer 
ontwikkeld in de medische sector. Niet onbelangrijk 
om te vermelden is dat het nog altijd een familiebedrijf 
is, zegt Markus: “Een familiebedrijf is anders qua 
karakter. Inmiddels is de vierde generatie actief 
en gedurende die generaties is er veel expertise 
opgebouwd. Er is altijd een lange termijn visie.” 

“We concentreren ons op laboratoriumtechnologie in 
de breedste zin van het woord en vertegenwoordigen 
een kleine honderd producenten uit alle windstreken 

van de wereld”, aldus Markus, die eraan toevoegt 
dat dit aantal niet voor Nederland geldt: “Omdat hier 
al producenten met een eigen vertegenwoordiging 
aanwezig waren. Dat wil niet zeggen dat we daarmee 
bepaalde producten of producenten missen als wij 
een opdracht doen. We werken graag met die 
partijen samen.

”Dat geldt ook op het terrein van laboratorium-
inrichting: “We hebben daarin veel expertise 
opgebouwd. Onze aanpak is zorgvuldig: we maken 
samen met de klant een eerste ontwerp, zorgen 
vervolgens dat alle producten bij elkaar komen en 
dragen vervolgens zorg voor installatie, training 
en technische support. Zo is Analis in België groot 
geworden en daarmee willen we ons nu ook in 
Nederland positioneren. Met name de deskundigheid 
en de flexibiliteit is kenmerkend. Ook voor ons: 

we weten dat we een  goede rugdekking hebben van 
ervaren ingenieurs.”

Met een omzet van tussen 40 en 45 miljoen euro 
en circa 140 medewerkers kan Analis zich ook 
veroorloven nieuwe producten en diensten op te zetten. 
Daartoe is het oorspronkelijke Analis opgesplitst in 
twee organisaties: Analis als handelshuis en Analis 
Development. In de laatste zijn meerdere bedrijven 
ondergebracht die zich focussen op de ontwikkeling en 
productie van onder andere laboratoriummeubilair en 
desinfectiemiddelen.

Ook in de strijd tegen COVID-19 is een aantal nieuwe 
activiteiten gestart. Marco Markus: “Zo hebben wij 
al in het begin toegang gekregen tot RNA extractie 
systemen en rtPCR kits voor het bepalen van het 
SARS-CoV-2 virus en een aantal mutanten.”  
En op gebied van veiligheid zijn de ESCO biologische 
veiligheidskasten van belang. Daarnaast zijn er 
oplossingen voor desinfectie, sneltesten voor 
diagnostiek, producten voor vaccin ontwikkeling en 
natuurlijk de opslag in vriezers. 

“We zoeken graag de samenwerking met 
veelbelovende start-up’s.” ESCO Global Life Sciences 
is niet bepaald een startup maar wel belangrijk nu 
het door Analis in ons land wordt vertegenwoordigd. 
“Met hun productlijnen op het gebied van biosafety-, 
laminair flow- en PCR-kasten en ultra-lage- 
temperatuur vrieskasten wordt ESCO wereldwijd 
gezien als marktleider. Het is absoluut kwaliteit terwijl 
ze, ondanks dat er vaak maatwerk gevraagd wordt, 
toch in staat zijn hun producten snel aan te passen aan 
de eisen van de klant. En dat met een uitstekende  
prijs kwaliteit verhouding.”

De introductie van ESCO is positief ontvangen, besluit 
Markus: “De Universiteit Wageningen heeft inmiddels 
zeventien laminaire flow-kasten van ESCO gekocht. 
Dat geeft wel vertrouwen!”

ESCO Global Life Sciences Laboratory Equipment is wereldwijd marktleider op het gebied van veiligheid op het laboratorium en ultra-lage-temperatuur 
vriezers. Begin dit jaar heeft ESCO voor de distributie van zijn lifesciences producten gekozen voor Analis als exclusieve partner. Een stevige opsteker 
voor de Nederlandse dochter van het Belgische Analis Scientific Instruments, zegt sales manager Marco Markus: “Het is voor ons een mooie uitbreiding 
van het assortiment aan oplossingen en zal zeker bijdragen aan de positionering van Analis in Nederland.”

Analis

Mede dankzij ESCO labkasten en vriezers  
zet Analis een stap voorwaarts in Nederland
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Hoe RNA technologie werkt en wat de voordelen 
zijn, kan accountmanager Andreas Kompatscher, 
sinds april werkzaam bij RiboPro in enkele zinnen 
haarfijn uitleggen: ‘RNA ofwel ribonucleïnezuur 
is een natuurlijk molecuul dat in alle levende 
wezens voorkomt en chemisch verwant is 
met DNA: de bouwsteentjes (nucleotiden) zijn 
ongeveer dezelfde, ‘ aldus Andreas die voor zijn 
functie bij RiboPro 3 jaar werkte bij Westburg 
en zijn PhD in  nierfysiologie behaalde aan de 
Radboud Universiteit.  ‘Terwijl het genetisch 
materiaal (genen) in een celkern is opgebouwd 
uit DNA, zorgt mRNA (M - messenger) ervoor dat 
de codes van de genen in het DNA tot expressie 
worden gebracht in de cellen, dat wil zeggen 
omgezet wordt in eiwit. Eigenlijk fungeert 
mRNA als transportsysteem voor de genetische 
informatie die in het DNA is vastgelegd.  Deze 
fenomenen zorgen voor één van de grote 
voordelen van RNA technologie: de geproduceerde 
eiwitten zijn lichaamseigen. En dat betekent: 
minder bijwerkingen, minder risico’s, dus veiliger 
en sneller te produceren. Waar de traditionele 
geneesmiddelen veelal bestaan uit chemische 
(giftige) oplossingen die in een bepaalde 
verdunning aan de patiënt worden gegeven, 
behandelen we met mRNA met lichaamseigen 
informatie met alle daarbij behorende voordelen.’ 

Medische revolutie
‘In de afgelopen jaren wist mRNA technologie zich 
volop te bewijzen, ‘ vervolgt RiboPro co-founder 
en CEO Sander van Asbeck. ’ Er zijn veelbelovende 
resultaten geboekt tegen kanker en verschillende 
infectieziekten bij proefdieren. In eerste instantie, 
was de meeste ervaring met mRNA-vaccins bij 
mensen vooral opgedaan bij de ontwikkeling 
van therapeutische kankervaccins voor bijvoorbeeld 
melanoom, borstkanker of prostaatkanker. Er wordt 
dan een vaccin gemaakt tegen een specifiek kenmerk 
(eiwit) van de tumor.  Recentelijk gaven de Covid-19 
vaccins, gebaseerd op mRNA technologie, een enorme 
boost aan de bekendheid van RNA,. Zoals alle virussen 
hebben ook Covid-19-virussen een genetische code 
die alle informatie bevat van de bouwstenen waaruit 
ze zijn opgebouwd. Om mRNA-Covid-19-vaccins te 
ontwikkelen, wordt dezelfde methodiek toegepast als 
bij andere mRNA vaccins:  de genetische code van een 
bepaald eiwit uit het coronavirus wordt vastgelegd 
in een mRNA-fragment dat synthetisch wordt 
aangemaakt.’ 

Volgens Sander speelt mRNA een cruciale rol in een 
medische revolutie die nog aan het begin van alle 
mogelijkheden staat, maar waarvan de sky the limit 
is. ‘Nu al zien we veel spannende toepassingen van 
mRNA technologie op het gebied van virale vaccins, 
kankervaccins en auto immuunziekten, maar ik 
verwacht veel impact op bijvoorbeeld dementie, 
alzheimer, Ziekte van Parkinson, maar ook  
complexe botbreuken. De tijd zal leren welke  
impact deze technologie zal hebben op duizenden 
andere ziektes en hoe het therapeutisch landschap 
daardoor zal veranderen. Mijn hoopvolle  
verwachting is dat in 2030 de helft van de 
geneesmiddelen mRNA based zijn en in  
2050 90%.’

Als voorloper meedenken
Sander weet precies hoe RiboPro gaat bijdragen 
aan deze medische revolutie. ‘We geven iedere 
onderzoeker mRNA in handen, waardoor ze hun 
kennis over bijvoorbeeld de ziekte mechanismen 
maximaal kunnen inzetten. We leveren niet alleen 
het product, maar denken ook constant met de 
klant mee. Van het design van het mRNA tot het 
inrichten van clinical trials.’ Het grote voordeel 
daarbij is volgens de RiboPro CEO dat het bedrijf 
kan terugvallen op kennis en expertise dat 
gedurende jaren  is opgebouwd. ‘Dat geeft RiboPro 
een enorme voorsprong.’

Dat dit niet zomaar een loze kreet is, bewijst wel 
de groei van het jonge bedrijf. ‘We zijn binnen 
een jaar gegaan van 1 naar 10 medewerkers 
momenteel, maar er staan nog altijd vacatures 
open (zie ook www.ribopro.eu).  Ook op het 
gebied van de steeds voortschrijdende RNA 
technologie blijkt RiboPro een voorloper. Zo werd 
recent gestart met de ontwikkeling van lipide 
nanopartikels (LNP) of minuscule vetbolletjes.  
‘Die vetbolletjes omwikkelen het RNA, 
beschermen het tegen afbraak in ons lichaam 
en zorgen voor opname van het mRNA in de 
cel. Onze LNPs lopen voorop in stuurbaarheid 
van de biodistributie en acceptatie door het 
menselijk immuunsysteem. Daarmee zijn onze 
LNPs bijzonder geschikt voor het maken van 
geneesmiddelen anders dan vaccins. Door deze 
LNPs in huis te maken kunnen wij als één van de 
weinigen zowel mRNA als LNPs, voorgeformuleerd 
als 1 kant-en-klaar product, leveren.’

Naast warm pleitbezorger van mRNA technologie is 
Sander van Asbeck ook ondernemer pur sang. Die 
unieke combinatie leidde in 2016 tot oprichting van 
het succesvolle mRNA R&D bedrijf Mercurna en in 
2020 tot het onafhankelijke RiboPro, mRNA service 
provider. Met innovatieve (m)RNA-producten  
helpt RiboPro onderzoekers en farma bij  
de succesvolle ontwikkeling van nieuwe 
medische behandelingen.  

Niet alleen onderzoekers geloven in de 
toekomst van RNA technologie, maar het 
vertrouwen bij investeerders is ook groot. 
Recent nog haalde 
RiboPro € 1,2 miljoen groeigeld op. De 
nieuwe financiering wordt gebruikt om de 
gepatenteerde messenger RNA-technologie 
van RiboPro verder te ontwikkelen, het 
team te versterken en het bedrijf op te 
schalen. Een consortium van de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij (BOM), 
Rockstart en verschillende particuliere 
investeerders onder leiding van Stichting 
Vlasroot heeft aan de financieringsronde 
bijgedragen. Mercedes Tuin, Senior 
Investment Manager bij de BOM stelde: 
“RiboPro tilt mRNA naar een hoger niveau, 
verhoogt de activiteit van mRNA en verlaagt 
de toxiciteit en immunogene respons. 
Potentiële toepassingen van RiboPro’s 
mRNA zijn talrijk, zowel in onderzoek, tissue 
engineering als in therapeutica. We zijn er 
trots op dat we deel uit maken van deze reis 
en kijken ernaar uit om met het team samen 
te werken om van RiboPro een wereldwijde 
leverancier van mRNA van topkwaliteit te 
maken.”

De persoon in de foto is Marc Penders, head of production bij RiboPro, bezig met de kwaliteitscontrole van de mRNA gevulde LNPs.

RiboPro

Helpt klanten succesvol te zijn
in (m)RNA technologie



De krapte op de arbeidsmarkt staat 
de groei van veel bedrijven in de weg. 
Deze krapte is ook voelbaar bij sales-, 
marketing- en medical functies in 
de gezondheidszorg. Om nog beter 
aan te sluiten op de behoeften van 
werkgevers in deze sector gaat The 
College Healthcare verder onder 
de naam Greatday. Met deze stap 
wil het recruitmentbureau in de 
gezondheidszorg haar positie in de 
markt verder verstevigen. 

‘Onze naam en profilering pasten 
niet meer bij het hr-bureau dat we 
vandaag de dag zijn en waar onze 
opdrachtgevers momenteel behoefte 
aan hebben’, vertelt Manager en 
Business Consultant Marjolijn de 
Hoogh. Per 11 oktober gaat het 
hr-bureau verder onder de naam 
Greatday en presenteert het haar 
nieuwe uitstraling en website. 

Gespecialiseerd in recruitment 
‘Er is de afgelopen 20 jaar veel 
veranderd. In de markt en daarmee dus 
ook binnen onze dienstverlening. Door 
The College Healthcare en ons platform 
Healthcarejob.nl samen te voegen tot 
Greatday kunnen we als hr-bureau 
gespecialiseerd in recruitment nog 
beter uitdragen waar we voor staan, 
linking ambitions in healthcare.’ 

Door de jarenlange ervaring heeft 
Greatday een groot netwerk en veel 
expertise in huis. ‘Het vinden en binden 
van ambitieuze professionals in de 
gezondheidszorg is voor de meeste 
bedrijven een uitdaging. Zeker nu er 
krapte op de arbeidsmarkt is’, zegt De 
Hoogh. 

Specifieke onderdelen 
‘Naast het complete werving- 
en selectieproces dat we voor 
opdrachtgevers verzorgen, 
ondersteunen we daarom ook 
op specifieke onderdelen binnen 
recruitment en hr. Denk aan het 
opstellen van matchprofielen, 
vacatureteksten of ondersteuning bij 
sollicitatiegesprekken. Zowel voor 
functies binnen de commerciële 
gezondheidszorg als de non-profit 
gezondheidszorg. Daarmee doen we er 
alles aan om voor opdrachtgevers de 
juiste hoogopgeleide professionals te 
vinden en aan ze te binden.’ 

De naamswijziging heeft geen verdere 
gevolgen voor opdrachtgevers en 
professionals. Zij behouden dezelfde 
contactpersonen en kunnen rekenen op 
de expertise die zij gewend zijn. Meer 
informatie is nu te vinden op
 www.greatday.nl. 

Visit our website for more information: www.hyphenprojects.nl/bcfcareerevent
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Als leverancier van textiele en bedrijfshygiëne 
oplossingen, zoals cleanroomproducten, 
bedrijfskleding, handhygiëne, matten etc. behoeft 
Elis geen introductie. De internationaal opererende 
facilitaire dienstverlener neemt ook in ons land 
een vooraanstaande positie in. Voor een belangrijk 
deel is dat te danken aan de visie van Elis dat de 
producten niet gekocht maar gehuurd worden en door 
Elis worden gereinigd. Daarmee is een deel van de 
circulaire keten ingevuld. Daarnaast vindt het bedrijf 
telkens weer nieuwe uitdagingen om duurzaamheid  
en MVO nog meer toe te passen in de dagelijkse 
praktijk. Een voorbeeld is Elis Connect waarmee 
gebruikers en facility-managers van minuut tot  
minuut inzicht hebben in het verbruik en de  
voorraad cleanroom-kleding.  

Bovendien wordt het milieu gespaard door 
voortdurend te onderzoeken of bij de reiniging 
van cleanroomproducten minder water en minder 
wasmiddel kan worden gebruikt. En zelfs de 
chauffeurs van de bedrijfswagens van Elis krijgen 
‘bijles’ om zorgvuldig te rijden om de uitstoot  
van CO2 terug te dringen.
Aan die voortdurende zoektocht naar nog meer 
duurzaamheid is nu een product toegevoegd om 

plasticafval te minimaliseren. Een oplossing uit 
de natuur zelf, want gebaseerd op de Australische 
kangoeroe, vertel productmanager Arthur Lettinga: 
“We willen onze klanten altijd meerwaarde bieden. Als 
we kijken naar de gesprekken die wij voeren met onze 
(potentiële) klanten, vormen MVO en duurzaamheid 
altijd een belangrijk onderwerp. Maar veel van wat wij 
doen is nauwelijks tastbaar: je ziet bijvoorbeeld niet 
dat we het verbruik van water terugdringen. Met onze 
nieuwe Kangoeroe lijn is dat wel het geval: het is een 
tastbaar bewijs dat we op het gebied van MVO samen 
met onze klanten een stap voorwaarts zetten.”

In dit geval is ‘sprong’ een beter woord, omdat het 
hele idee in zijn simpelheid is ontleend aan het 
Australische buideldier. Lettinga: “Onze cleanroom 
kleding verpakken wij altijd in gesealde plastic zakken 
als ze na decontaminatie teruggaan naar de klant. 
Maar plastic wil je eigenlijk niet meer gebruiken. Toen 
kwamen we op het idee om een geïntegreerde textiele 
zak (buidel) in de kleding te realiseren, waarin de 
schone cleanroom-kleding wordt gevouwen en toch 
beschermd is. Afhankelijk van de eisen die aan de 
cleanroom kleding wordt gesteld is dit vaak een goed 
alternatief voor de plastic zakken. De Kangoeroe lijn 
is ontwikkeld voor de minder kritische zones zoals 
ISO 7/8 en CNC ruimten in de vorm van cleanroom 
overalls, jassen en onderkleding.”
Hij vergelijkt het totale concept met de bekende 
regenjasjes: “Die kent men wel: het is een soort tasje 
waarin de regenjas wordt opgevouwen.”

De Kangoeroe-lijn wordt nu geïntroduceerd en 
betekent een significante besparing van plastic. 
Dankzij het buidelconcept kan volgens schattingen 
jaarlijks 8.000 kilo plastic worden bespaard. Dit betreft 
dan vooralsnog alleen onderkleding.
Pepijn de Groot: “We hebben het idee bij onze 
klanten neergelegd en gebleken is dat zij het concept 
waarderen. En het is niet alleen de besparing op 
plasticafval, maar ook nog eens kostenneutraal.”

Maar misschien nog belangrijker is dat Elis met de 
Kangoeroe-lijn verder gaat, aldus Arthur Lettinga: 
“We zien mogelijkheden om disposable producten te 
vertalen naar reusable of herbruikbare producten. 
Er is bijvoorbeeld nog veel te winnen met reusable 
moppen en schoonmaakdoekjes. Maar we kijken ook 

naar bezoekersjassen, overschoenen en overmouwen. 
Allemaal wegwerpmateriaal waar we mogelijkheden 
zien om een kwalitatief hoogwaardig en reusable 
alternatief voor aan te bieden. We willen nu alvast op 
die trein stappen, terwijl we ons ook realiseren dat het 
een enorme uitdaging is. Want in feite praat je over 
een cultuuromslag. Gelukkig hebben wij een sterk 
toegewijd team dat de tijd krijgt en neemt om deze 
producten goed onderbouwd te presenteren.”

Vooralsnog ligt de focus op de introductie van de 
Kangoeroe-buidelkleding, besluit Pepijn de Groot: 
“Wat Arthur al aangeeft: het betekent bij onze klanten 
ook een ander proces, maar daarin adviseren wij. En 
iedereen weet inmiddels wel dat er iets moet gebeuren 
aan ons milieu, dat duurzaamheid en circulariteit 
belangrijk worden. MVO is niet meer nice to have maar 
need to have. Daar zijn we bij Elis al langer  
van overtuigd.”
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), 
CO2 footprint, circulariteit: steeds meer bedrijven 
en organisaties zetten het milieu hoog op de 
agenda. Ook voor Elis is het vanzelfsprekend dat 
duurzaamheid in alle facetten ruim aandacht krijgt. 
Niet alleen omdat klanten er om vragen maar ook 
vanuit de eigen overtuiging, zegt salesmanager West 
Europa Pepijn de Groot: “Met MVO zijn we al langere 
tijd actief bezig, omdat wij het zelf een noodzaak 
vinden. Daarnaast is onze gehele service gestoeld op 
het hergebruiken van artikelen.”

MVO en circulariteit hoog op de agenda

Dankzij buideldier maakt
Elis sprong voorwaarts



De overheid laat er geen gras over groeien: per 
1 januari 2023 moeten nagenoeg alle gebouwen 
het energielabel C hebben. Kantoren, maar ook 
winkels, sportaccommodaties, hotels, discotheken, 
bibliotheken, etc. Het zal geen verbazing wekken 
dat ook de zorg niet aan de omslag naar een 
energiezuiniger samenleving ontkomt. De overheid 
onderscheidt daarin twee types. In de eerste plaats 

gezondheidszorg met ‘bedgebied’. Daaronder vallen 
het ziekenhuis, het verpleegtehuis, de psychiatrische 
inrichting en het gezinsvervangend tehuis voor 
verstandelijk gehandicapten.

Daarnaast is er de gezondheidszorg voor de 
behandeling van niet-bedgebonden patiënten: 
medische centra, poliklinieken, praktijkruimtes  

van onder ander huisartsen en fysiotherapeuten. 
Ook operatiekamers, ruimten in een 
woonzorgcomplex, een bejaardentehuis  
en verzorgingstehuizen zijn verplicht tot  
een label C.
Voor Modderkolk als totaalaanbieder in 
elektrotechnische installaties, werktuigbouw  en 
industriële automatisering is de problematiek 
niet onbekend. De Wijchense installateur heeft 
een sterke positie in de gezondheidszorg en 
ontwerpt en realiseert ziekenhuisafdelingen en 
OK-ruimtes en klinieken.

Richard Rol: “Meedenken met de opdrachtgever, 
slimme oplossingen realiseren, goede service 
en duurzaamheid zijn van belang in de zorg.”
Dat geldt nu in het kwadraat omdat in de zorg 
een optimale energiebesparing bereikt moet 
worden. “De enige beperking is dat wij geen 
bouwkundige aanpassingen kunnen doen, 
maar dit kunnen wij wel in ons beheer nemen 
met behulp van onderaannemers. En voor 
het overige kunnen wij zeker een belangrijke 
rol spelen om ziekenhuizen en andere zorg 
gerelateerde panden te ondersteunen om het 
label C te verkrijgen.”

Soms ligt dat tamelijk voor de hand, vervolgt 
hij: “Er zijn situaties waarbij je het niveau 
relatief eenvoudig kunt bereiken. We komen 
in huizen waar dan een ketel staat van twintig 
jaar oud. Als je die vervangt door twee kleinere, 
moderne ketels met een veel hoger rendement, 
maak je al een stap in de goede richting. 
Installatietechnisch is er dus veel mogelijk.”

Een belangrijk aspect is dat bij zorgcentra 
de budgetten onder druk staan, waardoor in 
het verleden te weinig nadruk is gelegd op 
onderhoud of tijdige vervanging van bijvoorbeeld 
ketels, koelapparatuur en luchtbehandeling. 
Modderkolk heeft op dat gebied een nieuwe tool 
geïntroduceerd om gegevens te verzamelen over 
het functioneren van installaties. “Dat kan een 
luchtbehandelingssysteem zijn of specifieke 
installaties in een OK. Het systeem verzamelt 
daarvan data en produceert trendanalyses. Zo 
kunnen wij op afstand monitoren of de installatie 
efficiënt werkt. Bijvoorbeeld kun je zien dat de 
inblaastemperatuur veranderd. Vanuit onze 
vestiging in Wijchen kunnen wij dan in veel 
gevallen de problemen of storing verhelpen.”

Zeker in de OK-omgeving is het monitoren op 
afstand belangrijk, zegt Rol: “OK’s moeten elke 
dag draaien en dan heeft preventief onderhoud 
niet de allerhoogste prioriteit.”

Naast het bekende areaal aan kantoren en 
utiliteitsgebouwen ontkomt ook de zorgsector niet 
aan het invoeren van het verplichte energielabel 
C. In 2023 moet dit geregeld zijn omdat anders de 
deuren dicht gaan. Dat betekent dat ziekenhuizen, 
verzorgingstehuizen en verpleeghuizen nog dertien 
maanden rest om de zaken op orde te krijgen. Dat kan 
een stevige uitdaging worden, constateert Richard 
Rol van Modderkolk. 

Label C ook in de zorg verplicht

Totaalaanbieder Modderkolk 
neemt de handschoen op 

M 

- -

✓ ZEER HOGE CHEMISCHE BESTENDIGHEID

✓ EENVOUDIG TE REINIGEN

✓ VOLLEDIG EMISSIEVRIJ

M-Wall B.V. I Steenoven 4C l 5626 DK I Eindhoven I www.mwall.eu I info@mwall.eu 1 +31(0) 85018 85 00



Niet alle storingen of afwijkingen in de werking 
van een installatie laten zich op afstand oplossen. 
Vervangen van filters, reparaties aan cv-ketels of 
koelmachines moeten op locatie door de installateur 
worden opgelost. Rol: “En dat hoeft niet altijd 
een kostenpost te zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook 
constateren dat je misschien wel te vaak de filters 
vervangt. Dat is dan een besparing.” Meer aandacht 
voor preventief onderhoud is een must. 

In industrie en productieomgevingen is dat niets 
nieuws, in de gezondheidszorg is dat echter nog niet 
overal een vanzelfsprekend. Toch benadrukt Rol nog 
eens het belang: “Preventief onderhoud betekent 
ook dat je besparingsmogelijkheden krijgt. Een goed 
onderhouden verwarmingsketel of andere installatie 
zal  efficiënter werken en meer rendement leveren. 
Bovendien: je wilt ook niet dat een systeem stil valt in 
een verpleeghuis of ziekenhuis.””

Niet zelden is gebrekkig onderhoud ook het gevolg 
van de kosten. De zorg wordt nu eenmaal niet 
gekenmerkt door ruimhartige budgetten. Aan de 
andere kant biedt juist investeren in energiebesparing 
bezuinigingsmogelijkheden.

“Wat ik al aangaf: je ziet soms cv-ketels van twintig of 
dertig jaar oud in een tehuis staan. Of sterk verouderde 
koelmachines. Als je die installaties vervangt door 
een warmtepomp, dan heb je zo’n investering snel 
terug verdiend”, aldus Rol, die benadrukt dat juist 
Modderkolk al die kennis en ervaring in huis heeft: 
“We zijn een totaalaanbieder met veel ervaring in 
ziekenhuizen, klinieken en andere zorgomgevingen. 
Op elektrotechnisch gebied, op werktuigbouwkundig 
gebied en automatisering. We kunnen in principe 
alles: we kunnen analyseren wat de beste oplossingen 
zijn, we kunnen systemen upgraden of onderdelen 
vervangen. We bieden, als het budget een eigen 
investering niet toelaat, ook de mogelijkheid om te 
huren. Dat maakt ons als Modderkolk bijzonder.”
En die jarenlange ervaring zal met name het komende 
jaar gevraagd worden, nu het overgaan naar label 

C een steeds dwingender karakter krijgt. Rol heeft 
echter wel een advies: “We willen graag met de 
zorginstellingen meedenken over de meest efficiënte 
oplossingen om label C te kunnen bereiken. Maar men 
moet niet te lang wachten. Ook onze branche wordt 
getroffen door een materiaaltekort: grondstoffen, 
chips, staal zijn schaars en hebben lange levertijden. 
Dus het nu zaak om stappen te nemen.”

Dat daarbij ook geïnvesteerd moet worden om 
naar hoger label te gaan is evident. Maar Richard 
Rol ziet daarvan de voordelen: “In feite betekent 
elke investering die je doet voor het label C dat je 
minder energie verbruikt en daarmee je investering 
terugverdient. Daarover willen wij als Modderkolk 
graag in gesprek met de zorg.”
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As most readers will be aware, Annex 
1 of EudraLex Volume 4 (GMPs) is 
being updated. The process has been 
somewhat protracted with multiple 
versions being reviewed, updated, and 
discarded.

What has not changed throughout 
these numerous revisions is the 
requirement for a site to have a
Contamination Control Strategy (CCS) 
in place. While there is plenty of 

literature out there to explain
what a CCS is, there is minimal 
direction on the practicalities of 
implementation.

The Annex 1 CCS requirement will 
place sites in one of three broad 
categories; having a CCS already
in place (possibly under a different 
name), having identified the elements 
that will form a CCS but may need a 
refresh to comply and finally, those that 

need to define and develop a complete 
CCS. As anyone who has spent even a 
limited amount of time in the industry 
will know, changes to a site strategy 
and closing any gaps between existing 
practice and regulatory requirements 
can be like trying to turn the proverbial 
oil tanker – or perhaps steering one 
through the Suez Canal.

So what can you do to leverage existing 
data, people or processes to aid in 

the formulation of your CCS in the 
most efficient and least disruptive way 
possible? My suggestion would be to 
break the process into four areas - 
gathering expertise, performing the 
assessment, gathering supporting
documentation and validating any 
mitigation actions.

First and foremost is to identify the 
people who can help. It isn’t likely that 
one individual has all the necessary 
knowledge or expertise to put together 
a site wide CCS on their own. A team 
approach is required with the relevant 
expertise available to help. The bulk 
of the heavy lifting will be provided by 
your in - house SMEs or those from 
corporate functions. However, don’t be 
afraid to reach out to your suppliers 
to help too. Good suppliers will have 
expertise on hand and will be happy to 
help a customer on a specific aspect of 
their CCS. In fact, the experts employed 
by a good supplier may well have a 
greater depth of knowledge on specific 
subjects than those that can be found 
on a manufacturing site. For example, 
Ecolab’s Technical Consultants are 
able to bring insights of regulatory 
requirements, updates and industry 
best practise related to a variety of 
areas of contamination control.

Once the team of relevant 
knowledgeable people has been 
assembled, a good next step would be 
to look at what a site already has in 
place that can contribute to the CCS, 
and what gaps there may be.

Annex 1 itself provides a compre-
hensive list of what a regulator would 
expect to form the backbone of your 
CCS. Once the requirements of a CCS 
are known, an assessment can be 
performed to identify foundations that 
are already in place and gaps that exist. 
Utilising the team of assembled experts 
should ensure that qualified people are 
looking at your processes to identify 
contamination control risks. Again, the 
use of a supplier as a fresh pair of eyes 
may prove invaluable here. Experts 
with specific, in - depth knowledge in a 
particular area of contamination control 
may see what has previously been 
overlooked, offering information to 
help steer you to perform appropriate 
risk identification and assessment. For 
example, Ecolab offers on - site and 
virtual technical support in assessing 
risks from personnel cleanroom 
behaviours, contamination control 
risks from cleaning and disinfection 
practices, risks from incoming goods 
through transfer disinfection steps 
and critical zone contamination 
risks through isolator loading and 
decontamination assessment.

BUILDING YOUR  
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Whether you’re in the process of defining, developing 

or maintaining your CCS, we can work with you to help 

build a compliant Contamination Control Strategy for 

cleaning, disinfection and decontamination.

Our team of expert technical consultants can deliver 

a range of bespoke contamination control solutions 

including Klercide, Bioquell and Validex, and give 

you access to the tools and resources you need to 

implement an effective strategy.

ecolablifesciences.com/CCS

CC
STRATEGY

Take the first step to 
a compliant CCS

USE BIOCIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.

Partnering with suppliers to get the best out of your Contamination Control Strategy



A site’s CCS will become part of a regulator’s 
inspection agenda. This means hard evidence, and
documentation, will be required by the site to 
demonstrate what they have put it in place. The vast
majority of the documents required as part of this 
evidence will be live documents already in place,
such as risk assessments, QMS metrics and SOP’s.  
As with performing a gap assessment against the
CCS requirements, these documents should be 
reviewed to ensure that they meet the identified  
CCS requirements.

As most readers will be aware the tranche of 
documents created by a working site can be vast.
Utilise your assembled team to perform an in - depth 
analysis on your current documentation and
identify gaps. Ensure your suppliers provide robust 
technical documentation to help close out the
gaps in your CCS such as technical data, rationale 
documents and validation documents.

The final part of any approach to mitigating  
identified gaps is the potential task of performing
additional or new validation. Validation should not  
be undertaken without good reason; it is costly
and resource intensive.

As a key part of any site’s contamination control 
strategy, cleaning and disinfection validation is a
great example of where a customer should turn to 
suppliers for help. As an example, Ecolab experts
routinely perform in - depth analysis of current and 
planned validation strategies for disinfection and
decontamination including ensuring compliance  
across different regulatory agencies. We optimise
validation plans utilising our extensive Validex data 
package, through bespoke customer validation
project management or by customers utilising our 
online validation portal to capture validation
rationale, data and reporting.

On a final note, there is (as yet) no fixed template that 
a regulator would recognise as a CCS. A site’s CCS 
will and should be a living document and a process 
that changes with the site. The CCS will need revision 
when manufacturing changes or when a site stops a 
process. It should also be regularly revised, audited 
and inspected.

It is likely, there will be future citations in industry  
from CCS that are found lacking. Don’t let it be
you! Ecolab are here to help, now is the time to  
start, not when the Annex is finally published.

De afdeling Service & Onderhoud van Cleanroom 
Combination Group is in staat om met minimale 
downtime van het productieproces, elke 
hoogwaardige faciliteit te controleren en  
up-to-date te houden. Reguliere controle en 
onderhoud zorgen ervoor dat de faciliteit blijft 
voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden 
aan geclassificeerde ruimtes.

Buiten het noodzakelijke onderhoud kunnen 
aanpassingen door proceswijzigingen of reparaties 
wenselijk zijn. Onderdelen zoals doorgeefsluizen, 
luchtdichte deuren of proces-apparatuur kunnen 
door veroudering aan vervanging toe zijn.

Het team van S & O heeft uitgebreide ervaring in 
uiteenlopende hoogwaardige faciliteiten.
Meerjarige onderhoudscontracten zijn afgesloten 
bij Erasmus MC Rotterdam, GE Healthcare 
Eindhoven, Byondis Nijmegen en diverse andere 
nucleaire laboratoria, BSL3 faciliteiten en 
OK-complexen.

Door adequate advisering en vakkundige uitvoering 
blijft elke faciliteit op het gewenste niveau.
Dit wordt gerealiseerd door:

	• Bouwtechnische opname van de status
	• Rapportage en advisering n.a.v. de opname
	• Onderhoud, aanpassingen, kleine en grote   

 verbouwingen
	• Onderhoudscontract met een bijbehorend   

 servicelevel agreement (SLA)
	•  Opstellen van een meerjarig  

onderhoudsplan (MJOP)

Een onderhoudscontract wordt op behoefte 
afgestemd en in een SLA geformuleerd. Daarin 
wordt vastgelegd welke onderdelen in welke 
frequentie worden gecontroleerd, als ook de 
responsetijd en eventuele voorraden. Tijdens de 

inspectie worden alle bouwkundige aspecten 
gecontroleerd en een schriftelijke rapportage 
opgesteld. Het onderhoudscontract bestaat uit:

	• Jaarlijkse inspectie en rapportage
	• Opstellen plan van aanpak
	• Reparaties aan vloeren, wanden, plafonds en  

 meubilair
	• Afstellen van draaiende delen zoals hang- en  

 sluitwerk
	• Onderhoud van doorgeefkasten, gasdichte   

 deuren, schuifdeuren en meubilair
	• Vervangen van HEPA-filters en roosters
	• Cleanroom reiniging
	• Validatie

 
Voor meer informatie: www.cleanroomcg.com
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Laat nu uw druppelflesjes 
uitvullen door IQ Services

Kuijpers is uw partner in Life 
Sciences
Kuijpers is als facility lifecycle partner de expert in 
Life Sciences met speciale aandacht voor controlled 
environments en de daarbij behorende kritische 
infrastructuur (gebouw- en procesgebonden 
voorzieningen). We zorgen ervoor dat het proces 
van onze klanten aantoonbaar goed functioneert 
op het gebied van kwaliteitswaarborging en 
veiligheidswaarborging.

Kuijpers ontzorgt klanten gedurende het hele 
proces: we zijn een betrokken partner vanaf de 
allereerste vraag tot en met haalbaarheidsstudies, 
advies, ontwerp, realisatie, oplevering, onderhoud en 
exploitatie. 

Ons team van specialisten beschikt aantoonbaar 
over multidisciplinaire expertise op het gebied van 
kritische installaties. Door die expertise, kennis en 
ervaring benaderen we complexe projecten integraal 
en multidisciplinair met andere disciplines, zoals 
werktuigbouw, elektra, HVAC, gebouwautomatisering, 
beveiligingssystemen, ruwbouw en beveiliging. 

We hebben alle disciplines in eigen huis en bieden dus 
een one-stop-shop. We verkorten met onze aanpak de 
time to market van de klant.

Kuijpers is uw Life Sciences partner. We zijn betrokken 
bij de grootste, meest complexe en mooiste werken 
van Nederland op dit gebied. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn een nieuwe productiefaciliteit voor 
biofarmaceutisch bedrijf HALIX in Leiden en een 
nieuwe Life Science Manufacturing fabriek voor 
FUJIFILM in Tilburg.

  www.kuijpers.nl

Recent heeft IQ Services BV (Groningen) geïnvesteerd 
in een nieuw afvulsysteem waarmee binnen een 
laminar flow kast druppelflesjes tot 8 mL uitgevuld 
kunnen worden. Het systeem is flexibel, snel en 
uiterst nauwkeurig. 

Met deze investering heeft IQ Services een uniek 
platform toegevoegd aan de reeds bestaande 
mogelijkheden om voor andere partijen complete kits 
te produceren. De belangstelling voor druppelflesjes 
groeit, omdat deze het gebruik van een pipet overbodig 
maken. Door de insert in de druppelflesjes kan een 
gedefinieerd volume van buffers, antilichamen of 
kleurstoffen als druppel worden toegevoegd aan een 
monster of preparaat. 

Afhankelijk van het product en gewenste volume kan IQ 
Services met dit afvulplatform 180 flesjes per minuut 
afvullen en lots tot zo’n 5000 flesjes binnen één dag 
produceren. IQ Services gaat graag het gesprek aan 
over welke mogelijkheden het heeft om grotere of 
kleinere lots voor u te realiseren. 

Er gaat niets boven contract manufacturing  
in Groningen.

Immunetune presenteert 
resultaten van neoantigen 
kankervaccin bij Society for 
Immunotherapy of Cancer 
(SITC) 

De Leidse biotech Immunetune specialiseert zich 
in het ontwikkelen van DNA vaccins tegen kanker 
en infectieziekten. Het hoofdprogramma is een 
neoantigen kankervaccin, een vaccin wat specifiek 
per patiënt wordt geproduceerd. Dit programma is 
in preklinische ontwikkeling en resultaten hiervan 
werden gepresenteerd op het internationale SITC 
congres in Washington, D.C. 

Wat is een neoantigen kankervaccin?
Een neoantigen kankervaccin richt zich op de 
specifieke mutaties van de tumor van een patiënt. 
Deze vaccins starten met een biopt van de tumor, 
waarna het genetische materiaal wordt geanalyseerd 
en mutaties die het immuunsysteem kan herkennen in 
een DNA-vaccin worden gezet. Dit DNA-vaccin wordt 
dus per patiënt geproduceerd en biedt in combinatie 
met immuuntherapieën zoals checkpoint inhibitors het 
immuunsysteem een betere kans om de tumor van de 
patiënt aan te vallen. 

Wat is SITC, en wat heeft Immunetune 
gepresenteerd?
SITC is een internationale organisatie voor 
wetenschappers en artsen in het veld van 
immuuntherapie en kanker. Jaarlijks wordt de SITC 
Annual Meeting gehouden waar onderzoekers van 
universiteiten, biotech en farma de laatste resultaten 
presenteren en discussiëren. Immunetune heeft 
de preklinische resultaten gepresenteerd van haar 
neoantigen kankervaccin en een nieuw adjuvant 
op basis van DNA om een sterke immuunrespons 
te stimuleren. Deze resultaten worden komende 
maanden gebruikt om de voorbereidingen af te ronden 
om dit neoantigen kankervaccin in fase I/II klinische 
studies te gaan testen in patiënten met kanker.

www.immunetune.com 
J.H. Oortweg 19
2333 CH Leiden

Kijktip
 
Kuijpers Talks, editie Life Sciences
Onlangs organiseerde Kuijpers in 
samenwerking met HollandBIO een 
interactieve talkshow rondom het thema Life 
Sciences.

Samen op weg naar een gezonder 
Nederland
De sector Life Sciences gaat over ons 
belangrijkste bezit – gezondheid – en heeft 
als doel om oplossingen te realiseren die 
bijdragen aan langer gezond leven. Maar welke 
rol spelen wetenschap, overheid, bedrijven en 
burgers daarin? Tijdens Kuijpers Talks werd 
dit thema vanuit verschillende invalshoeken 
belicht.

  Uitzending Kuijpers Talks  
  editie Life Sciences  
  terugkijken? Scan de QR  
  code.



  BiotechNEWS & Life Sciences        23

De werkdruk in ziekenhuizen en verpleeginstellingen 
kent verschillende oorzaken. De covid-epidemie 
dreunt nog stevig na met als gevolg dat andere 
aspecten, zoals goede arbeidsomstandigheden en 
processen, min of meer onderbelicht bleven. 
Onterecht vindt Paul Zuidema, managing director 
EMEA van Ergotron, dat zich onder andere toelegt op 
de ontwikkeling en productie van medische trolleys. 
Producten die ergonomisch verantwoord zijn en 
een bijdrage leveren aan een betere workflow in de 
zorg. “We hebben nog wel wat missiewerk te doen”, 
constateert Zuidema.

Het Amerikaanse Ergotron heeft een andere oorsprong 
dan valt te verwachten van een in de zorgsector 
opererend bedrijf. Het is namelijk opgericht in 1982 
toen de eerste beeldschermen schoorvoetend hun 
intrede deden op kantoor. Met name voor de toen 
revolutionaire Apple Macintosh maakte Ergotron een 
systeem waarmee het beeldscherm in meerdere 
standen kon worden gezet: de MacTilt.
Ergotron ontwikkelde van daaruit tal van producten 
voor kantooromgevingen, de industrie, de zorg, het 
onderwijs en voor thuis: veelal monitorarmen maar 
ook speciaal zit-sta meubilair, muurwerkplekken etc. 
Ergotron -de naam is een combinatie van ergonomie 
en elektronica- is inmiddels over de hele wereld actief, 
waarbij vanaf de jaren negentig de medische wereld 
een belangrijk speerpunt is geworden. 

Vanuit de vestiging in Amersfoort is Paul Zuidema 
verantwoordelijk voor Ergotron in Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika. In de zorg is Ergotron 
vooral bekend geworden door de Carefit en StyleView 
medische trolleys, vertelt Zuidema, die voorheen 
onder andere werkzaam was bij Ahrend: “Het zijn 
mobiele werkstations die aan en van het bed worden 
ingezet. Zowel bij de patiënt als ook op andere 
locaties. Daarmee ondersteunen wij de workflow in 
een ziekenhuis met een product dat ergonomisch 
verantwoord is ontworpen.”In dat ontwerp staat 
gebruiksvriendelijkheid voorop en dat is onder meer 
terug te zien in de combinatie van de hard- en de 
software. “Dat is een onderscheidend element”, 
aldus Zuidema: “Doorgaans is daar weinig oog voor 
bij producenten. Bij ons wel en dat heeft ook alles 
te maken met onze ontstaansgeschiedenis van 
Ergotron. Een voorbeeld hiervan is de moeiteloze 
hoogteverstelling van de trolleys waar veel aandacht 
aan is besteed, zodat de gebruiker productief kan 
werken en zich op de patienten en de te verrichten 
taken kan richten”.

Het programma voor de zorg omvat een serie trolleys
die varieert van een relatief eenvoudige trolley voor 
een laptop tot een volledig uitgeruste StyleView-trolley 
met een monitorarm voor het LCD-scherm,
stroomvoorziening, lades etc. Tot in detail wordt 

aandacht besteed aan het design en de gebruikte
materialen, met als visie dat zo de gebruiks-
vriendelijkheid gegarandeerd blijft en de producten 
geschikt zijn voor een breed scala aan IT hardware. 
En bovendien een optimalisering van de workflow, 
constateert Zuidema: “Wat dat betreft hebben we nog 
wel wat missiewerk te doen, maar een belangrijk 
aspect is het mobiel maken van de computerwerkplek: 
aan het bed bij de patiënt of elders op de afdeling. 

Een andere productgroep voor de zorgomgeving  
wordt gevormd door de werkplekken met 
wandbevestiging. Ook hier is weer kenmerkend dat  
het totale assortiment de vraag afdekt: van een  
redelijk eenvoudig computer werkstation tot  
in hoogte verstelbare werkplekken met  
instelbare monitorarmen.

Het belang om -ook online- bij de patiënt alle 
beschikbare informatie in te kunnen zien neemt 
steeds meer toe. “Denk bijvoorbeeld aan Closed 
Loop Medication Management: van de apotheek tot 
toediening bij de patiënt. Daar is software integratie 
voor nodig. Bovendien worden systemen in het 
algemeen complexer en als Ergotron willen wij daarin 
samenwerken met de zorginstelling. Je moet bereid 
zijn om de problemen van morgen op te lossen”, 
constateert Paul Zuidema: “Onze internationale positie 
is daarom van groot belang. We leren van de ideeën en 
ontwikkelingen in andere landen: welke innovaties zijn 
er elders, welke nieuwe toepassingen kunnen voor de 
Nederlandse markt relevant zijn?” 

Als het om nieuwe trends en concepten gaat, wil 
Ergotron ook in de zorg buiten het ziekenhuis van 
betekenis zijn. Zuidema: “Het zorghotel, telehealth; 
het krijgt steeds meer voet aan de grond omdat de 
zorg steeds meer kost en het welzijn van personeel en 
patiënten meer aandacht verdient.”
Hij doelt onder meer op zelfdiagnose waar 
er mogelijkheden zijn voor toepassing van de 
apparatuur omdat het platform van Ergotron 
universeel is. Immers, naast de zorg levert de 
multinational ook producten voor onderwijs, industrie, 
kantooromgevingen en voor privégebruik. Door die 
veelzijdigheid is Ergotron in staat om nichemarkten 
met specifieke toepassingen te bedienen, besluit Paul 
Zuidema: “En dat doen we al, want hier in Amersfoort 
leveren we maatwerkoplossingen. Ook in de zorg 
kunnen wij die rol vervullen.”

Mobiele werkstations voor de toekomst

Ergotron draagt bij aan
workflow in zorg



Investeren in de innovatievoorzieningen 
op Campus Groningen

Van bezit naar gebruik, meer onderlinge 
verbinding en meer shared facilities op Campus 
Groningen. Dankzij de realisatie van het nieuwe 
fonds Shared Facility Capital worden nieuwe 
open innovatiefaciliteiten voor startups en R&D-
afdelingen mogelijk op de Campus. Het fonds, 
dat ondergebracht wordt bij Investeringsfonds 
Groningen (IFG), is mogelijk gemaakt door de 
provincie Groningen. Gedeputeerde IJzebrand 
Rijzebol van de provincie Groningen: “De provincie 
Groningen vindt het belangrijk dat deze zogenaamde 
shared facilities worden gerealiseerd. Zo kunnen 
ze  voor een lange periode hun toegevoegde waarde 
laten zien op de Campus en voor de regio. De 
realisatie van het Shared Facility Capital zal naar 
verwachting de impact van de reeds aanwezige open 
innovatiefaciliteiten - Innolab Agrifood en Innolab 
Chemistry & Engineering - vergroten.”

 Samen investeren in shared facilities
In september 2020 is het Campus Community 
Fund (CCF) gelanceerd. Het CCF is een platform 
voor financiering, waarin partners zoals de NOM, 
Rabobank Stad en Midden Groningen en Campus 
Groningen samenwerken om te investeren in de groei 
van Campus Groningen. Om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de investeringsstrategie van het Campus 
Community Fund, heeft de provincie Groningen vanuit 
het IFG € 7,5 miljoen vrij gemaakt om hieraan bij te 
dragen. Via het Shared Facility Capital fonds wordt 
die 7,5 miljoen geïnvesteerd in shared facilities op 
Campus Groningen. Dit heeft inmiddels geleid tot de 
medefinanciering van het eerder genoemde Innolab 
Chemistry & Engineering welke in Q1-2022 zal  
worden geopend.
 
Fondsmanager van het IFG, Jan Martin Timmer, licht 
toe: “Deze faciliteiten moeten als uitgangspunt hebben 
dat meerdere bedrijven er gebruik van kunnen maken 
en dat het de verbinding op de Campus en in de regio 
tussen bedrijven versterkt. Ook kijken we of er met 
de faciliteit een gezond verdienmodel is te realiseren 
zodat continuïteit is geborgd ”. Per initiatief zal worden 
beoordeeld of het passend is binnen de gezamenlijke 
strategie. Hiervoor werkt IFG nauw samen met de 
partners in het Campus Community Fund.
 
Over het Investeringsfonds Groningen
Provincie Groningen heeft in 2015 Investeringsfonds 
Groningen (IFG) gelanceerd. IFG wordt beheerd door de 
NOM, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij 
voor Noord-Nederland. Vanaf de lancering van 
IFG is Jan Martin Timmer de verantwoordelijke 
fondsmanager. IFG is een investeringsfonds dat 

deelneemt in andere investeringsfondsen. Dit kunnen 
fondsen zijn die vanuit de regio zijn opgezet, maar ook 
fondsen van buiten de regio. 

Het IFG werkt al jaren nauw samen met 
belanghebbenden in en rond de Campus en heeft 
inmiddels via fondsen onder andere geïnvesteerd 
in het UMCG Protonentherapiecentrum en Innolab 
Groningen. Voor meer informatie, zie: www.ifg.nl

Wereldwijd groeit de bevolking en worden mensen 
steeds ouder. Het resultaat is dat de druk om 
effectieve patiëntenzorg te bieden tegen betaalbare 
kosten alsmaar groter wordt. Nauwkeurige 
en kosteneffectieve biosensoren zullen naar 
verwachting een cruciale rol spelen bij het verlagen 
van de zorgkosten. 

 Maar hoe werken biosensoren nu eigenlijk? We 
vragen het aan Maarten Buijs, CEO van Surfix 
Diagnostics. ‘’Een biosensor is een kleine chip 
die ziektes of afwijkingen in het lichaam kan opsporen. 
Dat doet men door een bepaalde aandoening van het 
lichaam te meten met behulp van een biomarker. 
Een biomarker kan bijvoorbeeld een RNA-molecuul 
zijn dat aangeeft dat een bepaald gen actief is 
en daarmee een afwijking aantoont. Wanneer de 

biomarker in bijvoorbeeld een urine- of bloedmonster 
aanwezig is, dus een afwijking aangeeft, kan een 
biosensor deze detecteren. Een bekend voorbeeld  
van een biosensor is een zwangerschapstest.’’,  
vertelt Buijs. 
 
De uitdaging ligt bij het maken van biosensoren die 
goedkoop, snel en accuraat zijn. Als het aan Buijs 
ligt, gaat geïntegreerde fotonica daar verandering 
in brengen. ‘’Op dit moment werken we hard aan de 
ontwikkeling van biosensoren op basis van fotonische 
chips. Deze chips werken op licht in plaats van stroom 
en stellen ons in staat om erg nauwkeurig te meten. 
Op termijn kunnen deze op grote schaal worden 
geproduceerd tegen een relatief lage prijs. Op deze 
manier halen we diagnostiek uit centrale locaties (in 
labs met getraind personeel) en brengen we deze dicht 
bij de patiënt (bij huisartsen of zelfs aan huis). Dat 
resulteert in het vroegtijdig detecteren van ziektes en 
het gedetailleerd volgen van het verdere ziekteverloop. 
Dat is fijn voor de patiënt, maar ook 
 voor de portemonnee.’’
 
Biosensoren op basis van fotonische chips zijn op dit 
moment nog niet beschikbaar in winkels. Om die reden 
werkt PhotonDelta, groeiversneller voor de fotonische 
chipindustrie, samen met partners zoals Surfix om 
de ontwikkeling te versnellen. Download voor meer 
informatie de Biosensing Roadmap: 
https://www.photondelta.com/biosensing-roadmap

Provincie Groningen maakt €7,5 miljoen vrij via het fonds Shared Facility Capital

De toekomst van diagnostiek met biosensoren

InnoLab Chemie en Engineering in aanbouw

InnoLab



Trial Eye ook een snelle zoekmachine 
‘iClusion heeft met Trial Eye een laagdrempelig, 
gestandaardiseerd en geautomatiseerd 
internetplatform ontwikkeld om ziekenhuizen, farma 
en biotech bedrijven en patiënten snel samen te 
brengen, ‘legt de sinds januari 2021 aangetreden 
Business Development Manager Tess uit. ‘Het digitale 
platform biedt de mogelijkheid om studies in een 
netwerk van ziekenhuizen, snel en contactloos te 
activeren. Zo wordt de toegankelijkheid voor patiënten 
om deel te nemen aan onderzoek naar nieuwe 
medicijnen en behandelingen vergroot en komen 
we tegemoet aan zowel de uitbehandelde patiënt op 
zoek naar een extra behandeloptie met een nieuw 
medicijn als ook aan de patiënt die mee wil doen in 
een studie waarbij de standaardbehandeling wordt 
vergeleken met een potentieel betere behandeling 
om al bij de eerste behandeling kans te maken op 
een beter resultaat. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
patiënt en behandelend arts samen eenvoudig en snel 
geschikt onderzoek kunnen vinden en onafhankelijk 
kunnen besluiten hieraan deel te nemen en de studie 
op te starten. Trial Eye wordt inmiddels in bijna 70 
academische en perifere ziekenhuizen in Nederland 
en België veel ingezet als snelle zoekmachine naar de 
juiste studie. Trial Eye beschikt namelijk over de meest 
complete en up-to-date database van oncologisch 
klinisch onderzoek dat patiënten rekruteert. Ook dat is 
een cruciale functionaliteit.’

Gestandaardiseerde processen voor lokale 
goedkeuring (VGO)
‘Maar Trial Eye gaat niet alleen om het vinden 
van de juiste studie bij de juiste patiënt en het 
versnellen van patiënt inclusie, dat is slechts 1 van 
de functionaliteiten van het platform,’ legt Tess die 
haar PhD behaalde aan het Nederlands Kanker 
Instituut, uit. ‘Een andere is het aanbieden van een 
gestandaardiseerde en geautomatiseerde workflow 
voor de lokale goedkeuring van studies zodat deze 
binnen 2 weken getekend kunnen zijn. 
Het is een tijdrovende klus om studies op te starten 
in een ziekenhuis en de tijd die daarvoor gegeven 
wordt is in de nieuwe ECTR regelgeving sterk 
verminderd. In de praktijk duurt het nog vaak zes tot 
negen maanden voordat alle papieren in orde zijn en 
ziekenhuizen en patiënten überhaupt mee kunnen 
doen aan een bepaald klinisch onderzoek naar een 
innovatief geneesmiddel. De lokale goedkeuring is al 
complex (meerdere topics en meerdere afdelingen) 
en het opstart dossier wordt door elke studie 
sponsor op een eigen manier aangeleverd. Dit werkt 
vertragende bureaucratie in de hand, waardoor ook 
de transparantie en het overzicht verdwijnt. Door 
procedures te standaardiseren en digitaliseren, kunnen 
artsen en onderzoekers sneller studies opstarten in 
hun ziekenhuis. Het Trial Eye platform standaardiseert 
en vermindert daarmee de bureaucratie en vergroot 
de efficiëntie van patiëntgebonden onderzoek. Deze 
procesverandering versnelt het ontwikkelingsproces 
van nieuwe geneesmiddelen en dat komt 
patiënten van vandaag en morgen ten goede. Meer 
deelname aan onderzoek vandaag versnelt immers 
de goedkeuring en toegankelijkheid van nieuwe 
medicijnen in de toekomst.’

Meer efficiëntie voor farma en biotech
‘De afgelopen jaren zijn medicijnen steeds specifieker 
geworden”, stelt Tess Korthout. ‘Hierdoor is het type 
patiënten dat mag deelnemen aan experimentele 
behandelingen ook specifieker, moeilijker te vinden 
en daarmee meer limiterend geworden. Met Trial Eye 
zorgen wij ook voor meer efficiëntie aan de kant 
van de farma- en biotechbedrijven. Ons platform 
is gratis beschikbaar voor de ziekenhuizen en 
patiënten. Bedrijven die onderzoek doen naar 

experimentele behandelingen verschuiven een 
klein deel van het totale onderzoeksbudget aan ons. 
Deze gelden voor het opstarten van de studie en 
het rekruteren van patiënten worden dan efficiënter 
ingezet, waardoor meer ziekenhuizen sneller kunnen 
starten met de experimentele studie en patiënten 
sneller worden gerekruteerd.’

‘De mondiale biotech industrie is de kraamkamer 
van nieuwe therapieën, ‘besluit de gedreven Tess.  
‘Door patiëntgebonden onderzoek te versnellen met 
behulp van Trial Eye willen wij meer biotechbedrijven 
aantrekken om studies in ons netwerk uit te voeren. 
Dit netwerk bestaat nu uit ziekenhuizen in Nederland 
en België, maar we willen dit in 2022 al naar meer 
Europese landen uitbreiden. Hopelijk kunnen wij zo in 
samenwerking met de ziekenhuizen het aanbod aan 
nieuwe experimentele behandelingen vergroten waar 
oncologen en hun patiënten van kunnen profiteren.’ 
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Kankerpatiënten hebben te weinig toegang tot 
klinische studies. Dat is het uitgangspunt geweest 
om iClusion op te richten: het toegankelijk maken 
van studies en daarmee onderzoek naar nieuwe 
behandelingen. Met de patiënt als vertrekpunt is 
Trial Eye ontwikkeld, een online platform dat 
medicijnstudies naar de patiënt en arts toebrengt, in 
plaats van andersom. Inmiddels blijkt dat het online 
platform ook voor andere functionaliteiten efficiënt 
gebruikt kan worden. Business Development 
Manager Tess Korthout PhD legt uit hoe het klinisch 
studielandschap door Trial Eye patiëntvriendelijker, 
transparanter, efficiënter en toegankelijker wordt.

iClusion

Trial Eye: efficiënt onderzoek 
kunnen doen naar nieuwe 
therapieën tegen kanker

Investeerders
Het maatschappelijk investeringsfonds 
INZET investeerde, samen met de huidige 
aandeelhouders, meer dan €2 miljoen in 
iClusion. Dat stelde iClusion in staat om 
meer ziekenhuizen toegang te geven tot het 
internetplatform, meer studies met nieuwe 
medicijnen beschikbaar te maken, te starten 
met de internationale uitbreiding van het 
platform en het publieke platform Heyleys te 
lanceren waar patiënten zelf studies kunnen 
vinden en worden gecoacht om te praten met 
hun eigen oncoloog over deze behandelkansen 
en klinisch onderzoek in het algemeen.

Naast Trial Eye dat beschikbaar is voor 
ziekenhuizen en ziekenhuismedewerkers, heeft 
iClusion ook een patiëntenplatform opgezet: 
Heyleys.nl. Dit publieke platform is een database 
voor patiënten waarin zij zelf kunnen zoeken 
naar onderzoeken die lopen en die voor hen 
van toepassing zouden kunnen zijn. Het zoeken 
wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt en 
patiënten worden gestimuleerd de uitkomsten 
met hun arts te bespreken. Heyleys is compleet, 
up-to-date, betrouwbaar en geschreven in 
duidelijke taal.

Meer over iClusion:

IClusion is gestart door Edwin Klumper, 
een bevlogen ondernemer. Klumper 
studeerde  geneeskunde specialisatie 
kinderleukemie. Daar zag hij in de praktijk 
hoe belangrijk translationeel onderzoek is. 
Door goede klinische studies en toegepast 
kankeronderzoek protocollair vast te leggen, 
kon het genezingspercentage van de kinderen 
met ALL stijgen van 0 naar 90%. Uiteindelijk 
werd hij geen kinderoncoloog, maar werkte 
decennia in grote en kleine farma. In 2007 
richtte hij, samen met Erik Leferink, CRO SMS 
Oncology op, dat na bijna 13 jaar groei en met 
100 gedreven medewerkers, werd verkocht aan 
een Amerikaans bedrijf, en nu CATO SMS heet  
Als arts onderzoeker, manager in internationale 
farma en biotech en als oprichter van een CRO 
heeft Edwin als geen ander ervaren waar de 
knelpunten van klinisch onderzoek liggen. Hij 
heeft met iClusion dan ook een duidelijk doel 
voor ogen: de verdere ontwikkeling van Trial Eye 
om patiëntgebonden onderzoek naar nieuwe 
therapieën beter toegankelijk te maken en te 
versnellen.

Tess Korthout

Deelname aan onderzoek vandaag 
versnelt de goedkeuring en 
toegankelijkheid van de nieuwe 
medicijnen in de toekomst
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‘We are curious minds dedicated to human progress’. 
Wat wij daarmee willen zeggen is dat wij sustainable 
waarde willen creëren, ‘vervolgt Guido Hallie. 
‘Daarbij werken wij samen met lokale deskundigen, 
zorgverleners en patiëntenorganisaties. We zien 
die samenwerking als noodzakelijke voorwaarde 
om werkelijk waarde te kunnen creëren, waarbij 
het uitgangspunt is dat juist ook patiënten waarde 
toevoegen aan de gezondheidszorg met hun 
ervaringen, met hun kennis.’

Samen op weg naar afgestemde zorg
Voordat hij in april 2021 bij de Merck Healthcare 
aantrad, was hij onder andere 10 jaar zelfstandig 
ondernemer in de zorg. In die tijd werkte 
Guido Hallie veel samen met patiënten en 
patiëntenorganisaties. Uit achterbanraadplegingen 
van patiëntenorganisaties bleek altijd dat patiënten 
op de hoogte willen zijn van nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe behandelingen. Ze willen hun leven op een 
voor hen individueel zo goed mogelijke manier  
blijven leiden.

Dus als de behandeling en/of de medicatie eenmaal 
beschikbaar is, gaat het erom dat de mensen een 

op hen afgestemde behandeling krijgen. Bij die 
vaak complexe keuze, wil Merck Healthcare graag 
helpen en adviseren. De patiënt en zorgverlener 
hebben elkaar nodig om tot goede, afgestemde zorg 
te komen. De farmaceutische industrie kan hierbij 
een rol hebben. Daarbij wil ik benadrukken dat het 
NIET gaat om de medicatie van Merck te promoten. 
Wij gaan NIET op de stoel zitten van de behandelaar. 
Het gaat erom dat de juiste medicatie voor de juiste 
patiënt beschikbaar komt. Daarbij willen wij helpen 
met allereerst onze kennis en netwerken.  
Daarom zijn wij blij met het landelijke initiatief  
‘Samen Beslissen’.’

Samen Beslissen – als onderdeel van 
Uitkomstgerichte zorg
Op 6 september lanceerden meerdere zorgpartijen, 
zoals Patiëntenfederatie Nederland en Federatie 
Medisch Specialisten een landelijke campagne 
over ‘Samen Beslissen’. Dit is vanuit het landelijk 
programma Uitkomstgerichte zorg waarin overheid 
met brancheorganisaties in de zorg samenwerken 
om persoonlijk maatwerk mogelijk te maken. 
Uitkomstgerichte zorg houdt er rekening mee 
dat elke mens anders is. En kijkt niet alleen naar 

medische aspecten, 
maar ook naar kwaliteit 
van leven tijdens en 
na een behandeling. 
Door de uitkomsten van 
patiënten goed in kaart 
te brengen, samen te 
leren en verbeteren en 
deze inzichten te delen 
met alle betrokkenen 
draagt uitkomstgerichte 
zorg bij aan een 
ontwikkeling waarbij 
zorgverlener en patiënt 
samen beslissen en zo 
tot de best passende 
zorg komen. 

Doel van de ‘Samen 
Beslissen’ campagne is 
om dit vanzelfsprekender 
te maken. De boodschap 
is dat patiënt en 
zorgverlener elkaar 
nodig hebben om tot 
goede zorg te komen. 
Onderzoek geeft aan 
dat er al veel gebeurt 
op het gebied van 
samen beslissen, maar 
dat het nog niet altijd  
even gemakkelijk gaat. 
Zo is bij patiënten de 
voorbereiding van het 

gesprek het grootste knelpunt. Bij ‘Samen Beslissen’ 
neemt een patiënt samen met een zorgverlener 
beslissingen over het zorgpad.  Het gaat om het 
gezamenlijk kiezen van onderzoeken, behandelingen 
enz., waarbij rekening wordt gehouden met de 
medische situatie en persoonlijke voorkeuren en 
waarden van de patiënt.

Beslissen bij MS doe je samen
‘Bij Merck Healthcare geloven we sterk in en 
ondersteunen we ‘Samen Beslissen’, onder andere 
door de ontwikkeling van tools die mensen helpen 
bij het gesprek met hun zorgverlener. Dit gebeurt  in 
goede samenwerking met, en op initiatief van MS 
Vereniging Nederland en het Nationaal MS Fonds. Op 
basis van behoeften van mensen met MS willen beide 
organisaties gezamenlijk handvatten ontwikkelen. 
Onder het motto ‘Beslissen bij MS doe je Samen’. 
Samen met mensen met MS, zorgverleners, andere 
experts en farmaceuten. 

‘Merck kan daarbij onder andere kennis inbrengen 
over een tool die we al eerder hebben ontwikkeld, 
watvindjijbelangrijk.nl. Deze tool helpt mensen met 
multiple sclerose in Nederland vooraf na te denken 
over wat voor hen belangrijk is bij het bespreken 
van behandelmogelijkheden met de zorgverlener. 
Op deze manier gaan mensen beter voorbereid naar 
een afspraak en wordt het makkelijker om samen 
een MS-behandeling te kiezen die in het leven past. 
Watvindjijbelangrijk.nl willen we van iedereen laten 
zijn, verder met elkaar ontwikkelen. En daarnaast 
nog andere handvatten mogelijk maken binnen 
‘Samen Beslissen’. Want een versterkte focus op 
‘Samen Beslissen’, met alle patiënten, zorgverleners, 
farmaceuten zorgt voor een op de persoon 
afgestemde zorg, nu en in de toekomst, ‘besluit de 
gepassioneerde Guido Hallie.
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As One for Patients staat centraal in de manier van werken en denken bij Merck Healthcare. ’We are united as one for patients’ stelt Guido Hallie, Sr. Manager Patient 
Centricity & Public Affairs bij Merck Healthcare. Zijn missie en visie is om samen waarde te creëren in de zorgketen, vanuit ‘Samen Beslissen’. Dat is een doel dat bij 
Merck Healthcare tot volledige ontplooiing komt.

Merck Healthcare

Samen Beslissen. 
Samen eraan Werken 

Guido Hallie
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Ons zusterbedrijf hVIVO is gevestigd in Londen en is de 
wereldleider in het testen van vaccines and antivirale 
middelen door het gebruik van human challenge 
studies. Om deze studies uit te voeren gebruiken 
zij de naam FluCamp – Clinical Trials Recruitment. 
Ze hebben twee quarantaine units in Whitechapel met 
een capaciteit van 43 bedden en eigen laboratoria. 

Venn Life Sciences levert de services die u gewend bent 
en bestaat momenteel uit twee kantoren. Het eerste 
kantoor is gevestigd in Breda en is gespecialiseerd in 
CMC, Clinical PK & Pharmacometrics, Non-Clinical 
Development, Medical Writing & Regulatory Affairs. 
Naast het kantoor in Breda hebben we een tweede 
kantoor in Parijs. Ons team in parijs is gespecialiseerd 
in Data Management, Statistics, Study Design & 
Methodology. Door deze unieke specialisaties te 
combineren kunnen we alle services verlenen die een 
klant nodig heeft om van Discovery fase naar Market 
Access te komen, zoals bijvoorbeeld Drug Development 
Consultancy en Trial Management maar ook trainingen 
toegespitst op de behoefte van de klant. 

Waarom heb je een goed  
Drug Development Plan nodig?
Het ontwikkelen van een geneesmiddel is een 
werk van lange adem waar veel verschillende 
disciplines bij nodig zijn. Het opstellen van een goed 
ontwikkelingsplan, het zogenaamde Drug Development 
Plan (DDP) is een essentiele succesfactor in het 
ontwikkelen van een geneesmiddel. Het Drug 

Development Plan wordt best zo vroeg mogelijk 
gemaakt en bestaat uit de volgende elementen:
-  Overzicht en analyseren van bestaande  

data en informatie
-  Het definieren, samen met het Target Product Profiel, 

van de doelen voor de ontwikkeling van het product
-  Het in kaart brengen van het projectplan om 

deze doelen te behalen incl. een schatting van de 
tijdslijnen en budgetten voor elke fase.

Binnen Venn Life Sciences wordt het DDP gemaakt 
door  verschillende experts uit een breed gamma van 
disciplines, namelijk Chemistry, Manufacturing and 
Control (CMC), Non-Clinical/Preclinical en Clinical. 
Dit wordt allemaal gedaan binnen het juiste Regulatory 
Affairs kader, met het oog op de toekomstige 
goedkeuring van het product door bijvoorbeeld 
de Food en Drug Administration of het Europese 
geneesmiddelen agentschap EMA.

Commerciele voordelen van het DDP
Een goed DDP documenteert de verschillende 
fases in het drug development process. Het brengt 
de verschillende milestones in kaart samen met 
de timings en kosten. Hierdoor kan de start-up of 
beginnende biotech het gebruiken als basis van de 
pitch om investeringen aan te trekken. Door onze 
ervaring hebben wij in het verleden al vele klanten 
geholpen om fondsen te werven met behulp van 
een Venn Drug Development Plan. Hierdoor 
kunnen bedrijven hun projecten verderzetten, 

waarde toevoegen en uiteindelijk nog 
meer investeerders aantrekken.

Waarom samenwerken met 
expert consultants?
De consultants van Venn hebben een uitgebreide 
achtergrond en expertise opgebouwd bij biotech 
bedrijven, Big Pharma, CRO’s, CMO’s en academische 
instellingen. Elke klant krijgt een single point of 
contact aangeduid, deze persoon is het hoofdcontact 
en coordineert het interne Venn team. Door onze 
geintegreerde aanpak beschikken we over de 
nodige kennis en expertise om jouw Development 
Plan optimaal te ontwikkelen. Venn kan eveneens 
de coordinatie en projectmanagement van de 
verschillende ontwikkelingsactiviteiten op zich nemen. 
Dit neemt de stress weg om verschillende leverancies 
te managen. Dit komt de efficientie alleen maar ten 
goede en zal leiden tot kortere projecttijdlijnen en 
lagere kosten.

Hoe kijkt Venn naar de toekomst?
Venn Life Sciences gaat door met het leveren van 
flexibele, klantgerichte services zoals u gewend bent. 
Daarnaast gaan we meer informatie delen door middel 
van het schrijven van blogs, artikelen & whitepapers 
en het houden van webinars en hopelijk in de nabije 
toekomst ook weer kickstart events. We hopen u weer 
snel te ontmoeten! De eerste stap is reeds gezet! 
Sinds deze maand is onze nieuwe website 
www.vennlifesciences.com online!

Hoe Venn Life Sciences je kan helpen met het opstellen en uitvoeren van jouw 

Drug Development Plan 
Algemene achtergrond: Sinds 2019 is Venn Life Sciences opgenomen in de Open Orphan PLC Group. In de Open Orphan group zitten 
meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in drug development. De twee grootste bedrijven in de groep zijn Venn Life Sciences en hVIVO. 



Maar eerst een korte terugblik. Want tussen 
de oprichting van Pluriomics (founder Stefan 
Braam) als spin-off van de Leidse universiteit, en 
Ncardia bevinden zich slechts enkele succesvolle 
ontwikkelingsjaren. In 2010 is Stefan Braam nog 
een ambitieuze biomedicus, gepromoveerd op het 
gebied van stamceltechnologie en de toepassing 
daarvan in medicijnontwikkeling. Dit wordt dan ook 
de insteek van zijn bedrijf Pluriomics/Ncardia:  het 
kweken van volwassen hartspiercellen uit menselijke 
stamcellen wat een stabielere, efficiëntere en meer 
diervriendelijke methodiek dan de gangbare oplevert. 
Pluriomics/Ncardia ontwikkelde een menselijk 
hartspiercelmodel op basis van een schaalbare 
productietechnologie die ingezet kan worden om grote 
hoeveelheden cellen te produceren met minimale 
verschillen tussen de productiebatches. De relatief 
hoge maturiteit van de cellen, vergelijkbaar met die 
van een volwassen hartspiercel, is het bedrijf in staat 
om hoogstaande en geavanceerde, unieke technologie 
en service te leveren voor cardiotoxiciteittesten en 
cardiovasculaire medicijnontwikkeling. 

Over Ncardia
Momenteel telt Ncardia 45 medewerkers verdeeld 
over twee vestigingen, een in Leiden en een in het 
Belgische Gosselies. Braam: ‘iPSC technologie draagt 
ertoe bij dat patiënten sneller betere therapieën 
krijgen. Ncardia heeft zich ontwikkeld tot een 

wereldspeler van formaat en een ondersteunende 
en vertrouwde partner voor bedrijven die werkzaam 
zijn op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling 
en celtherapie, met name op het gebied van 
cardiovasculaire en neurologie. Ncardia ontwikkelt, 
produceert en commercialiseert op hiPSC 
gebaseerde oplossingen. Ons aanbod varieert van 
conceptontwikkeling tot preklinische onderzoeken, 
inclusief productie op grote schaal van vrijwel 
ieder celtype en services als het ontwikkelen 
van ziektemodellen en assays om de effectiviteit 
en veiligheid van kandidaat geneesmiddelen te 
onderzoeken. De Ncardia celmodellen maken het 
mogelijk op grote schaal systematisch veel werkzame 
stoffen te testen, en op nog grotere schaal cellen te 
produceren voor celtherapie. Dit laatste werd vorig 
jaar bekroond met een opdracht van het farmabedrijf 
Bluerock (dochterbedrijf Bayer) voor grootschalige 
productie van cellen voor celtherapie tegen hartfalen. 

Vertrouwen investeerders
Ncardia mag sinds de oprichting rekenen op een 
enorm vertrouwen bij investeerders. Maar met deze 
52 miljoen euro is de grootste deal gesloten in de nog 
jonge geschiedenis van het bedrijf. Het kapitaal is 
hoofdzakelijk afkomstig van Kiniciti, een Amerikaans 
investeringsplatform dat zich richt op het versterken 
van cel- en gentherapie oplossingen wereldwijd. 

Founders van Kiniciti  zijn de Amerikaanse 
investeringsmaatschappij Welsh, Carson, Anderson  
& Stowe (WCAS) en Biospring Partners. De 
Amerikanen verwerven een meerderheidsbelang in 
Ncardia en zien veel groeipotentie, bijvoorbeeld om 
GMP-mogelijkheden te bouwen ter ondersteuning 
van iPSC-celtherapieplatforms. ‘Hoewel het gebruik 
van iPSC relatief nieuw is in celtherapie, is er veel 
belangstelling voor vanwege de enorme potentie 
voor celtherapiebedrijven. iPSC-technologie geeft 
wetenschappers de mogelijkheid om een menselijke 
huid- of bloedcel te herprogrammeren tot een stamcel, 
die op zijn beurt kan worden gedifferentieerd tot ieder 
benodigd celtype. Deze opnieuw gedifferentieerde cel 
kan op zeer grote schaal worden geproduceerd, en 
beschikbaar gemaakt voor gebruik in celtherapieën.’

‘Een belangrijk principe voor de samenwerking 
tussen Ncardia en Kiniciti is om de beschikbaarheid 
van celtherapieën voor patiënten uit te breiden, en de 
kosten ervan te verlagen. De enige manier waarop 
we dat kunnen doen, is door robuuste, schaalbare 
platformen te bouwen. En dat is precies wat we 
bereiken door onze samenwerking. We zullen het 
kapitaal dan ook voor een aanzienlijk deel gebruiken 
voor de bouw van een fabriek in België.’ 

‘Waar we ooit zijn begonnen om gedifferentieerde 
cellen aan te bieden, heeft Ncardia zich inmiddels 
ontwikkeld tot een full service bedrijf,‘ besluit Stefan 
Braam. ‘Gebleken is dat we het meest effectief waarde 
kunnen toevoegen door zowel te ontwikkelen, te 
testen, als te produceren. En zo hebben we onszelf in 
feite opnieuw uitgevonden en onze strategie aangepast 
om de kansen in medicijnontwikkeling en celtherapie 
optimaal te benutten.’ 

Ncardia

Stamceltechnologie: 
betere therapieën, sneller bij de patiënt
Een spraakmakende deal en een geweldige opsteker voor de Nederlandse biotechnologie: Ncardia wist de afgelopen 
maand maar liefst $60 mln (€52 mln) te verkrijgen. ‘De financiering zal gebruikt worden voor het verder versterken van 
onze leidende positie in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en celtherapieën, gebaseerd op geïnduceerde pluripotente 
stamcellen (iPSC), ‘aldus CEO Stefan Braam. 

We hebben onszelf
opnieuw uitgevonden

om als full service bedrijf
kansen in

medicijnontwikkeling
en celtherapie

optimaal te benutten.
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Energie-stofwisselingziekten, of mitochondriële 
ziekten, zijn zeldzame aandoeningen. Mitochondriën 
zitten in vrijwel elke cel van het lichaam en hebben 
als belangrijkste functie het opwekken van energie. 
Als dat fout gaat, missen de cellen in je lichaam niet 
alleen energie, maar ontstaan er ook schadelijke 
verbindingen in de cel. “Dit tast de cellen van je 
organen aan en met name die organen die veel energie 
nodig hebben zoals de hersenen, het oog en de 
spieren”, legt Jan uit. “Energie-stofwisselingsziekten 
hebben uiteenlopende gevolgen. Van overlijden vlak 
na de geboorte tot een eerste debuut en chronisch 
verloop op volwassen leeftijd.”

Het gemis van medicatie
Dat het diagnostisch proces van mitochondriële ziekten 
ingewikkeld is, weet Jan als geen ander. Met 25 jaar 
ervaring als hoogleraar Mitochondriële Geneeskunde 
aan het Radboudumc, richtte hij in 2012 Khondrion 
op. “In mijn werk als hoogleraar hield ik me veel bezig 
met het diagnostisch proces, de zorg voor patiënten 
en toegepast en fundamenteel onderzoek. Maar ik 
miste medicatie om mijn patiënten te behandelen en 
misschien wel te genezen. Daarom heb ik Khondrion 
opgericht.”
Herma sloot in 2016 aan, en nam een brede ervaring 
in de medische biologie en mitochondriële biochemie 
mee. Bij Khondrion is ze verantwoordelijk voor de 
strategie en het onderzoek in het lab. Khondrion 
heeft veel specialistische kennis in huis. “Die kennis 
was voor ons het startpunt, om te kijken of wij zelf 
medicatie zouden kunnen ontwikkelen. Na bijna 9 jaar 
kunnen we zeggen dat dit met ons eerste medicijn in 
ontwikkeling, sonlicromanol, gelukt is. We zijn nu bezig 
met het evalueren van de effecten van sonlicromanol 
in klinische trials in Nederland, Duitsland, Engeland 
en Denemarken.”

Volwassenen en kinderen
Khondrion richt zich op energie-stofwisselingsziekten 
bij zowel kinderen als volwassenen. “Bij kinderen 
kijken we als primaire eindpunt van de fase 2 trial 
vooral naar afwijkende bewegingspatronen van de 
spieren. Veel van de kinderen met mitochondriële 
ziekten hebben een afwijkend bewegingspatroon. 
Bij volwassenen kijken we in de fase 2b trial naar de 
hersenen. 
Jan legt uit dat het onderzoek naar de medicatie 
voor volwassenen in een fase 2b-onderzoek zit. 
“In de eerste fase kijk je naar de veiligheid, de 
farmacokinetiek en de verdraagzaamheid van het 
middel dat je onderzoekt in gezonde volwassenen. 
Dat hebben we afgerond. In de tweede fase doe je 
eerst een exploratief onderzoek, met een kleine 
groep patiënten. Op basis van de positieve signalen 
op onder andere cognitie hebben we een Europees 
fase 2b-onderzoek opgezet. Aan deze internationale 
studie nemen meer patiënten deel en worden twee 
verschillende doseringen van sonlicromanol getest.”

Herma verklaart hun keuze voor een tweede fase 
2-onderzoek: “De fase 3 wordt pivotal genoemd. Je 
mag dan niet meer concluderen dat ‘het lijkt alsof de 
medicatie zo of zo werkt’. Dat is niet meer genoeg, je 
moet met een ‘ja’- of ‘nee’-antwoord komen. De stap 
daarna is namelijk het aanvragen van autorisatie om 
het medicijn op de markt te brengen. We wilden dus 
echt zeker weten dat we de juiste onderzoeken doen 
om te kunnen aantonen dat sonlicromanol werkt in de 
patiënten.”

De volgende stap
Sinds september werkt Khondrion niet meer vanuit het 
Radboudumc, maar vanaf de Novio Tech Campus in 
Nijmegen. “We willen in de toekomst een grote speler 
worden op het gebied van mitochondriële ziekten. 
Daarvoor moeten we kunnen groeien en daarom zijn 
we op zoek gegaan naar een eigen locatie. Een beetje 
zoals studenten op kamers gaan en loskomen  
van hun ouders.”
De keuze voor de campus was snel gemaakt. “We 
zitten nu nog steeds centraal in Nijmegen”, legt Herma 
uit. “Daarnaast kenden we de campus al, dat maakt de 
overgang ook makkelijker. De nieuwe locatie bevalt  
erg goed, met een combinatie van laboratoria  
en kantoorruimtes.”

Te bescheiden
Jan en Herma hopen over 8 tot 9 maanden goed 
nieuws te hebben als de eerste resultaten van 
de fase 2b studie bekend worden, maar zijn 
nadrukkelijk voorzichtig. “Er is nog geen enkel 
medicijn beschikbaar voor patiënten met een energie-
stofwisselingziekte. We vinden het belangrijk om de 
verwachtingen richting patiënten goed te managen.” 
Jan: “Wat het resultaat van onze lopende studies 
ook is, we hebben belangrijke stappen gezet in de 
ontwikkeling een mogelijke eerste behandeling met 
medicatie voor deze ernstige ziekten. We schreeuwen 
niet van de daken dat we een van de meest 
vooruitstrevende bedrijven zijn op dit terrein. Maar met 
de opgedane kennis gaan we Khondrion uitbouwen  
tot een wereldspeler.”

Het Nijmeegse Khondrion doet onderzoek naar medicatie voor de behandeling van energie-stofwisselingziekten. Met meer dan 300 bekende onderliggende gendefecten 
en een scala aan aandoeningen is de vraag naar een medicijn groot. Sonlicromanol, het medicijn van Khondrion, bevindt zich inmiddels in een fase 2b-studie. 
Oprichter van Khondrion Jan Smeitink en Herma Renkema, directeur Wetenschap, leggen uit hoe Khondrion te werk gaat.

Novio Tech Campus

Khondrion ontwikkelt medicijnen tegen 
energie-stofwisselingsziekten
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NELISCA 

 accountants & adviseurs 
 

Op deze life science locatie bloeit een netwerk van 
bedrijven en kennisinstellingen die direct en indirect 
betrokken zijn bij innovatief onderzoek op het gebied 
van geneesmiddelen. Het is de plek om succesvol te 
starten en door te groeien. Nelisca wil hierin ook van 
belang zijn: “Juist in de beginfase wil je je als startende 
onderneming focussen op productontwikkeling om 
zo snel mogelijk in de kliniek te komen. Maar de 
administratief bedrijfskundige kant moet wel goed 
geregeld worden. Intern is er vaak weinig kennis 
aanwezig over wat er op financieel, fiscaal en juridisch 
gebied gevraagd wordt. Als het bijvoorbeeld gaat om 
het opzetten van de financiële administratie, een bv 
oprichten, btw-aangifte, loonheffing maar ook sector 
specifieke zaken als de 30%-regeling, een ESOP of 
de Innovatiebox. Beginnende bedrijven komen vaak 
al snel tot de conclusie dat het niet hun hobby en hun 
kunde is, dus daar helpen we ze graag bij”, aldus Henk 
Groen, vennoot en registeraccountant bij Nelisca. 

Het accountants- en adviesbureau kan zich goed 
conformeren aan dit soort bedrijven. Al is Nelisca in 
januari van dit jaar van start gegaan, ze heeft ruime 
ervaring in dit veld. “Het is een spin-off waarbij we 
van mening zijn dat we ons richten op een witte 
vlek”, aldus relatiebeheerder en accountant Mark 
van Keulen. “Met ‘ons goed gevoel voor de cijfers’ 
en sectorspecifieke zaken hopen we startups - maar 
ook scaleups - te ontzorgen zoals dat lekker cliché 

genoemd wordt. Een veel gebruikte uitdrukking, maar 
wat ons betreft niet een die zijn kracht door het vele 
gebruik ervan heeft verloren. Dit is precies wat we 
doen. Met onze eigen specialisten en onze strategische 
businesspartners. Zo werken we om uit elke juridische 
situatie het beste te halen nauw samen met het full 
service advocatenkantoor van BG.Legal. Bij (tijdelijke) 
capaciteitsproblemen kan je bij ons terecht en kunnen 
we je van dienst zijn door onze samenwerking met 
Search Rebels en dit geldt ook voor subsidie- en 
financieringsverwerving: de slimme vogels van Raaf 
Subsidieadvies zorgen ervoor dat de subsidieaanvraag 
van je project de grootst mogelijke slaagkans heeft”.

Next step 
Het team van Nelisca bestaat inmiddels uit  
10 specialisten. In oktober werd de onderneming 
versterkt met drie professionals door de fusie met Agri 
Food Health Innovation Centre uit ’s-Hertogenbosch, 
een onderneming met jarenlange ervaring (gemiddeld 
> 20 jaar) in de life science sector en het daardoor 

opgebouwde grote netwerk staat ter beschikking van 
en ter ondersteuning aan de startende en groeiende 
ondernemers. Met deze uitbreiding is volgens Groen 
de eerste stap gezet naar een landelijk opererend 
accountants- en adviesbureau voor kleine en 
middelgrote ondernemingen in de life science sector. 
“We merken dat het concept, zoals we dat hebben 
neergezet hier in Zuid-Nederland, aanslaat. We richten 
onze ogen dan ook al op andere life science parken in 
Nederland, met het idee om het in de toekomst verder 
uit te rollen”.

Nelisca is een accountants- en adviesbureau voor 
kleine en middelgrote ondernemingen in de life 
science sector. Gevestigd op het Pivot Park in 
Oss biedt een team van specialisten een relevant 
dienstenpakket op administratief, fiscaal of juridisch 
vlak, accountancy, het werven van gekwalificeerd 
personeel of subsidie.

Nelisca

Voor alle zaken die niet 
direct je hobby zijn

Webinar WBSO – Meer flexibiliteit, 
maar hoe?
Vanaf 2022 wijzigen enkele aspecten betreffende 
aanvraag, toepassing en omvang WBSO-
beschikking (Wet bevordering speur- en 
ontwikkelingswerk) en afdrachtvermindering 
loonheffing. In een 30 minuten durend webinar 
word je bijgepraat over deze wijzigingen, zodat 
je goed voorbereid 2022 in kunt. De presentatie 
gegeven door mr. Sander Verbaarschot RB en 
Kees Wilms van Kersbergen van Raaf Business 
Innovation is te bekijken via Nelisca.nl 

Life science, inkomstenbelasting, arbeidscontracten, salarisadministratie, rapportages, prognoses, jaarrekeningen, ESOP, ondersteuning, vennootschapsbelasting, 
mkb, ondernemingsrecht, analyse, Innovatiebox, werving & selectie, kennis, innovatie, begrotingen, advies, WBSO, accountantsverklaring, financiering, 
gegevensbeschermingsbeleid, specialisten, 30%-regeling, loonbelasting, sociale verzekeringen, werkgeversverklaring, arbeidsrecht, omzetbelasting, subsidies. 

Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over onze mogelijkheden? Of wil 
je gewoon een keer kennismaken? Neem vrijblijvend 
contact met ons op. Nelisca staat graag voor je klaar!
E: info@nelisca.nl 
T: 085 - 076 13 68
W: nelisca.nl



Om dicht bij de kennis te zitten, kiezen veel 
life sciences bedrijven voor een locatie in een 
innovatiegebied. Campussen, science parken en 
innovatiedistricten zijn dé gebieden waar innovatie 
ontstaat. De community in deze innovatiegebieden 
bestaat uit bedrijven, kennis- en onderzoekinstellingen 
en overheids- en netwerkorganisaties die in elkaars 
nabijheid gevestigd zijn. Diverse campussen en science 
parken in Nederland hebben al een actief life sciences 
ecosysteem, zoals het Leiden Bio Science Park, 
Utrecht Science Park en Wageningen Campus.

Ontmoetingen kunnen op diverse manieren 
gestimuleerd worden. Het kan al zo simpel zijn als een 
toevallige ontmoeting bij de koffieautomaat, omdat 
je in hetzelfde gebouw gevestigd bent. Of je ontmoet 
elkaar bij een netwerkborrel op de campus. De fysieke 
werkplek is vaak het startpunt voor het delen van 
kennis. Kadans Science Partner heeft als ambitie 
ontmoetingen te stimuleren om zo kennisuitwisseling 
en innovatie te versnellen. Ook bij Kadans begint 
dit bij de fysieke werkplek. Kadans ontwikkelt en 
beheert multi-tenant gebouwen voor o.a. life sciences 
organisaties op campussen en science parken door 
heel Europa. De gebouwen zijn zo ingericht dat de 
omgeving ontmoetingen stimuleert. Bijvoorbeeld door 
open atria, gedeelde meeting faciliteiten en horeca, 
maar ook bijbehorende services zoals gedeelde 
labfaciliteiten. Bovendien maakt Kadans gebruik van 
deze fysieke faciliteiten om activiteiten te organiseren 
die ontmoetingen en kennisdeling aanmoedigen. Zo 
organiseert Kadans informele netwerkborrels, zodat 

mensen die in hetzelfde gebouw zijn gevestigd op 
laagdrempelige manier elkaar kunnen leren kennen. 
Diverse business events, expert sessies en symposia 
richten zich meer op directe kennisoverdracht. Deze 
beperken zich niet enkel tot de gebruikers van het 
gebouw, er wordt ook volop kennis uitgewisseld met 
ondernemers en wetenschappers verbonden aan 
andere organisaties op de campus en in de regio. 

Kadans doet dit niet alleen op lokaal niveau, maar 
ook op landelijk en zelfs internationaal niveau. Om 
kennisdeling op internationaal niveau toegankelijker te 
maken is Kadans ook digitaal aan de slag gegaan met 
webinars, gelivestreamde tafelgesprekken en zelfs een 
internationale podcastserie. Op deze wijze verbindt 
Kadans organisaties die op verschillende campussen 
in Europa actief zijn aan elkaar. Dit is ook het doel van 
Kadans: het verbinden van bedrijven en instellingen op 
campussen en science parken door heel Europa om zo 
één sterke community te vormen waarin kennis wordt 
gedeeld. Kadans werkt daarvoor nauw samen met 

meerdere strategische partners op lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal niveau.
De podcastserie “Building the Future” is geïnitieerd 
om te laten zien welke kennis in het netwerk van 
Kadans zit en om partners een platform te geven om 
deze kennis met de buitenwereld te delen. Kadans 
heeft diverse experts uit haar netwerk bij elkaar 
gebracht om te spreken over diverse onderwerpen 
die momenteel spelen in onze internationale 
maatschappij. Zo spraken we over robotisering in de 
zorg, verduurzaming van de voedselketen en nieuwe 
therapieën om kanker te bestrijden. Sommige experts 
kenden elkaar al, sommigen nog niet. Dit leidde tot 
interessante discussies over de innovatieve werkvelden 
waarin zij actief zijn, maar bracht ook knelpunten 
aan het licht en punten waarop we elkaar kunnen 
helpen. In de inhoudelijke discussie kwam veelvuldig 
de behoefte aan kennisdeling en samenwerking 
terug. Zo sprak Mateo Piano van Innogusto over 
de noodzaak van samenwerking binnen de gehele 
productieketen: “We kunnen dit niet alleen doen, we 
werken nu samen met andere partners. Wij geloven 
heel sterk in een complete value-chain samenwerking 
en interdisciplinaire samenwerking met verschillende 
partijen. Want om een eindproduct te creëren hebben 
we echt de hele keten nodig om samen te werken” 
(aflevering 1). Naast dat samenwerking nodig is om 
een compleet eindproduct te creëren van diverse 
onderdelen of ingrediënten, is het ook nodig om nog 
verder te kijken om tot oplossingen te komen voor 
grote, maatschappelijke uitdagingen. “Ik geloof sterk 
dat al deze maatschappelijke uitdagingen vereisen 

Kadans Science Partner

Building the Future: onze toekomst 
bouwen we samen
Het delen van kennis is niet altijd vanzelfsprekend. Bij sommigen is er een natuurlijke weerstand om je beste ideeën met een ander te delen. Het delen van kennis is 
echter erg waardevol, voor zowel de ander alsook jezelf of jouw organisatie. Door vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken, kunnen we samen 
nieuwe oplossingen bedenken. Om kennis met elkaar te delen moeten we echter eerst de juiste mensen ontmoeten, daarom kiezen bedrijven en organisaties er steeds 
vaker voor om zich dichter bij elkaar te vestigen. Fysieke nabijheid stimuleert ontmoetingen. Deze ontmoetingen zijn de grondslag voor kennisdeling. Door elkaar te 
ontmoeten en kennis te delen komen samenwerkingen gemakkelijker tot stand, wat weer tot versnelde innovatie leidt. Zo komen we samen tot oplossingen voor  
maatschappelijke opgaven en de betere en gezondere wereld van morgen.

Rotterdam Science Tower opening



dat verschillende disciplines samenkomen. Alfa, 
Bèta, Gamma. Wetgeving, menselijke perceptie, ze 
hebben mensen uit de techniek nodig, maar ook uit 
de psychologie. En die spreken een andere taal. Als 
je ethiek aan de tafel toevoegt, heb je weer een heel 
ander begrip. Het is zo belangrijk dat we elkaar in 
deze complexe wereld steeds meer op co-locaties 
ontmoeten en dat we samen innoveren en de juiste 
dingen doen voor het welzijn van de wereld” aldus 
Maarten Steinbuch, Scientific Director Eindhoven 
Engine (aflevering 3). Ook Liesbeth Luijendijk van 
OnePlanet Research Center ziet het belang van 
cross-sectorale kennisdeling: “Het is interessant 
om een out-of-the-box kijk te hebben van mensen 
die uit andere sectoren komen. [...] Ik denk dat deze 

mix van expertise echt ontwrichtende krachten 
mogelijk maakt” (aflevering 4). Deze samenwerking 
vindt al plaats op campussen en science parken, 
maar het overstijgt ook de campus. “Hier op 
de Novio Tech Campus combineren we dat met 
technologie en zorgsystemen, maar Nederland is zo 
innovatief in dat aspect, dus laten we alle krachten 
bundelen” zegt Waander van Heerde van Enzyre 
(aflevering 2). Uit vrijwel iedere aflevering met 
experts uit het bedrijfsleven, netwerkorganisaties 
en onderzoeksinstituten blijkt wel dat naarmate 
problemen complexer worden, er meer diverse 
expertises nodig zijn om tot een duurzame en 
toekomstbestendige oplossing te komen.
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Building the Future
Hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit? Eten we 
nog wel vlees? Welke rol gaan robots spelen 
in ons leven? Hoe snel hebben we echt een 
volledig zelfrijdende auto? In Building the 
Future gaan verschillende experts in op hoe 
zij de toekomst zien. Ze nemen de luisteraars 
mee in de allernieuwste innovaties, voeren een 
maatschappelijke discussie en proberen een 
toekomstbeeld te scheppen. Want hoe we er ook 
allemaal over denken, dat de wereld verandert is 
een feit. En samen kunnen we aan die toekomst 
bouwen.

De podcast laat de ontwikkelingen zien binnen 
de branche, de samenwerkingen en innovaties 
die gevonden zijn. Op die manier wordt in 
het kennisintensief vastgoed gewerkt aan de 
toekomst. Met deze podcastserie geeft Kadans 
partners een platform om deze kennis ook met 
de buitenwereld te delen én wordt de werking 
van het netwerk van Kadans geïllustreerd. 

Scan de QR-code om 
direct te luisteren:

www.kadans.com/
podcast

Podcast opname Plus Ultra II

Kadans Summer Event 2021



Haal meer uit 2022 met 
jouw Life Sciences Marketing 
& Business Development Plan!

ENPICOM kan met 3D 
modelering vroegtijdig 
therapeutische antistof-
ontwikkeling ontdoen van 
belangrijke ontwikkel- en 
productierisico’s

Osteo-Pharma and Emultech 
announce joint venture to 
develop First-In-Class disease 
modifying treatment for 
Osteoarthritis

ENPICOM, een bioinformatica software engineering 
bedrijf gevestigd in ’s-Hertogenbosch, heeft een 
baanbrekende Software-as-a-Service oplossing 
ontwikkeld, waarmee ze de meest cruciale stap in 
antistofontwikkeling, de selectie van de kandidaat 
antistoffen in de Discovery fase, kunnen verbeteren 
en versnellen.

Nieuwe technologie vereist
Door de introductie van Next-Generation Sequencing 
(NGS) is het proces om kandidaat antistoffen te 
selecteren uit een pool van honderdtallen naar 
miljoenen verhoogd. Het is onmogelijk om uit dit 
grote aantal de beste kandidaten te selecteren zonder 
gebruik te maken van een innovatieve technologie. De 
inzet daarbij is het vinden van de antistoffen met de 
beste binding met het gewenste target (antigeen) en 
vervolgens die kandidaten uit te sluiten waaraan grote 
ontwikkel- en productierisico’s kleven.

IGX Platform vergroot winkansen 
Wereldwijd staan in de top 10 meest verkochte 
geneesmiddelen vijf op antistoffen gebaseerde 
medicijnen. Gemiddeld kost het 2.5 miljard euro om 
een geneesmiddel te ontwikkelen en de benodigde 
marketing autorisatie toegekend te krijgen. Als je in 
de Antibody Discovery fase niet de juiste kandidaten 
weet te selecteren ben je als bedrijf nooit in staat om 
het volgende topmedicijn naar de markt te brengen. 
Met behulp van de baanbrekende technologie van 
ENPICOM kunnen slagingskansen significant verhoogd 
worden. De waarde die ENPICOM hiermee creëert voor 
deze bedrijven is enorm.

Top 25 spelers al overtuigd 
De eerste versie van de zogenaamde Antibody 
Discovery Module is begin dit jaar pas gelanceerd. 
Nu al heeft het bedrijf meer dan tien top 25 
farmaceutische bedrijven in hun verkooppijplijn en 
hebben drie al daadwerkelijk een abonnement op hun 
IGX Platform genomen. 

Emultech and Osteo-Pharma  announced a joint 
venture to develop what could be the first disease-
modifying treatment for osteoarthritis of the knee.  
The joint venture, to be called Bone-Tech, brings 
together Osteo-Pharma’s novel combination drug 
therapy for the local treatment of osteoarthritis with 
Emultech’s world leading microfluidics’ microspheres 
technology.  Bone-Tech’s patented OsteoActivator™ 
microspheres treatment promises to be the first and 
only extended-release treatment targeting subchondral 
bone remodelling for patients suffering from 
osteoarthritis-related pain and disability. 

Osteoarthritis (OA), the most common form of arthritis, 
is a chronic, degenerative disease affecting over 1.5 
billion people globally.  OA causes life-long pain and is 
a leading cause of disability in the US and worldwide, 
accounting for >$185 billion in annual costs in the US 
alone in 2016. In OA patients, subchondral bone is 
characterized by impaired bone remodelling and the 
presence of bone marrow lesions (BML). BML’s are a 
hallmark in OA diagnosis and are strongly associated 
with pain, are a prognostic marker for cartilage loss 
and are predictive for the need for knee replacement 
surgery. 
 
“Intraosseous injection of OsteoActivator™ 
microspheres directly into subchondral bone, locally 
targets osteoblast and osteoclast cells to restore bone 
remodelling, improves bone quality and relieves pain. 
There are currently no disease modifying treatments in 
the OA therapies market and as such OsteoActivator™ 
microspheres will be the first of its kind” said Jan 
Gossen, CEO of Osteo-Pharma.

“With its extended-release microsphere formulation, 
we believe the Bone-Tech product holds the potential 
to disrupt the current treatment paradigm, and we 
are dedicated to bringing this important new therapy 
to market for the millions of patients confronting 
this relentless disease” said Rene Hansen, CEO of 
Emultech.

Osteo-Pharma:  Jan Gossen, CEO  - Email: info@osteo-
pharma.com  

Emultech:  Scott Fleming CCO -  Email: info@emultech.
nl  Mobile:  +31 6 46 87 69 89

Wil je ook de slag leren maken tussen business 
development en marketing? Maar ondertussen heb je 
ook een laboratorium of kantoor vol medewerkers en 
een chronisch tijdsgebrek? Geen tijd om uit te reiken 
naar prospects, die nieuwe website te creëren of 
regelmatig relevante content te schrijven? Doe dan 
mee met onze workshop.

Business Development & Marketing 
voor Life Science Scale-Ups
JPP is hét Business Development en Marketing bedrijf 
voor scale-ups en bedrijven in de farmaceutische 
sector, de biotechnologie en de medische hulp-
middelen. Wij helpen bedrijven vooruit met winnende 
BD-strategieën en tactische marketing ondersteuning. 
Wij helpen graag. Dankzij onze Life Sciences achter-
grond vertalen wij wetenschap naar een goed verhaal. 

Maak jouw plan voor 2022
Om je alvast op weg te helpen, geeft JPP op  
14 december en gratis online workshop, waarin we 
samen een robuust en haalbaar Business Development 
en Marketing plan voor 2022 zullen maken. Zodat je 
bedrijf in 2022 met frisse moed en een gedegen plan 
aan de slag kan!

Schrijf je in voor de gratis workshop 14 december
Met een pragmatische aanpak maken we tijdens de 
workshop stapsgewijs een effectief en betaalbaar 
marketingplan. Na afloop krijg je ook een aantal 
templates toegestuurd, zodat je je plan voor je Life 
Science Scale-Up verder kunt uitwerken.

Zien we je daar?

 Waarom JustPushPlay? 
1.  Wij begrijpen de wetenschap en kennen de industrie.
2.  Wij hebben jaren ervaring met Life Sciences 

business development en marketing.
3.  Je hoeft ons niet uit te leggen wat antilichamen zijn.



Hotspot van innovatie  
Waar zit de kracht van de campus? ‘In een sterke 
community en de aanwezigheid van een organisatie 
die dit faciliteert’, stelt Drees. ‘Naast het beschikbaar 
hebben van state of the art faciliteiten en services 
stimuleren wij als organisatie kennisuitwisseling 
tussen mensen en bedrijven door coaching, educatie 
en netwerkevents te organiseren. Daarmee bouwen we 
mee aan een community. Door krachten van bedrijven 
te bundelen, ondersteunen we onder andere groeiende 
start-ups die op deze wijze toegang krijgen tot kennis 
en apparatuur die anders financieel ontoegankelijk 
voor hen zouden zijn.’

Ondanks dat deze programmaonderdelen bedrijven 
prikkelen, is dit volgens Drees niet de enige basis van 
de innovatieve campus. Dat start bij de selectie van 
goede bedrijfsprofielen en ondernemerschap. ‘Een 
briljant idee alleen is niet genoeg om op de lange 
termijn succesvol en van toegevoegde waarde te 
zijn. Wij zien dat echt ondernemerschap essentieel 
is voor bedrijven bij ons  om te overleven. Pivot Park 
huisvest vrijwel het complete ontwikkelpad van 
medicijnen, door voor die holistische benadering in 
bedrijfsprofielen te kiezen. Hieruit resulteren heel 
logische onderlinge samenwerkingen in het traject van 
idee tot geregistreerd innovatief medicijn.’

Krachtige gebiedsvisie  
En als het dan over innovatie gaat, denkt Van 
Keulen, gespecialiseerd in het asset management 
van vastgoedportefeuilles, direct aan hoogwaardige 
kwaliteit en een lange termijn visie voor de campus. 
‘Voor het campusgebied is naast een eerste 
bedrijfskundige en financiële scan een ruimtelijke, 
functionele en financiële toekomstvisie noodzakelijk. 
Deze visie wordt dan leidraad voor alle toekomstige 
ontwikkelingen en moet continue worden bewaakt 
ten behoeve van de kwaliteit en het succes van 
het gebied. Flexibel inspelen op veranderende 
behoeften en -marktomstandigheden is daarbij van 
groot belang. Onderdeel van deze visie zijn ook de 
duurzaamheidsambities, die onmisbaar zijn geworden 
met het oog op de toekomst.’

Maar hoe vind je straks de hoogwaardige kwaliteit 
terug op de life sciences campus? ‘Simpel’, zegt 
Van Keulen, ‘door centraal op de campus ruimte te 
gebruiken voor programmering als flexplekken en 
horeca, creëren we een open en transparante campus, 
waar het aantrekkelijk is om te verblijven én waar 
beweging, geplande en toevallige ontmoetingen 

worden gestimuleerd. Daarnaast zorgen we met 
mobiliteitsconcepten voor binding met het gebied 
buiten de campus.’ Drees vult aan dat op de campus 
uiteraard ook een belangrijke plek is gereserveerd 
voor een nauwe band met het onderwijs in de vorm 
van o.a. faciliteiten voor een hybride leeromgeving, life 
long learning programma’s en een lectoraat.

Eisen aan de huisvesting  
De focus op ondernemerschap, innovatie en 
hoogwaardige kwaliteit, heeft nog een ander voordeel; 
het creëert een sterk imago dat nieuwe start-ups 
aantrekt. Daalderop buigt zich daarbij over de 
huisvestingsbehoeften en de ontzorging van deze 
nieuwe gebruikers.

Bij Pivot Park is een van de belangrijkste behoeftes 
flexibiliteit en snelheid. ‘We willen verschillende type 
huurders, in verschillende levensfasen, faciliteren 
door hun groeiambities vorm te geven, en dat doet 
Pivot Park met een mixed aanbod van mono- en 
multifunctionele gebouwen. Naast een flexibel en 
betaalbaar inbouwpakket voor starters en scale-
ups is ook de toekomstige aanpasbaarheid en 
uitbreidbaarheid van het casco gebouw belangrijk voor 
een waardevaste ontwikkeling.’ 

Daalderop merkt daarbij op dat er verschillen zijn in 
de eisen tussen jonge en volwassen ondernemingen. 
‘Voor start-ups is het prettig om waar mogelijk 

ruimte en faciliteiten en dure apparatuur te delen en 
om huisvestingslasten te reduceren. Met eventuele 
standaard inbouwpakketten die door de campus 
worden verhuurd, blijven initiële investeringen  en 
exploitatielasten voor de kleine onderneming beperkt. 
Grotere huurders hebben hogere eisen; naast 
behoefte aan een eigen identiteit en het vormgeven 
van hun eigen uitstraling hebben zij behoefte aan 
GMP services en een adequate vestigingslocatie met 
de juiste vergunningen als hun product de markt 
nadert. ’Daarom hebben we op Pivot Park ‘ready to go’ 
vestigingsplaatsen in portefeuille voor bedrijven die 
een geschikte locatie voor hun geneesmiddelproductie 
zoeken’ aldus Drees.
Dus wat is de conclusie? Het is de dynamiek tussen 
faciliterende gebouwen, de durf en competentie om 
goed te selecteren in gebruikers, een klantgerichte 
benadering van huurders, een aantrekkelijke 
buitenruimte, verbindende initiatieven, de lange 
termijnvisie, het ontzorgen van de gebruikers en de 

duurzaamheidsambities 
die het ecosysteem van 
de campus modelleren 
in de optimale vorm. 
Geen eenvoudige 
opgave maar wel 
gaaf om als team de 
schouders onder te 
zetten, beamen ze alle 
drie.
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Wat is een optimaal functionerende campus? ‘Ga dan maar even zitten’ zeggen ontwikkelingsmanager Wiebe Daalderop en compagnon Rogier 
van Keulen van adviesbureau VKZ met een lach. Zij ondersteunen het team van Pivot Park bij de realisatie van de nieuwbouwprojecten en geven 
strategisch huisvestingsadvies met betrekking tot de doorontwikkeling van de biofarmaceutische campus in Oss. Tezamen met CEO Brigitte 
Drees van Pivot Park belichten zij de dynamische relatie tussen gebruikers, gebied, gebouwen en organisatie van een campus.

De life sciences campus:

Een optimaal ecosysteem is de 
sleutel tot succes

Ondernemerschap is essentieel in 
combinatie met de juiste mix aan 
bedrijven.

Rogier van Keulen

Directeur-eigenaar VKZ BV

Wiebe Daalderop

Directeur-eigenaar VKZ BV

Brigitte Drees

CEO Pivot Park



HYMER – quality, comfort and 
cult status since 1957
“Camper van travel is more than 
a vacation – it’s a passion”, says 
Markus Bächle, Team Leader of 
Maintenance and Repair at the HYMER 
Electrical Workshop, with a twinkle 
in his eyes. “So our customers are 
entitled to receive a vehicle of the 
highest standard – whether we are 
talking about comfort, quality, safety 

equipment, comprehensive features 
or value retention.” It is immediately 
obvious that the engineer is not only 
a fan of HYMER and their production 
processes, he adores the whole world 
of caravanning. He enthusiastically 
explains the individual production 
and assembly steps, describes the 
materials used and gives us insights 
into the training workshop. “ ‘Made in 
Germany’ is not just a phrase for us, we 

really put it into practice – everything is 
produced in Germany. This guarantees 
outstanding quality for our customers 
and a high degree of independence for 
the company.” Smiling, he adds: “In 
fact, it would be even more accurate for 
us to say ‘Made in Bad Waldsee’!”

As the inventor of the motorhome, 
HYMER has built premium-quality 
recreational vehicles since 1957 and 

enables their customers to experience 
unique trips and holidays. From 
practical camper vans to premium 
motorhomes, the company has the 
right vehicle for any requirement. 
HYMER guarantees high-quality 
vehicles with the highest levels of 
comfort and technology. HYMER’s 
mission has always been to set 
new standards, whether for safety, 
lightweight construction or insulation.

Caravanning: More freedom in 
times of a pandemic 
For months now, the COVID-19 
pandemic has acutely curtailed not 
only the German economy, but all 
areas of life and the entire country. 
The pandemic has also left its mark on 
HYMER. On one hand, the company was 
delighted that the order books were 
full and that caravanning as a hobby 
was experiencing increased popularity 
but,says Bächle, “at the moment, we 
can’t produce enough to meet market 
demands”. 
The company, like many others, 
has also had to contend with supply 
bottlenecks, coronavirus in the 
workforce and the strict requirements 
of the regulatory and health 
authorities. “Of course, we are very 
keen to protect the health of all our 
employees”, says the maintenance 
technician. “It’s our top priority to 
avoid infections in the workplace and 
to make everyone on site feel safe and 
happy.” 

When asked what measures HYMER 
introduced to ensure this, Bächle 
replied: “We met the requirements 
of the authorities and equipped our 
trainees with CO2 measuring devices. 
They spent all day every day for three 
months measuring the CO2 values 
in the ambient air in all areas of the 
company. We just wanted to prove 
that our air quality is fine and that we 
protect our employees from infection in 
the workplace as far as possible.” 

The goal: Reliable air quality 
values
The company went one step further 
and looked for an even more precise 
solution: “We simply wanted to 
display the current status of air 
quality continuously and reliably to 
all those present”, says Bächle. “The 
measurements taken by our trainees 
did indeed show that we generally 
have very good values, but these 
measurements were too sporadic, not 
reliable enough and, above all, not 
visible to the employees on site.” 

The head of maintenance therefore 
started looking for suitable equipment 
to continuously measure the CO2 

CleanSIGN
De CleanSIGN signaalkolom is speciaal ontwikkeld en gecertificeerd voor 

gebruik in cleanrooms, in de voedingsindustrie maar ook in farmaceutica 

en cosmeticabedrijven. De signaaltoren garandeert de hoogste veiligheid 

in steriele ruimtes, is resistent tegen schoonmaakmiddelen en het design 

verhindert dat er zich vuil verzamelt.

WERMA BENELUX bv · Poortakkerstraat 41C 

9051 Sint-Denijs-Westrem · +32 (0) 9 220 31 11

info@wermabenelux.com · www.wermabenelux.com

Safe production at HYMER thanks to CO2 traffic lights 
The motorhome specialist uses WERMA CO2 traffic lights to ensure the health and safety of all persons present
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content in the ambient air and to present it clearly and 
visibly to all. He came across the solution provided 
by the signal device manufacturer: “We already knew 
about WERMA. After all, we have been using their 
signal towers and the SmartMONITOR wireless-based 
machine monitoring system for a long time and are 
completely satisfied with these clever solutions.”

Ordered today, installed tomorrow
“Naturally, we also looked at alternative products”, 
says Markus Bächle. “However, the light elements 
or signals they used were far too small to be noticed 
in our large production halls. “ Some other products 
were not accurate enough, according to the head of 
maintenance. “We didn’t need to think about it for 
very long and immediately ordered 12 CO2 traffic 
lights from WERMA for an initial test run. These were 
put through their paces in a separate production 
area.” Markus Bächle adds that the employees were 
immediately impressed with this type of display. 
“The traffic lights hang centrally and a little higher 
up so that they can be easily seen from anywhere. 
Right away, this put everyone at their ease and, most 
importantly, made them feel safe.”

In the meantime, more than 30 WERMA CO2 traffic 
lights have been installed in the production halls 
at HYMER: in wooden components production, the 
foaming shop, upholstery, pre-assembly, side wall 
pre-assembly, the training workshop and the huge 
assembly hall where the vehicles are completed. Here, 
four CO2 traffic lights are mounted on each of the 
four assembly lines. A total of 16 traffic lights make 
a significant contribution to employee safety in the 
15,000m² hall. 

Clever, safe and visible through 360° – this is 
how the CO2 traffic light works 
WERMA’s solution for CO2 measurement in indoor 
air consists of a three-tier signal tower, which is 
immediately ready to use and very easy to install. 
Simply plug in the supplied power supply, wait until 
self-calibration is completed and the traffic light is 
ready for use. The current CO2   concentration in the 
ambient air is measured immediately and displayed 
using the three traffic light colours. 

It continuously measures the current CO2 
concentration and displays the results using the 
three traffic light colours - in accordance with 
official recommendations from the German Federal 
Environmental Agency:
•	 If the CO2 concentration is below 1000 parts per 

million, the traffic light is green indicating that 
the air quality is OK.

•	 If the CO2 concentration exceeds 1000 ppm, 
the traffic light turns amber and indicates that 
ventilation is recommended.

•	 The red signal indicates that ventilation is 
required as the CO2 concentration has risen 
above 2000 ppm.

•	 If the limit of 3000 ppm is exceeded, a red 
blinking light indicates an acute need for 
ventilation. 

Top air quality at HYMER
Bächle is delighted that the CO2 traffic light is working 
so well and has been very well accepted: “The traffic 
light is clear, easy to understand and needs no 
explanation. Everyone can immediately see when the 

traffic light signal changes to amber and ventilation is 
required.” Furthermore, the signals are clearly visible 
from all sides thanks to 360-degree illumination. 
The extremely bright LEDs guarantee that they are 
clearly visible, even in direct sunlight and bright 
surroundings. 
 
Thanks to WERMA’s CO2 traffic lights, air quality in 
enclosed spaces can be improved in the long term, as 
high concentrations of carbon dioxide and aerosols 
in enclosed spaces are avoided through regular 
and effective ventilation. This not only results in a 
more hygienic environment, but one that is more 
productive due to improved indoor air quality. “We 
are pleased that the CO2 traffic light is not a short-
term investment for our production halls”, says 
Markus Bächle. “Low CO2 content in the room not 
only protects against infection, it also improves the 
concentration and performance of all those present.” 

WERMA’s new CO2 traffic lights not only ensure 
the highest possible level of safety for employees, 
customers and visitors, but also promotes long-term 
productivity and performance.

The CO2 traffic light indicates the current CO2 content 
in the ambient air and uses three colours to clearly 
show whether or not ventilation is necessary. 

 
16 WERMA CO2 traffic lights have been fitted in the 
15,000m² main production hall alone. This not only 
increases the safety of all those present, but also 
improves concentration and performance. 

More than 30 CO2 traffic lights have been installed 
in the production halls and various production areas 
at HYMER, supporting correct ventilation in enclosed 
spaces.

A CO2 traffic light is also installed in the training 
workshop. If the green signal lights up, the CO2 
concentration is below 1000 ppm, indicating that the 
ambient air is OK.

Interviewee Markus Bächle, Head of Maintenance of 
the HYMER Electrical Workshop, is pleased that the 
CO2 traffic lights indicate the current status of air 
quality continuously and reliably.

Caravanning has been experiencing a boom during the 
COVID-19 pandemic resulting in record sales and full 
order books for HYMER. This makes it all the more 
important to maintain production and to do everything 
to ensure the health and safety of employees.

About Hymer GmbH & Co. KG
Since it was founded in 1957, Hymer has been the 
epitome of motorhomes and caravans “made in 
Germany”. The company is not only characterised by 
its long tradition and great passion for motorhoming 
but is also one of the leading manufacturers in the 
premium segment thanks to its high quality and 
continuous innovation. 

Hymer GmbH & Co. KG includes the four business 
areas Hymer Motor Caravans, Hymer Camper Vans, 
Hymer Original Parts and Eriba Caravans. Hymer 
GmbH & Co. KG is part of the Erwin Hymer Group.

About WERMA – Intelligent signalling technology for 
the world of today and tomorrow.
WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG is a growing 
international company with more than 370 employees 
in 8 locations. The family company, founded in 1950, 
is one of the world market leaders in the field of 
signalling technology.

The company has established an industry standard 
with modular signal towers. Today, WERMA supplies 
optical and acoustic signalling devices as well as 
related systems for process optimization for industry 
and logistics. At WERMA Signaltechnik, we think 
ahead: The networking of signalling devices creates 
solutions that help customers quickly and easily 
analyse and sustainably optimize processes in 
production, logistics and assembly.



‘Waar een Nederlands bedrijf groot in kan 
zijn’. Iedereen die het onopvallende pand van 
Bilthoven Biologicals op het Utrecht Science 
Park Bilthoven ziet, zal dit onwillekeurig denken. 
Maar we zijn hier toch echt op de plek waar de 
afgelopen jaren miljoenen doses IPV (geïnactiveerd 
poliomyelitisvaccin) werden verstrekt aan bijna alle 
landen in de wereld. Een bedrijf met een unieke 
wereldwijde impact dat een continue opschaling kent. 
CEO Jan-Eric Zandbergen, Plant Manager Margot 
Bruens en Projectmanager Eric van Gerven aan het 
woord over onder andere het uitzonderlijke GAPIII 
lab dat binnenkort wordt opgeleverd.
Maar eerst een stukje voorgeschiedenis, dat overigens 
al even uniek is. Want Bilthoven Biologicals (BBio) 
komt voort uit het Nederlands Vaccin Instituut. In 2012 
werd het Instituut, eveneens gevestigd op het Utrecht 
Science Park Bilthoven dat toen nog RIVM terrein 
heette, geprivatiseerd om vervolgens gekocht te 
worden door de Indiase Cyrus Poonawalla Group. Geen 
onbekende, want de contacten met de Poonawalla 
Group dateren al uit de jaren ’70. De groep is tevens 
eigenaar van het Serum Institute of India, in volume de 
grootste vaccinproducent ter wereld. 

Van DTP tot polio
Sinds de start van het bedrijf voorziet BBio jaarlijks 
vele kinderen van het DTP vaccin en talloze reizigers 
gaan beschermd op reis dankzij het Bilthovense 
product. Wat bij velen onbekend is, is dat in Bilthoven 
ook de productie plaatsvindt van BCG (bacille 
Calmette-Guerin), dat wordt ingezet als blaasspoeling 
bij patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker 
waar de tumor is verwijderd. Maar centraal stond 
binnen BBio toch het verhogen van de productie van 
het geïnactiveerd poliomyelitisvaccin (IPV) om het 
aanbod op het niveau van de wereldwijde vraag te 
brengen. Van 2012 tot 2020 wist BBio de jaarlijkse 
IPV-productiecapaciteit met tien keer te vergroten 
vanuit dezelfde faciliteit. Daarnaast werden nieuwe 
faciliteiten gebouwd om ervoor te zorgen dat er nog 
meer product geproduceerd kan worden volgens de 
strenge nieuwe regelgeving. 

En zo werd een bedrijf in Bilthoven een heel grote 
leverancier van poliovaccins en levert daarmee nu 
een belangrijk deel van de vaccins die nodig zijn om 
het GPEI programma te realiseren. Het GPEI ‘Global 
Polio Eradication Initiative’ is een samenwerking 
tussen UNICEF, de WHO, Rotary International en 
het Amerikaanse Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) en heeft als doel een poliovrije 
wereld. BBio speelt (bijna onopgemerkt) wereldwijd 
een zeer belangrijke rol en onderhoudt intensieve 
contacten met organisaties als de WHO en UNICEF. 
Inmiddels hebben jaren van polio-onderzoek 
en productie van honderden miljoenen vaccins, 
geleid tot een bijna wereldwijde uitbanning van het 
poliovirus. Waarin 1988 nog 350.000 gevallen in 125 
landen werden geregistreerd, is dat aantal in 2020 
teruggebracht tot 140 gevallen in 2 landen. Helaas 
gooide oorlogsconflicten en corona volgens Jan-Eric 
Zandbergen recent roet in het eten.

Niet volledig uitgeroeid
‘Dat op de plek bezorgen van het poliovaccin is nog 
lang geen sinecure,’ weet Zandbergen. ‘Vaak staan 
(oorlogs-)conflicten en religieuze of praktische 
bezwaren het toepassen van het vaccinatieprogramma 
in de weg. In Afghanistan heerst door de 
machtswisselingen een complexe situatie waardoor 
de poliovaccinatie niet naar behoren kan worden 
uitgevoerd. Dit terwijl kleine landen te lijden hebben 
gehad onder het stagnerende luchtvaartverkeer door 
corona. Wereldwijd zijn maar liefst 23 miljoen kinderen 
door de pandemie niet gevaccineerd.’
Zolang polio niet volledig is uitgeroeid, bestaat er 
wereldwijd een risico op herintroductie van het virus. 
Volgens Jan-Eric Zandbergen, sinds vijf jaar CEO 
van BBio, is het niet onwaarschijnlijk dat we door 
verminderde vaccinatie tijdens de pandemie weer te 
maken krijgen met een opleving van polio(uitbraken). 

Samples researchfaciliteiten potentieel risico
Eric van Gerven: ‘Vanwege de succesvolle eradicatie 
van wildpoliovirus type 2 (WPV2) is wereldwijd 
sinds mei 2016 de type 2-component uit het oraal 
poliovaccin gehaald. Type 2 mag geen problemen 
meer veroorzaken. Daarom heeft de WHO een Global 
Action Plan (GAP) opgesteld: GAPIII – WHO global 
action plan to minimize poliovirus facility-associated 
risk after type-specific eradication of wild polioviruses 
and sequential cessation of OPV use.  Dit meer dan 
250 bladzijden tellende document beschrijft de criteria 
waaraan laboratoria en productiefaciliteiten moeten 
voldoen om poliovirus type 2 in de toekomst te blijven 
gebruiken. Daar committeert BBio zich aan.’ 

Margot Bruens: ‘Enkele jaren geleden besloot de 
World Health Organization ook om het risico van 
‘ontsnapping’ zo veel mogelijk te elimineren door 
slechts een beperkt aantal polio faciliteiten te 
accepteren. Acceptatie vond alleen plaats als de 
plant aan de meest hoogstaande eisen op het gebied 
van  biosecurity en biosafety voldeed.  BBio werd 

door de WHO toegelaten tot het certificatieproces. 
Daaruit voortvloeiend moest recent het door de WHO 
voorgeschreven GAPIII ruimte bieden aan onder 
meer een verhoogde productiecapaciteit. We hebben 
de productie van poliovaccins enorm vergroot en de 
opschaling voldoet volledig aan de GAPIII eisen.’ 

De prestigieuze opdracht voor de bouw van een nieuw 
lab werd uitbesteed aan Kropman Contamination 
Control  (KCC) samen met een multidisciplinair 
projectteam (W, E, GA, Proces) en in nauwe 
samenwerking met o.a. Cleanroom Combination Group 
en architect KuiperCompagnons.  Meer over de bouw 
van dit unieke GAPIII lab in het hierna volgende artikel.

Perfect als vaccinproductiefaciliteit
Inmiddels is een voor Nederlandse begrippen 
uitzonderlijke, zeer goed beveiligde infrastructuur 
ontstaan op het Utrecht Science Park Bilthoven. Een 
structuur die bovendien voldoet aan de hoogst gestelde 
WHO normen. Logisch dat Bilthoven Biologicals wordt 
genoemd in het rapport ‘PANDEMIC PREPAREDNESS 
ACT NOW’ van de Topsector Life Sciences & Health 
over de inrichting van vaccinproductiefaciliteiten 
in Nederland als nationale en internationale 
voorziening.  Het rapport stelt voor de Nederlandse 
productiecapaciteit voor vaccins uit te breiden 
met twee faciliteiten op het Utrecht Science Park 
Bilthoven die inzetbaar moeten zijn voor de volledige 
productie van alle typen vaccinplatforms.  Er wordt 
dan gedacht aan een multipurpose vaccinfaciliteit: 
100% ter beschikking aan de overheid ten tijde van 
een pandemie, zowel voor het maken van de drug 
substance als het maken van het eindproduct drug 
product (inclusief formuleren, vullen en verpakken). 
En daarnaast een commerciële productiefaciliteit: 
voor innovatieve technologie voor virale en viral-vector 
vaccins, die voor 20% ter beschikking staat aan de 
Nederlandse overheid ten tijde van een pandemie. 
Fysiek zou dit alles in Bilthoven redelijk simpel 
implementeerbaar zijn. 

Bilthoven Biologicals

GAPIII eisen zorgen voor ideale 
vaccinproductiefaciliteiten

v.l.n.r.: Jan-Eric Zandbergen (CEO), Margot Bruens (plantmanager A7) en Eric van Gerven (Projectmanager).



  BiotechNEWS & Life Sciences        39

‘Niet alleen de ligging is uniek, maar zeker ook 
de voorgeschiedenis,’ stelt de gepassioneerde 
Jef die inmiddels al decennia in Bilthoven werkt 
waaronder bij het voormalige Vaccin instituut en 
Bilthoven Biologicals. ‘Het terrein werd in 1953 
in gebruik genomen door RIV (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid). Saillant detail: de gebouwen die 
het RIV in 1953 betrok, zijn gebouwd met hulp van het 
Marshallplan. Dit Amerikaanse initiatief was gericht 
op de economische wederopbouw van de door WO 
II getroffen landen in Europa. In de tachtiger jaren 
werd ‘Milieu’ toegevoegd aan RIVM en ontstond 
het RIVM.  Half 2012 verkocht de overheid het VWS 
agentschap NVI ( Nederlands Vaccin Instituut) na een 
publiek aanbestedingstraject aan Serum Institute of 
India (de Poonawalla groep), wereldwijd de grootste 
vaccinproducent in aantal doses. De naam NVI 
veranderde in Bilthoven Biologicals B.V. In het kader 
van het inmiddels aangevatte nieuwbouwproject op 
de Uithof voor herhuisvesting van het RIVM, werd in 
februari 2014 het hele terrein met in begrip van het 
beheer, de gebouwen en de infrastructuur gekocht 
door Bilthoven Biologicals. In september 2016 vond 
er een splitsing plaats bij BBio en werd het vastgoed 
en het beheer van het terrein ondergebracht in een 
nieuw opgerichte vennootschap Poonawalla Science 
Park B.V. (PS). De naam van het terrein werd gewijzigd 
naar Utrecht Science Park Bilthoven na ondertekening 
van een samenwerkingsovereenkomst met Utrecht 
Science Park Uithof.

Is er verschil tussen Utrecht en Bilthoven?
Jef: ‘Op beide locaties bevinden zich 
kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven 
die intensief samenwerken om nieuwe oplossingen te 
vinden voor een langer en gezonder leven. Belangrijk 
is echter dat de activiteiten op beide locaties elkaar 
aanvullen en versterken. Op de bestaande locatie van 
het Utrecht Science Park in Utrecht ligt de nadruk 
op zorg, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling van 
ondernemerschap, terwijl Utrecht Science Park 

Bilthoven zich concentreert op productontwikkeling, 
productverbetering en productie met de focus op 
vaccins. Daarmee richt Bilthoven zich op bedrijven in 
een verdere fase van ontwikkeling of die al produceren. 
Door de bundeling van kennis, netwerk en faciliteiten 
vindt het fundamentele onderzoek op celniveau een 
directe weg naar de productie van het uiteindelijke 
geneesmiddel of vaccin. Hiermee kunnen grote 
stappen worden gezet om meer en betere vaccins en 
geneesmiddelen te ontwikkelen en gezondheid voor 
iedereen toegankelijk te maken.’ Met name verwacht 
Jef overigens dat de focus in de toekomst hier zal 
liggen op de therapeutische vaccins.

Wachten op: verhuizing RIVM
Op USPB zijn inmiddels, naast het RIVM, meerdere 
bedrijven en organisaties gevestigd zoals  Bilthoven 
Biologicals, Cipla, Cogem, Intravacc, Micreos. In de 
loop der jaren zijn er veel gebouwen, kennisgebieden 
en bedrijven op het park bijgekomen. De gebouwen 
bevatten zowel laboratoria, productieruimten 
(cleanrooms), magazijnen, kantoren als ruimten 
voor basisvoorzieningen. De laboratoria hebben 
verschillende veiligheidsklassen, tot aan BSL3+ 
(Biosafety Level 3+) en GAP III.  

‘Bij de plannen voor het USPB is men altijd uitgegaan 
van een verhuizing van het RIVM die naar de 
nieuwbouw op de Uithof zou gaan, ‘ vervolgt Jef. ‘ Dit 
zou al in 2018 gebeuren, maar wordt nu (door onder 
bouwperikelen) voorzien voor 2023. Door de verhuizing 
van het RIVM zal 60 000 m2 vrijkomen Dit is een 
aanzienlijk deel van de huidige ongeveer 60 gebouwen 
op het USPB.’

‘Er is een ontwikkelvisie opgemaakt voor het terrein. 
‘vertelt Jef.’ We willen het graag een groene gordel 
geven, centraal de hoogste gebouwen maar langs 
de randen een groene buffer om zo weinig mogelijk 
overlast te veroorzaken. Een heikel stukje grond 
is altijd geweest de zogenoemde ‘Schapenwei’ 

aan de overkant van de straat (de Antonie van 
Leeuwenhoeklaan). De gemeenteraad heeft een 
paar maanden geleden beslist om de Schapenwei 
in een industriële zone (2/3de) als woningbouw zone 
(1/3de) te verdelen. Aangezien de overheid eigenaar is 
van de Schapenwei, zal er volgend jaar een Bidbook 
worden uitgegeven waarop ongetwijfeld de nodige 
ontwikkelaars zullen inschrijven.’ 

Ondertussen zit het management van het park niet 
stil. ‘We zijn een breed marktonderzoek gestart naar 
mogelijke partners om delen van het terrein verder te 
ontwikkelen. Van een shortlist aan kandidaten zijn nu 
3 potentiële partners naar voren gekomen. Die zullen 
ons ondersteunen bij de PSP missie om  het terrein en 
regio Utrecht uit te bouwen tot een wereldvermaard 
centrum van biotechnologie en vaccinkennis en 
productie met oog voor de belangrijkheid voor de 
omgeving van de 3W’s: WONEN-WERKEN-WELZIJN.’

De punten die het USBP uniek en onderscheidend 
maken, hebben we in het begin van het gesprek al 
genoemd. Jef wil echter graag toevoegen dat een 
absoluut onderscheidend aspect ook is gelegen in 
de vele facilitaire diensten die het park biedt aan 
huurders. ‘We wekken niet alleen onze (goedkope) 
energie op door middel van 3000 zonnepanelen, 
maar we staan ook klaar voor alles op het gebied van 
onderhoud, gebouwbeheer enz. Het is een volledige 
ontzorging van onze huurders die al van oudsher hier 
op het park in onze genen zit.’ 

Utrecht Science Park Bilthoven

De kracht van de synergie
Hemelsbreed liggen ze nog geen 3 km uit elkaar, toch maakt de ligging in enerzijds Bilthoven, anderzijds Utrecht het Utrecht Science Park 
uniek. Immers het is het eerste sciencepark in Nederland met twee verschillende locaties die naar buiten treden als een gezamenlijke entiteit. 
‘De kracht van de synergie.’ noemt  Poonawalla Science Park CEO Jef de Clercq het.

We bieden een volledige 
ontzorging van onze 
huurders



Op het goed beveiligde, voormalige RIVM terrein 
in Bilthoven tegenwoordig Utrecht Science Park 
Bilthoven, met als eigenaar Poonawalla Science 
Park BV (PSP), speelt zich achter de schijnbaar 
oninteressante, vaak wat gedateerde gevels een 
boeiende wereld aan high tech labs, cleanrooms 
en productieruimten af, veelal gebruikt voor de 
productie van vaccins. Zo bevindt zich op het terrein 
ook Bilthoven Biologicals (BBio), onderdeel van de 
Cyrus Poonawalla Group uit India. De meer dan 
500 medewerkers van BBio maken vaccins in een 
kwalitatief hoogstaand productiebedrijf om aan de 
wereldwijde vraag te voldoen. In Bilthoven ligt de  
basis van onder meer het tetanusvaccin, het DTP 
vaccin, het BCG vaccin (bij blaaskanker) en het 
Poliomyelitus vaccin tegen polio (kinderverlamming). 
Dat laatste is geen sinecure. Want binnen BBio 
worden jaarlijks miljoenen vaccins geproduceerd 
die onder meer worden gebruikt in het wereldwijde 
polio eradicatie programma (Global Polio Eradication 
Initiative, GPEI).  Het was BBio die behoefte had  
aan een geavanceerd test- en onderzoekslab met 
optimale biosafety en biosecurity. De aanbesteding  
van dit uitdagende project werd gewonnen  
door KCC.

Een ‘state of the art’ lab bouwen met een strakke 
doorlooptijd van 1 jaar, tijdens de lockdown en met 
het grondstoffentekort als een eeuwige nachtmerrie 
op de achtergrond. Kropman Contamination Control 
(KCC) wist onder suboptimale omstandigheden 
een technische hoogstandje op Utrecht Science 
Park Bilthoven te realiseren. Projectleider Barbara 
Patotzka en haar team rolden de mouwen op  en 
gaven 200%.

Kropman Contamination Control 

Garant voor State-of-the art lab op 
Utrecht Science Park/Bilthoven

Zelft est Biosynex COVID-19 Ag BSS

Biosynex COVID-19 Ag BSS is één 
van de meest verkochte CE gemar-
keerde zelftesten. Voor iedereen 
makkelijk in gebruik, gewoon thuis 
zonder tussenkomst van een 
zorgprofessional.

De Biosynex COVID-19 Ag BSS zelf-
test is een in-vitro immunochroma-
tografische sneltest voor de 
opsporing van SARS-CoV-2 nucleo-
capsid (N) proteïne-antigenen d.m.v. 
een neusuitstrijkje vooraan in de neus.

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

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

De zelftest heeft een specificiteit van 
100% en een gevoeligheid van 97,2%.

Deze antigeentest bevat alles wat 
nodig is om te testen. Stap-voor-stap 
instructies schetsen de testprocedure. 
Het resultaat wordt in 15-20 minuten 
weergegeven.

Met deze zelfdiagnosetest kunt u er 
achterkomen of u besmet bent met 
het virus dat verantwoordelijk is voor 
COVID-19.

Deze test mag alleen worden gebruikt 
bij volwassenen of onder toezicht van 
een volwassene indien deze op een 
kind wordt uitgevoerd. Een negatieve 
uitslag van de Biosynex COVID-19 Ag 
BSS zelftest, sluit besmetting met 
COVID-19 niet uit. Bij symptomen die 
doen denken aan COVID-19 moet een 
negatieve uitslag worden geverifieerd 
door een laboratoriumtest.

De zelftesten zijn per direct verkrijg-
baar per set van 5. Een 5-pack bevat 
5 afzonderlijke testen en een Neder-
landse bijsluiter.

Voor de volledige tekst verwijzen wij 
naar: www.mediphos.com/zelftest-
-biosynex

Mogelijke testresultaten.

Biosynex COVID-19 Ag BSS cassette.



Terug naar de gebouwen op het Utrecht Science Park 
Bilthoven. In een van die voormalige kantoren, is 
Kropman Contamination Control  (KCC) samen met 
een multidisciplinair projectteam (W, E, GA, Proces) 
en in nauwe samenwerking met o.a. Cleanroom 
Combination Group en architect KuiperCompagnons  
in maart 2021 gestart. Nu (oktober 2021) is het team 
inmiddels ver gevorderd met de  GAP-III, BSL-3 en 
GMP compliant faciliteit (ca. 850m2 cleanroom). 
Projectleider Barbara Patotzka, sinds 25 jaar 
werkzaam bij Kropman, stelt. ‘KCC, wist zich eerder 
onder meer te onderscheiden door ontwerp en bouw 
van de geavanceerde CAR-T cel faciliteit voor Kite 
Pharma in Hoofddorp. In het BBio project zijn we 
verantwoordelijk voor het detail ontwerp, de realisatie, 
commissioning en kwalificatie (incl. PQ) van de 
bouwkundige, werktuigkundige-, elektrotechnische-, 
brandbestrijding-, M&R- en procesinstallaties. En: 
voor alle vaste en grote laboratorium equipment. 
Onder de proces equipment vallen onder meer de 
nieuwe kill tanksinstallaties waar het besmettelijk 
afvalwater thermisch wordt gesteriliseerd. 
KCC heeft hier het volledige ontwerptraject voor 
 haar rekening genomen.’

Strakke doorlooptijd ondanks 
grondstoffentekort
Het project nadert de oplevering die staat gepland in 
Q1 2022. ‘Als je nagaat welke hobbels er in deze tijd 
zijn genomen, mag een dergelijke korte oplevertijd 
een klein wonder heten, ‘ stelt Barbara. ‘Allereerst 
zijn alle vergaderingen gedurende de gehele bouwtijd 
tot nu aan toe, digitaal geweest. Dat is soms lastig 
communiceren. Daarnaast hebben we eveneens 
van maart 2021 tot vandaag aan toe te kampen met 
grondstoffentekort. Niet op 1 onderdeel, maar op 
elektronica, perslucht, procesequipment, regelkasten, 
plaatstaal en nog veel meer. En als we dan wat binnen 
kregen, dan ging het vaak om kleinere aantallen, 
bijvoorbeeld van een bestelling van 100 kregen we 20: 
daar kan je niet veel mee.’ Supertrots is Barbara op 
het huidige resultaat. ‘Ondanks alle problemen hebben 
we in samenwerking met BBIO de vertraging kunnen 
beperken.’ Na een rondleiding door de cleanroom 

wordt dat duidelijk: want niet alleen functioneel, maar 
zeker ook esthetisch is deze cleanroom een parel. 
Optimale daglichttoetreding zorgt voor een aangename 
werkomgeving. De wanden zijn voorzien van 
metershoge en lange natuurfoto’s. Het is bij wijze van 
spreken of je in een zonnige duinpan staat te werken. 
Ook die fotopanelen moesten overigens weer aan alle 
lekdichtheids eisen voldoen. Zo is gezorgd voor een 
vrijwel naadloze aansluiting die weer is gekit. 
‘Dat we dit state-of-the-art hoogstandje binnen 
de gewenste kaders konden ontwikkelen, is 
vooral te danken aan de korte lijnen binnen ons 
multidisciplinaire team en aan de brede scope aan 
kennis en expertise. Zo kunnen we meer bieden 
dan het ontwerp en realisatie,  maar zorgen ook 
voor alle benodigde kwalificaties, ‘aldus de 
enthousiaste projectleider.
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Kropman Contamination Control (KCC) 
In de afgelopen 2 decennia werd deze 
businessline van Kropman Installatietechniek 
toonaangevend als specialist Ontwerp, 
Realisatie en Beheer & Exploitatie 
voor de gezondheidszorg, farmacie en 
voedingsmiddelenindustrie. KCC heeft een 
unieke kennis en kunde van cleanrooms-
productieruimtes, operatiekamers, centrale 
sterilisatie, klinische farmacie, proces 
installaties, schone utilities (WFI, PW, CS), CIP/
SIP systemen, kill tank systemen, filtratieskits 
en procesbesturing.

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

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



Op 1 januari 2021 was het dan zover: voormalig 
overheidsinstelling Intravacc, wereldwijd prominent op 
het gebied van translationeel onderzoek, ontwikkeling 
van infectieziekten- en therapeutische vaccins, 
werd een Public Shareholding Company (BV) met 
de Nederlandse overheid als enige aandeelhouder.  
Bij die nieuwe koers hoort ook een nieuw hybride 
businessmodel dat de komende vijf jaar moet 
leiden tot verdere innovatie en duurzame groei. ‘Het 
nieuwe businessmodel van Intravacc is hybride, wat 
betekent dat het zich enerzijds richt op onderzoek 
in opdracht en kleinschalige GMP-productie voor 
klinisch onderzoek naar werking en veiligheid van 
vaccins (CDMO-werk), en anderzijds op de zelfstandige 
ontwikkeling en commercialisering van eigen 
kandidaat-vaccins met intranasale toediening via 
licentieovereenkomsten. Als we kijken naar de huidige, 
goedgevulde pipeline, dan zullen deze activiteiten voor 
80%, respectievelijk 20% gaan bijdragen 
aan de omzet,’ legt Groen uit.

Inkomsten
Waar bestaat die indrukwekkende pipeline dan 
momenteel uit?  ‘Er zijn meerjarige contracten met 
profit- en non-profitorganisaties voor de ontwikkeling 
van vaccins tegen zowel infectieziekten als kanker,’ 
vervolgt Jan Groen. ‘Met verschillende projecten 
genereren we inkomsten uit licenties, technologie, 
R&D-services en pilot-productie. Er loopt een 
aantal mijlpaal- en royalty-contracten (ca.3%) tot 
2031. Intravacc verwacht één á twee service- en 
partnershipovereenkomsten per jaar af te gaan sluiten, 
waarmee de omzet uit deze contracten zo’n 70% tot 

80% van de totale inkomsten van de onderneming 
zullen gaan uitmaken.  De vaccins uit het eigen 
portfolio zullen op de markt worden gebracht via een 
partnership- of licentieovereenkomst, na afronding van 
een fase I klinisch studie. Deze eigen vaccins zullen op 
termijn voor zo’n 20% gaan bijdragen aan Intravacc’s 
omzet,’ aldus de in mei 2020 aangetreden CEO, die 
als recent succesvol voorbeeld van deze strategie het 
Sabin-IPV (sIPV) inactivated poliovaccin noemt, dat is 
ontwikkeld door Intravacc en werd uit-gelicentieerd 
aan het Chinese Sinovac Biotech LTD. De Chinese 
National Medical Products Administration (NMPA) 
heeft het vaccin inmiddels toegelaten tot de markt.

Therapeutische kankervaccins
Dat Intravacc zich snel ontplooit tot een innovatieve 
vaccinontwikkelaar, blijkt onder meer uit de start 
van  therapeutische kankervaccins, een nieuw 
terrein dat Intravacc sinds enkele jaren succesvol 
verkent. Zo ontwikkelt de in Bilthoven gevestigde 
organisatie momenteel een therapeutisch vaccin 
tegen blaaskanker en hoopt het eind 2023 te starten 
met een fase 1 studie. Jan Groen legt uit dat de 
markt voor vaccincontractonderzoek en -productie 
voor zeldzame ziekten en met name kanker zeer 
veelbelovend is. ‘Maar ook de recente successen met 
“immune checkpoint inhibitors” (ICI) tonen nieuwe 
mogelijkheden voor de behandeling van kanker. 
Onderzoek en ontwikkeling van therapeutische 
kankervaccins krijgt steeds meer aandacht. Zo 
zijn er momenteel al meer dan 500 verschillende 
kankervaccins in ontwikkeling.’

Waar Nederland internationaal een vooraanstaande rol heeft op het gebied van vaccinontwikkeling, is Intravacc één van de sleutelspelers. Een speler 
die zich in snel tempo ontwikkelt tot een toekomstgerichte, innovatieve organisatie stevig gegrond in ruim honderd jaar kennis en expertise met 
vaccinontwikkeling. CEO dr. Jan Groen licht niet alleen het nieuwe hybride businessmodel toe, maar ook de ontwikkelingen op de therapeutische 
vaccinmarkt en binnen het eigen vaccinportfolio dat zich vooral richt op intranasale toediening. 

Verder kijken Avacc 10?
Intravacc is gestart met een promotie-
campagne(Avacc10video of   https://www.
youtube.com/watch?v=tK6Kndv5r1w) om het 
belang van een neussprayvaccin, dat ook ingezet 
kan worden als booster-vaccin, te benadrukken. 
In tegenstelling tot de gepatenteerde COVID-19-
vaccins die nu op de markt zijn, is Avacc 10 vrij 
van licentiekosten en goedkoop te produceren. 
Omdat het vrij van licentiekosten is komt 
dit vaccin ook in aanmerking voor het WHO 
COVID-19 ‘Technology Access Pool (C-TAP)’ 
programma. Dit om tijdige, billijke en betaalbare 
toegang tot COVID-19-gezondheidsproducten te 
vergemakkelijken door hun aanbod te vergroten.

Sterk management team
Intravacc heeft zich het afgelopen anderhalf jaar 
getransformeerd tot een krachtige organisatie 
met 140 medewerkers voorzien van een ervaren 
en sterk managementteam. Zo trad in mei 
2020 viroloog dr. Jan Groen aan als CEO. Groen 
werkte onder meer bij het RIVM, ErasmusMC 
en lange tijd in Amerika (Infectieziekten- en 
borstkankerdiagnostiek). Daarnaast was 
hij negen jaar CEO van diagnostisch bedrijf 
MDxHealth. Naast Jan Groen werden de 
gelederen binnen Intravacc versterkt met de 
komst van prof. dr. Virgil Schijns, als Chief 
Scientific Officer (CSO) in november 2020, en 
Nathalie Laarakker als Chief Financial Officer 
(per 1 april 2021). 

Intravacc Bilthoven

Met de kennis en expertise van meer dan 
honderd jaar vaccinontwikkeling naar 
innovatief en wereldwijd toonaangevend



RELEVANTE 
WETSWIJZIGINGEN IN 
2021/2022:  
vooral oog voor startups 

Ingrijpende wijzigingen in het belastingstelsel blijven 
al een tijdje uit en 2021 was hier geen uitzondering 
op. Er zijn weinig maatregelen aangekondigd, die 
impact hebben op Biotech & Life Science bedrijven. 
De wetgever blijkt wel oog te hebben voor startups en 
hun uitdaging om aan goed personeel te komen. Ik 
bespreek kort de belangrijkste nieuwe regels. 

Verblijfsvergunning voor essentieel startup-
personeel
Sinds 1 juni 2021 mogen (innovatieve) startups 
werknemers van buiten de EU eenvoudiger in 
Nederland laten werken en verblijven. De belangrijkste 
voorwaarden zijn:

	• het maandsalaris bedraagt minstens € 2.497 (2021); 
	• de werknemer gaat minimaal 1% participeren in de  

  startup. 

De startup mag daarnaast maximaal 15 werknemers 
in dienst hebben en maximaal 5 keer van deze regeling 
gebruik maken. Deze regeling loopt tot 1 juni 2025 en 
moet aangevraagd worden bij IND. 

Aandelenopties 
Aandelenopties moeten worden belast als de 
werknemer deze omzet in aandelen. In sommige 
gevallen zijn de aandelen dan nog niet verhandelbaar. 
De werknemer moet dan belasting betalen terwijl hij 
zijn aandelen niet kan verkopen. De werknemer mag 
echter vanaf 1 januari 2022 onder voorwaarden kiezen 
om belastingheffing uit te stellen naar het moment de 
aandelen daadwerkelijk verhandelbaar zijn. De huidige 
regeling op grond waarvan slechts 75% aandelenopties 
in de heffing worden betrokken, komt te vervallen. 
De regeling wordt ingevoerd om het voor startups 
makkelijker te maken personeel om aan te trekken. 
De regeling zal echter voor alle werkgevers gaan 
gelden. De Kamers moeten nog wel instemmen met de 
invoering. *) 

Meer weten? Neem contact op met 

Niels Dekker
Partner HR & Global Mobility Services 
T +31 (0)88 676 9244
E niels.dekker@nl.gt.com 
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Voor meer info: www.ecolab.com | www.ecolablifesciences.com

Intranasale toediening
De vaccins die Intravacc in ontwikkeling heeft, 
onderscheiden zich door de toediening via de neus.  
‘Het voordeel hiervan is dat het zowel een mucosale 
als een systemische immuniteit bewerkstelligt,’ zegt 
Jan Groen. ‘Dit terwijl de intramusculaire vaccinatie 
waarop over het algemeen de focus ligt, alleen 
een antilichaamrespons veroorzaakt.  Intranasale 
toediening heeft dus een veel breder protectieveld 
waarbij ook infecties in de longen, darmen en 
genitaliën worden meegenomen. Bovendien is 
intranasale toediening eenvoudig en toegankelijk voor 
brede bevolkingsgroepen wereldwijd.’

‘Het gaat hierbij om o.a. sIPV (Polio), RSV, Kinkhoest 
(Bordetella Pertussis) en Gonokokken (Neisseria 
gonorrhoeae), maar ook om het veelbelovende 
in ontwikkeling zijnde Avacc 10-vaccin tegen 
COVID-19.  De uitstekende preklinische resultaten 
van Avacc 10 werden gepubliceerd op de 
preprint site bioRxiv (of https://www.biorxiv.org/
content/10.1101/2021.08.25.457644v1). 
Daarnaast heeft Intravacc zich afgelopen jaar zwaar 
ingezet op de ontwikkeling van maar liefst vier 
coronavaccins (waar Avacc 10 er 1 van is). ‘Drie 
mogelijke coronavaccins zijn gebaseerd op wetenschap 
die ook wordt gebruikt voor andere vaccins, waaronder 
vaccins tegen polio en hersenvliesontsteking. Deze 
gelden al als veilig voor mensen, waardoor de 
mogelijke vaccins sneller in gebruik zouden kunnen 
worden genomen,’ aldus Jan Groen.
Intravacc maakt als Contract Development en 
Manufacturing Organisatie (CDMO) gebruik van 
brede (inter)nationale samenwerkingen. Groen 

Over Intravacc
Intravacc, gevestigd op Utrecht Science Park 
Bilthoven, is een mondiaal vooraanstaande 
contractontwikkelaar en producent van 
innovatieve vaccins voor infectieziekten- 
en immunotherapie. Als een gevestigde 
onafhankelijke CDMO-organisatie 
met meer dan 100 jaar ervaring in de 
ontwikkeling en optimalisatie van vaccins 
en vaccintechnologieën, heeft Intravacc zijn 
technologie met betrekking tot poliovaccins, 
mazelenvaccins, DPT-vaccins, Hib-vaccins en 
griepvaccins over de hele wereld overgedragen. 
Rond de 40% van de vaccins gericht op 
kinderziektes is gebaseerd op technologie 
van Intravacc. Intravacc biedt een breed 
scala aan expertise voor het zelfstandig 
ontwikkelen van vaccins, van concept tot 
klinische fase I/II-studies voor partners over 
de hele wereld, waaronder universiteiten, 
volksgezondheidsorganisaties (WHO, Bill & 
Melinda Gates Foundation) en biotech- en 
farmaceutische bedrijven. Ga voor meer 
informatie naar: www.intravacc.nl.

besluit: ‘ Zo sluiten we zowel contracten met biotech-
bedrijven, farmaceuten, universiteiten en overheid 
op het gebied van vaccinontwikkeling alsmede voor 
fase 1 en 2 studies. Intravacc is en blijft daarmee de 
verbindende schakel tussen innovatieve uitvindingen 
op universiteiten en vaccinproductie op grote schaal.’

Niels Dekker

*) Na het schrijven van dit artikel heeft het kabinet aan de Kamer 

gevraagd om nog niet te stemmen over dit wetsvoorstel. Er zal hier 

nog wat aan gesleuteld worden, waardoor de invoering per 1 januari as. 

waarschijnlijk niet haalbaar wordt.



Aankomen bij Grand Hotel Opduin is meteen 
neerstrijken in comfortabele stoelen of direct via het 
smalle pad naar zee lopen om de wind in de haren te 
voelen. Vooral de combinatie van actief buiten zijn en 
binnen heerlijk ontspannen is wat dit hotel op Texel 
bijzonder maakt. Niet voor niets wordt een verblijf in 
dit viersterrenhotel vergeleken met een bezoek aan 
the Hamptons. 

Kook Atelier
Deze winter komt er bij alles dat Opduin al biedt een 
hele speciale verrassing bij in de vorm van het Kook 
Atelier dat van donderdag tot en met maandag in 
de serre van Grand Hotel Opduin verschijnt. Tijdens 
die dagen wordt er een speciaal ‘Served by nature’ 
verrassingsmenu geserveerd. Dit bestaat uit vijftien 
verschillende smaakmomenten wat te vergelijken is 
met zes tot zeven gangen. Ingrediënten die daarbij 
horen zijn vis, schelp- en schaaldieren met groenten 
en natuurlijk spannende teasers, amuses en talloze 
andere verfijnde culinaire gerechtjes.

Een andere dag kan er in het Opduin restaurant 
worden gekozen voor de hapjes die chefkok Aart 
Wijker samen met zijn brigade elke dag bereidt. Deze 
Chef’s Table is volgens gastheer Kevin Vonk niet te 
vergelijken met tapas. ‘De kleine gerechtjes zijn tot in 
detail uitgedacht. Gasten kunnen hier zelf een keuze 
uit maken en zoveel mogelijk verschillende gerechten 
proeven.’  Het hoofd- en nagerecht worden gekozen 
uit de uitgebreide à la carte kaart, met als specialiteit 
de Fruits de Mer-schotel met diverse vers gevangen 
schaal- en schelpdieren en vissoorten. 

Wandelen
Wandelen en dineren zijn twee dingen die perfect 
samengaan bij Grand Hotel Opduin. Het hotel ligt op 
loopafstand van het plaatsje De Koog, maar vanaf het 
hotel is het ook heel gemakkelijk om via de duinen 
of langs de zee naar andere plekken op het eiland 
te lopen. Pr-manager, Ilona van de Poel vertelt dat 
één van haar favoriete wandelingen de blauwe route 
is ten zuiden van het hotel. ‘Dan wandel je in vijf 
kilometer door bossen, duinen en langs het strand. 

Ben ik eenmaal onderweg dan heb ik soms zelfs het 
gevoel in Frankrijk te zijn. Vooral als ik de wind door 
de naaldbomen hoor waaien.’ Zij is net als chefkok 
Aart Wijker fan van het eiland. Hij deelt zijn liefde met 
de gasten door vooral ingrediënten te gebruiken van 
die afkomstig zijn uit de streek. In zijn keuken is Slow 
Food een belangrijke leidraad. Hij werkt het liefst met 
kaas gemaakt met melk van Texelse schapen. Een 
specialiteit die als een van de weinige uit Nederland 
afkomstige biologische producten prijkt op een lijst van 
eerlijke streekproducten. 

Het zijn specialiteiten die hij soms ontdekt tijdens 
zijn eigen zwerftochten over het eiland waarbij hij 
het liefst ergens neerstrijkt om een hapje te eten. 
‘Veruit favoriet is voor mij de kop van het eiland waar 
ik kan wandelen met uitzicht op de vuurtoren.’ Om na 
zo’n tochtje te dineren in zijn restaurant is een beetje 
als thuiskomen, want voor de witte brigade is het 
belangrijk ook het echte Texelse gevoel uit te stralen. 
Of zoals de huidige directeur Floris-Jan het zo mooi 
omschrijft. ‘Toen we zes jaar geleden op 31 december 
met kat op schoot op weg waren naar ons nieuwe leven 
op Texel werden we gebeld met de opmerking dat we 
waarschijnlijk nog niets hadden gegeten en dat ze iets 
voor ons in de koeling hadden klaargezet. 
Het is misschien wel het mooiste cadeau wat je 
als hoteldirecteur kunt krijgen. Een team waarbij 
het in de genen zit zich in de schoenen van de 
gast te verplaatsen.’ 
 
Winter wereld
Vooral in de winter is het restaurant en daarmee Grand 
Hotel Opduin als een cocon waarin iedere bezoeker 
zich heerlijk nestelt te midden van al die natuur. Met 
speciale arrangementen voor kerst en oud en nieuw 
verrassen de Opduiners hun gasten met tongstrelende 
culinaire specialiteiten. Maar ook buiten de feestdagen 
om is het verblijf hier letterlijk als een warm bad. In 
de wellness wachten een sauna, een Turks stoombad 
een zwembad en speciale behandelingen als een scrub 
met Waddenzeezout of een massage met Texelse 
honing. Ilona: ‘Meestal zijn we met Kerst en oud en 

nieuw al snel volgeboekt, maar we merken ook dat 
buiten de vakanties steeds vaker zakelijke gasten 
voor ons hotel kiezen. Zo faciliteren we regelmatig 
nascholingen van artsen of combineren we een 
zakelijke bijeenkomst met een rondje golf of yoga 
onder de noemer ‘In balans op Texel’.’

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

Grand Hotel Opduin

Verrassend anders
De verleiding is groot elke dag aan te schuiven in het restaurant van Grand Hotel Opduin. In dit hotel in de duinen van Texel is relaxen verheven tot een vorm 
van kunst. Met gerechten die aansluiten bij elk moment van de dag. Deze winter is er in de serre tijdelijk plaatsgemaakt voor het restaurant van Op Oost. Zo kan 
iedereen in het koude seizoen stijlvol eten uit de natuur in een ‘pop up’ in het restaurant onder de noemer Kook Atelier en bereidt chefkok Joram Timmermans met 
zijn brigade elke donderdag tot en met maandag dag vijftien gerechtjes. 

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

Warm Winteraanbieding
Inhoud
•	 1 overnachting inclusief uitgebreid Texels 

ontbijtbuffet
•	 Koffie met gebak bij aankomst
•	 Muntje massagestoel en solarium
•	 Privé-uurtje sauna en Turks stoombad

Vanaf 125,- per 2 personen*

*Prijs 
De prijs van deze aanbieding wisselt per dag. Zo 
is er extra voordeel op rustigere dagen. Vandaar 
dat de genoemde prijs een ‘vanaf prijs’ is. De 
vanaf prijs is per twee personen voor het hele 
arrangement. Raadpleeg eenvoudig de prijzen 
op www.opduin.nl.



Progress ondersteunt haar klanten al jaren 
met het verbeteren van productieprocessen 
en kwaliteitssystemen en het ontwerpen en 
kwalificeren van productiefaciliteiten van farma- 
en biotechbedrijven. Het bedrijf is tweeëntwintig 
jaar geleden opgericht en telt momenteel 50 
hooggekwalificeerde professionals die zich 
voorbereiden op nieuwe, uitdagende ontwikkelen in 
de toekomst. Daartoe behoren de productieprocessen 
en productiefaciliteiten met betrekking tot Advanced 
Therapy Medicinal Products (ATMP’s), zoals cel- en 
gentherapieproducten, patiënten met tumoren die 
met immunotherapie behandeld moeten worden enz. 
‘ATMP’s, ‘ zo legt Frank van E uit, sinds 2017 bij het 
bedrijf en van origine viroloog. ‘Zijn de verzameling 
behandelingen waarbij gemodificeerde cellen, genen 
en/of weefsels worden ingebracht in het lichaam van 
een patiënt. Vaak worden ze ook aangeduid met cel- en 
gentherapieproducten. De op het individu afgestemde 
cel- en gentherapieproducten (“personalized 
medicines”) zijn nog geen gangbare vorm van 
behandelen. De eerste therapieën hebben het 
weliswaar tot registratie en vergoeding in Nederland 
gebracht, maar de wereldwijde pijplijnen zitten nog 
overvol met producten in ontwikkeling. Ze luiden een 
nieuw tijdperk in de geneeskunde in.’

Menselijke cel als grondstof
‘Een van de aspecten die de productie van ATMP’s 
zo complex maken, is het feit dat  menselijke cellen 
als grondstof worden gebruikt, ‘ vervolgt Frank. ‘Dit 
kan allogeen of autoloog plaatsvinden. Bij allogene 
ATMP’s worden cellen van een donor als grondstof 
gebruikt voor de productie van meerdere ATMP’s. 
Bij autologe ATMP’s bestaat de grondstof uit cellen 
van de patiënt zelf, en wordt het geneesmiddel voor 
elke patiënt apart geproduceerd.  Dat vereist een 
volstrekt andere manier van productie, immers je 
neemt cellen af, die pas je aan en je plaatst ze terug 
en dat vaak gepersonaliseerd. Wet- en regelgeving 
met betrekking tot ATMP’s behandelt deze innovaties 
over het algemeen als producten, maar toch zijn 
daar nog discussies over: wellicht zou het ook tot de  
medische behandelingen gerekend moeten worden. 
Voor een ATMP is een Europese handelsvergunning 
nodig en voor de productie, de markttoelating, en de 
geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie) van 
ATMP’s gelden specifieke regels.’

‘Iedere fase van ontwikkeling kent zijn  problemen, 
denk aan het GMP klaar maken van processen wat 
duur en tijdrovend is. Het feit dat er gespecialiseerd 
personeel en een interdisciplinair team nodig zijn, 
waarbij er vaak gebrek is aan de juiste medewerkers 
enz’ 

Momenteel is Progress bij meerdere klanten met 
ATMP processen en producten werkzaam, onder meer 
NextGen, een spinout van de LUMC waar Progress 
een feasibility study en vervolgens concept ontwerp 
voor een productiefaciliteit heeft gerealiseerd en 
welke momenteel wordt gekwalificeerd. Ook levert 
Progress Quality en/of CMC consultancy services bij 
de Amsterdamse bedrijven NeoGene Therapeutics en 
VectorY.’

Om het Progress team actueel te informeren, vindt 
er interne training over ATMP’s plaats. Daarnaast zal 
Frank gespreksleider zijn van meerdere sessies over 
ATMP ontwikkeling en productie tijdens de Dutch Life 
Sciences conference (de DLS is helaas vanwege de 
Corona maatregelen uitgesteld) en wordt in mei 2022 
de Dutch ATMP Manufacturing Summit georganiseerd 
om de kennis die Progress heeft opgedaan te delen 
met geïnteresseerde ATMP bedrijven. 

Gepassioneerd is Frank als hij het heeft over 
de ondersteunende en onderscheidende rol die 
Progress kan spelen in de Nederlandse Biotech 
en Life Sciences sector: ‘Met onze sterke (kennis) 
infrastructuur, hoogopgeleide beroepsbevolking en 
robuust biotech ecosysteem was Nederland al in trek 
als vestigingsland voor ATMP-ontwikkelaars, getuige 
de aanwezigheid van bedrijven als Kite Pharma in 

Hoofddorp en Bristol Myers Squibb in Leiden.  De 
huidige innovaties op het gebied van ATMP dragen hier 
verder aan bij en leiden hopelijk tot de groei en bloei 
van Nederland als productielocatie van deze nieuwe 
generatie innovatieve producten. Dat is een missie 
waaraan Progress graag haar steentje bijdraagt.’
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Cosultancy op gebied van 
ATMP productie
Het is sinds enkele jaren compleet nieuw, maar 
veelbelovend. Geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie (ATMP’s) die levensverlengend, en soms 
zelfs genezend kunnen zijn voor levensbedreigende 
ziekten zoals bloedkanker. Juist omdat het hier 
om een geheel nieuw type geneesmiddelen gaat 
zijn er nog de nodige stappen te nemen. Dat geldt 
zowel voor specifieke vaardigheden en kennis,  
als ondersteunende  (consultancy) bedrijven die 
op de hoogte dienen te zijn van de vaak complexe 
productieprocessen, kwaliteitssystemen en 
regelgeving. Progress-PME heeft zich toegelegd 
op ondersteuning bij productie van ATMP. 
Managing Consultant bij Progress Frank van 
Engelenburg vertelt.

Frank van Engelenburg



1.  Wat krijg je voor mogelijkheden als 
werknemer bij Janssen en wat mag je 
verwachten?

Janssen is in Nederland vertegenwoordigd met drie 
vestigingen: op het Leidse Bio Science Park zijn 
dat Janssen Biologics, ontwikkelaar en producent 
van biofarmaceutische geneesmiddelen en vaccins 
en Janssen Vaccines & Prevention, dat zich richt 
op de ontwikkeling van vaccins en antistoffen 
voor de bestrijding van infectieziekten zoals 
bijvoorbeeld corona, ebola, hiv, virusinfecties van het 
ademhalingsstelsel en bacteriële infecties. Verder is 
in Breda Janssen-Cilag gevestigd dat zich bezighoudt 
met het op de markt brengen van geneesmiddelen. 
Een enorme brede waaier dus aan activiteiten en 
beroepsmogelijkheden. 

Als werknemer bij Janssen kom je in een boeiende, 
internationale omgeving. In bovengenoemde 
vestigingen beslaan we het gehele proces dat bij 
het maken van geneesmiddelen komt kijken: van 
onderzoek tot ziektepreventie en van de ontwikkeling 
van nieuwe geneesmiddelen tot de productie, 
marketing en verkoop ervan.  Bij Janssen zet je je in 
voor een enorm belangrijke activiteit: het ontwikkelen 
van geneesmiddelen en vaccins die een verschil maken 
voor patiënten, gezondheidszorg en maatschappij. 
Dat betekent dat je werkt aan het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten, het 
verlengen van de levensverwachting en daarnaast ook 
bijdraagt aan de productiviteit en welvaart van ons 
land. Internationaal staat Janssen voor baanbrekend 
onderzoek. In Nederland staan we op de derde plaats 
als het gaat om private R&D-investeringen; ruim een 
derde van onze medewerkers in Nederland werkt 

in onderzoek en ontwikkeling. Via diverse (onder 
andere PhD en postdoc) programma’s en 
samenwerkingsverbanden met opleidingsinstellingen 
bieden wij medewerkers het hoogst haalbare op het 
vlak van toegepast onderzoek. Mensen met talent voor 
biotech vinden in Janssen Biologics een state-of-the-
art productieomgeving.  

2.  Hoe vinden jullie nieuw talent?

We zijn altijd voor de meest uiteenlopende jobs op zoek 
naar kandidaten  met een passie voor wetenschap 
en gezondheidszorg. Je kan ons ontmoeten op 
universiteiten, op jobbeurzen, maar natuurlijk ook 
online op social media of via  careers.jnj.com. Wie zich 
inschrijft via  Global Talent Hub wordt automatisch 
op de hoogte gebracht van nieuwe mogelijkheden die 
passen bij je expertise en ambitie. Daarnaast gaan 
we als Janssen actief op pad landelijk, maar zeker 
ook in de regio, om nieuw talent te werven. Dat kan 
via promotieteams, maar ook onze coördinator Young 
Talent is daar dagelijks druk mee.

We hebben voor stagiairs een ruim aanbod (zie:  
www.janssen.com/netherlands/nl/stages-bij-janssen)
en onderhouden op regionaal niveau contacten 
met opleidingsinstituten. We denken ook aan de 
medewerkers van de toekomst. Zo zijn we al op 
basisscholen present om de interesse van kinderen 
(specifiek meisjes) te wekken voor een beroep  in 
de techniek; een sector die heeft te kampen met 
een groot tekort aan arbeidskrachten. Een ander 
mooi initiatief in dit kader is de Stichting IMC 
Weekendschool waar nieuwsgierige kansarme 
jongeren kennismaken met enthousiaste professionals 
en hun uiteenlopende vakgebieden. Stichting IMC 
Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatie-gericht 
onderwijs voor jongeren van 10 tot 14 jaar oud, op  
61 locaties in Nederland waar dat het hardst nodig is.

Als Janssen zijn we daar direct bij betrokken en 
leveren bijvoorbeeld professionals uit diverse 
afdelingen om uit te leggen wat hun job inhoudt en 
kinderen daarmee te inspireren.

3.  Waarom is Janssen een aantrekkelijke 
werkgever?

We kunnen het natuurlijk hebben over hard facts zoals 
een competitief salaris, mooie pensioenregeling, 
een onderscheidende zwangerschaps- en 
ouderschapsregeling, of het feit dat we onderdeel 
zijn van een wereldwijd bedrijf waarin volop 
doorgroeimogelijkheden zijn, ook internationaal. 
Echter misschien zijn bepaalde  soft facts als 
levenslang leren, focus op gezondheid en welzijn van 
onze medewerkers en een goede work life balance nog 
wel belangrijker.

We hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie. We 
willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en 
willen een bedrijf zijn waar iedereen, onafhankelijk van 
achtergrond, zich thuis, gewaardeerd en gerespecteerd 
voelt. Iedereen moet bij ons zijn/haar beste zelf 
kunnen zijn. Je kunt binnen de diverse communities 
die we daarvoor binnen het bedrijf hebben opgericht, 
actief worden. Dit doen we ook voor het bereiken van 
onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. 
We zijn dus echt een lerende organisatie waar mensen 
volop de mogelijkheid hebben om feedback te geven en 
bij te dragen aan de ontwikkeling van ons bedrijf.

4.  Wat zoekt Janssen: de medewerker van de 
toekomst.

Janssen is een bedrijf in volle ontwikkeling, dat 
betekent dat we continu op zoek zijn naar nieuwe 
collega’s. Of je nu arts bent, ingenieur, chemicus, 
technicus, laborant of marketingspecialist, of je nu net 
bent afgestudeerd of al een ervaren professional: elke 
medewerker heeft zijn of haar unieke plaats binnen 
ons bedrijf, mét doorgroeimogelijkheden. 

Tot slot: digitalisering en samenwerking is de 
toekomst. We zijn continue op zoek naar talent dat 
zich thuis voelt in de digitale wereld en over de 
juiste social skills beschikt. En daarmee bedoelen 
we: verantwoordelijkheid willen nemen, graag 
samenwerken en de drive hebben om een bijdrage te 
leveren aan innovatie ten behoeve van patiënten.

2700 medewerkers van 50 verschillende nationaliteiten: op het Leiden Bio Science Park is Janssen niet alleen  een grote werkgever, maar ook fysiek niet te 
missen. Het is groot, internationaal, uitdagend en biedt toekomstperspectief in werk dat er daadwerkelijk toe doet. Toch is Janssen in eerste instantie gewoon een 
fijn bedrijf waarin het prettig werken is.  Wie er eenmaal is, blijft over het algemeen lang. Lichtende voorbeelden hiervan zijn Lead Janssen Campus Nederland, 
Bart van Zijll Langhout (33 jaar bij Janssen) en directeur External Affairs Janssen Campus Nederland, Paul Korte (23 jaar bij Janssen). Ze beantwoorden vier 
prangende vragen over Janssen als unieke werkgever.

Over Janssen, de farmaceutische 
bedrijven van Johnson & Johnson
Bij Janssen werken we aan een toekomst 
waarin ziektes tot het verleden behoren. Wij 
zijn de farmaceutische bedrijven van Johnson 
& Johnson en we zetten ons dagelijks in om 
patiënten waar ook ter wereld een betere 
toekomst te bieden. Dat doen we door ziektes 
te bestrijden met wetenschappelijk onderzoek, 
de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren 
en door met hard werken hoop te creëren. 
Onze focus ligt op de medische domeinen 
waar we het grootste verschil kunnen maken, 
zoals cardiovasculaire & metabole ziekten, 
immunologie, infectieziekten & vaccins, 
neurowetenschappen, oncologie en pulmonale 
hypertensie.  

Janssen

Talent meekrijgen in snel 
ontwikkelende innovatie
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De ontwikkeling van Pleco Therapeutics verloopt 
snel en succesvol. Pas drieënhalf jaar geleden werd 
het bedrijf opgericht door Ivo Timmermans. Ivo 
studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Al tijdens zijn studie raakte hij gefascineerd 
door de ontwikkeling van geneesmiddelen. Na zijn 
studie werkte hij (onder meer als medisch directeur) 
voor een groot aantal biotech bedrijven in de virologie, 
oncologie en neurologie. Toen hij 5 jaar geleden in 
aanraking kwam met een oncoloog van een groot 
kankerinstituut in Houston vielen de puzzelstukken op 
zijn plek. Hij raakte geïntrigeerd door het onderzoek 
naar opstapeling van metalen: de specialisatie van 
deze oncoloog.  Door een zelfstandige onderneming 
op te richten, kon een boost worden gegeven 
aan de ontwikkeling van ‘metaal onttrekkende’ 
geneesmiddelen. Binnen deze onderneming (Pleco 
Therapeutics) zijn eveneens de  exclusieve rechten van 
het patent van de oncoloog ondergebracht.  De naam 
van de onderneming -Pleco Therapeutics- verwijst 
naar de zuignapmeerval (plecostomus) die het glas 
van het aquarium schoonhoudt. Het verwijderen van 
verontreiniging staat in principe ook aan de basis van 
de geneesmiddelen ofwel de Plecoid™ Agents die 
Pleco Therapeutics ontwikkelt.

De toepassing wordt steeds breder
De geneesmiddelen van Pleco Therapeutics richten 
zich in eerste instantie op AML (acute myeloide 
leukemie) een bloedziekte die vooral voorkomt bij 
patiënten ouder dan zestig jaar. In Nederland betreft 
het ca 700 diagnoses jaarlijks waarvan slechts 30%  vijf 
jaar na de diagnose nog in leven is. De ziekte begint 
met een snelle opeenhoping van onrijpe cellen in het 
beenmerg, waardoor de aanmaak van nieuwe, rijpe 
bloedcellen wordt verhinderd. AML-patiënten worden 
succesvol behandeld met chemotherapie, maar vaak 
is er een terugval binnen twaalf maanden waarna de 
ziekte onbehandelbaar blijkt. De productontwikkeling 
van de geneesmiddelen zijn gebaseerd op het feit dat 

in het bloed en beenmerg van AML-patiënten een 
verhoogde concentratie van kankerbevorderende 
metalen wordt gezien. Pleco’s geneesmiddelen 
onttrekken deze metalen uit de micro-omgeving van de 
leukemiecellen waardoor de bestaande behandelingen 
effectiever worden. Maar dat niet alleen: ook de 
balans in het lichaam wordt hersteld, de kwaliteit 
van de beenmergcellen wordt beter, en de kanker 
zelf wordt aangepakt. 

De innovatieve therapie wordt onderzocht bij 
verschillende typen kanker. Zo is een tweede 
onderzoekslijn gestaart bij kleincellige longkanker, 
een agressieve vorm van  longkanker die verband 
houdt met roken. (Interim) onderzoeksresultaten 
naar onder meer ziektemechanismen wijzen op een 
steeds breder wordend toepassingsterrein. Zo zouden 
in de toekomst  de Plecoid™ Agents ook onderzocht 
kunnen worden bij pancreaskanker, maar ook bij 
neurologische ziekten, zoals Alzheimer en Parkinson. 
Volgens Ivo Timmermans ligt de ontwikkeling van een 
technologieplatform dan ook voor de hand.

Financieringen
‘Pleco Therapeutics is gestart met een financiering 
bij het Brabant Startup fonds, ‘ vertelt de CEO. ‘Later 
zijn we met Oost NL in aanraking gekomen. Oost 
NL is manager van ION+ een innovatiefonds voor 
mkb-ers in Gelderland. Vanuit dit fonds hebben 
wij in maart dit jaar een interessante financiering 
gekregen. Ook is Pleco verhuisd naar het Novio 
Tech Campus in Nijmegen en maakt sinds die tijd 
onderdeel uit van het Health cluster aldaar. Pleco, die 
al  enkele jaren samenwerkt met gerenommeerde 
Amerikaanse, Europese en Israëlische academische 
onderzoeksinstituten, is van plan om haar 
samenwerkingen uit te breiden middels projecten  
met het Radboudumc en andere bedrijven op de  
Novio Tech Campus.

Ivo: ‘Maar 2021 wordt qua financiering en vertrouwen 
van investeerders helemaal mooi afgerond door 
de €8.7 miljoen die we ontvingen van Hyloris 
Pharmaceuticals (genoteerd aan Euronext Brussels). 
Met Hyloris werd een strategisch partnerschap 
aangegaan om onze Novel Plecoid™ Agent in AML en 
kleincellige longkanker verder te ontwikkelen.’
De toenemend interesse van investeerders doet Ivo 
goed. ‘Wij zijn bezig met innovatief onderzoek en een 
concept naar de rol van metalen in ons lichaam en dan 
vooral naar de opbouw van metalen gedurende vele 
jaren. Dat is een compleet nieuw vakgebied waar 
slechts een paar centra wereldwijd onderzoek naar 
doen.  Nu al is duidelijk dat we met onze technologie 
een manier hebben gevonden om bestaande 
chemotherapie effectiever te maken. Daarmee  
kunnen we patiënten een beter perspectief bieden.  
De ontwikkeling van een geneesmiddel vergt tijd,  
we verwachten dat de eerste patiënten in 2025  
kunnen worden behandeld,’ aldus een gepassioneerde 
Ivo Timmermans.

Dat de chemische samenstelling van onze 
leefomgeving de afgelopen tientallen jaren 
ingrijpend is gewijzigd, is een bekend 
probleem. Dat metalen uit verontreiniging 
kunnen opstapelen en verhoogde concentraties 
geven in bloed en beenmerg die vervolgens 
een trigger kunnen zijn voor bepaalde typen 
kanker, is een wellicht minder bekende, 
maar uiterst innovatief vakgebied. Pleco 
Therapeutics ontwikkelt geneesmiddelen 
(Plecoid™ Agents) én een technologie platform 
dat deze metalen uit de micro-omgeving van  
(in eerste instantie) leukemie cellen onttrekt. 
CEO Ivo Timmermans legt uit.

Pleco Therapeutics

Vertrouwen investeerders 
in innovatieve Plecoid™ 
Agents groeit

Foto: Bas Beekhuizen



Slimmer, sneller en schoner medisch specialistische ruimtes realiseren

Flexibiliteit, snelheid en minimale overlast zijn cruciaal voor de bouw van medische huisvesting. Door modulair te bouwen kan 
de capaciteit van medisch vastgoed eenvoudig worden opgeschaald of geherstructureerd. Daarnaast kan er tijdens een 
renovatie, aan- of nieuwbouw gewoon doorgewerkt worden en realiseren we een tijdswinst van 30-50%. Van cleamroom tot 
hybride operatiekamer; Medexs biedt de oplossing!

Cryo Store B.V. in Joure werkt al meer dan 
20 jaar als dienstverlener op het gebied 
van temperatuurgecontroleerde opslag, 
verpakkingen en vervoer van biologische 
monsters, cellijnen, reagentia en medicij-
nen. Het in stand houden en monitoren van 
de koude keten is cruciaal en vraagt om 
expertise, zeker als het gaat om lage tem-
peraturen zoals -196 °C, -80 °C, -20 °C maar 
ook 2-8 °C. De vaccinatieproblematiek rond 
COVID-19 heeft dit nog eens duidelijk ge-
maakt. Verkeerd temperatuurmanage-
ment zorgt voor onwerkzame en onveilige 
producten.

VERTROUWEN
“De klanten moeten er op kunnen vertrouwen 
dat de producten die aan de zorg van Cryo 
Store worden overgedragen in uitstekende 
handen zijn. De basisprincipes van goed, veilig, 
temperatuurbehoud en traceerbaarheid zitten 
gebakken in de cultuur van ons bedrijf”, zegt 
Menno Sappé, directeur en eigenaar van Cryo 
Store. Onze jarenlange ervaring delen wij met 
klanten, niet alleen in de samenwerking en 
dienstverlening maar ook via de ontwikkelde 
verpakkingsoplossingen. 

SAMENWERKING
In nauwe samenwerking met klanten hebben 
wij een vaccinatie koeldoos ontwikkeld die 
door GGD’s en ook bij verschillende landelijke 
vaccinatieprogramma’s wordt ingezet. Door-
dat we nauw samenwerken met onze klanten 
ontwikkelen we producten waarmee we ook 
anderen kunnen helpen. Inmiddels hebben we 
een complete KelvinBOX lijn van gevalideerde 
verpakkingsoplossingen, van (ultra-)koud (LN2, 
Droogijs en vrieselementen) tot koel- en ge-
controleerd ambient. 

COLD-CHAIN SOLUTIONS
Ook ons dienstenpakket is door samenwer-
king steeds verder uitgebreid. Een van oor-
sprong Amerikaans Life Science bedrijf waar 
wij Droogijs leverden kwam met de vraag of we 
voor hen de producten konden opslaan en ver-
sturen naar hun cliënten in Europa. Dit was de 
basis voor Cryo Store’s Cold Chains Solutions 
waar wij het Europese distributiecentrum vor-
men voor menig Nederlands en buitenlands 
(Life Science) bedrijf. De producten liggen veilig 
opgeslagen bij de vereiste temperatuur tot we 
de opdracht krijgen om de producten te ver-
pakken met Droogijs en/of koel-vries elemen-
ten en om de bestelling te versturen.

CLINICAL TRIALS
Samenwerking met een clinical research or-
ganisatie (CRO) resulteerde in een logistieke 
service voor verpakken en transporteren van 
biologische monsters op Droogijs, van de pa-
tiënt naar een analyse laboratorium, snel en 
effi  ciënt door heel Europa. Maar ook lange-
termijn opslag van klinische monsters (extra 
opslagcapaciteit), cel banken of productie runs 
(risicospreiding) is een veel gevraagde service 
waar Cryo Store, dat werkt onder ISO9001:2015 
en GDP, graag aan voldoet.

Cryo Store B.V. in Joure is uitgegroeid tot een 
speler in alle facetten van cold chain: opslag, 
verpakken, monitoren en logistiek. Heeft u 
vragen over het juist verpakken van uw tem-
peratuurgevoelige producten of behoefte aan 
(ultra-)koude opslag capaciteit, neem dan con-
tact met ons op.

CONTACT
Cryo Store B.V., Handelswei 1, 8501 XJ Joure  
info@cryostore.com | 0513 415965 

www.cryostore.com
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Een miljardenonderneming die meer dan 100 
jaar geleden Aspirine introduceerde, zo staat de 
internationale farmaceut Bayer nog steeds publiekelijk 
bekend. Anno 2021 worden bij Bayer geneesmiddelen 
op het gebied van cardiologie, oncologie, women’s 
health, hematologie en oogheelkunde voor de patiënt 
beschikbaar gemaakt. 

Daarnaast heeft Bayer ook een business unit 
Radiologie die diagnostische apparatuur en de 
bijbehorende contraststoffen op de markt brengt.  
Ook is Bayer verantwoordelijk voor klinisch onderzoek 
naar nieuwe medicijnen of toedieningsvormen 
in samenwerking met ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen. 

Kijkend naar de pipeline noemt Ivo Vink specifiek 
Bayer’s streven om de activiteiten rond cel- en 
gentherapie verder uit te bouwen. ‘Hiertoe is 
vorig jaar de Amerikaanse specialist Asklepios 
BioPharmaceutical (AskBio)1 overgenomen, een mooie 
aanvulling op de acquisitie van BlueRock Therapeutics 
in 2019.’

Geneesmiddelen voor een efficiëntere zorg
Als het gaat om geneesmiddelen die kunnen 
bijdragen tot een efficiëntere en betaalbare zorg, 
noemt Ivo Vink dat er inmiddels vele voorbeelden 
zijn waarin innovatie in medicijnen ervoor heeft 
kunnen zorgen dat patienten minder ziekenhuis 
en/of artsenzorg nodig hebben. En dat kan een 
belangrijke bijdrage leveren om ook in de toekomst 
iedereen de zorg te kunnen blijven bieden die ze 
nodig hebben. De ramingen zijn dat, waar er nu 1 
op de 7 mensen in Nederland in de zorg werken, 
er dat er in 2040 1 op de 4 zouden moeten zijn.2 
Dat het zeer moeilijk zal zijn om zoveel mensen 
vrij te maken voor de zorg, laat staan het dan ook 
betaalbaar te houden is niet moeilijk te bedenken. 

Innovatie in medicijnen is dan ook crucialer dan 
ooit. Het is daarbij wel van belang dat we als 
maatschappij op een andere manier naar kosten in 
de gezondheidszorg gaan kijken. Waar de kosten nu 
veelal in diverse “potjes” zijn ondergebracht zullen 
we moeten leren integraal naar de kosten van 
behandelingen te kijken. Het wordt dan duidelijk 
dat ogenschijnlijk duurdere medicijnen juist op 
andere aspecten van de behandeling kosten kunnen 
reduceren, dikwijls ook met een reductie van het 
aantal benodigde “handen”. 

Kortom, innovatieve medicijnen kunnen ertoe 
bijdragen dat het personeel in de zorg wordt 
ontlast, de zorg beheersbaar blijft en goede 
patientenzorg gegarandeerd kan blijven.

Health for all hunger for none 
Bovenstaande sluit goed aan op het corporate streven 
van Bayer onder de slogan “health for all, hunger for 
none”.  In Nederland wordt jaarlijks voor alle Bayer 
producten die de gezondheid van consumenten kan 
verbeteren, 1% van de uitgaven volledig aan duurzame 
acties besteed. Daarnaast zet Bayer zich mondiaal 
in voor een aantal duurzaamheidsdoelen die in 2030 
behaald moeten zijn:

	• 100 miljoen kleine boeren in lage- en   
 middeninkomenslanden helpen om voldoende  
 kwaliteitsvoedsel voor zichzelf en anderen te  
 produceren.
	• 100 miljoen mensen in achtergestelde   

 gemeenschappen toegang geven tot alledaagse  
 gezondheid.
	• 100 miljoen vrouwen in lage- en   

 middeninkomenslanden toegang bieden tot  
 moderne anticonceptie.
	• Inzet om de klimaatverandering te matigen 

 en de opwarming van de aarde te beperken tot  
 1,5 graden Celsius, in overeenstemming met het  
 Akkoord van Parijs.

‘Door duurzaamheid een nog grotere rol te laten 
spelen in onze strategie en activiteiten willen we 

resultaten op lange termijn bereiken en bijdragen aan 
een positieve impact op de samenleving en het milieu,’ 
besluit de gedreven Ivo. 

‘Neem geneesmiddelen mee in de behandeling als een mogelijke oplossing voor het zorginfarct dat nu aan het ontstaan is.’ Een visie 
die Ivo Vink, Country Commercial Lead Pharmaceuticals bij Bayer heeft omarmd. Ivo legt uit hoe geneesmiddelen passen in de ‘Houd 
zorg betaalbaar’ strategie en welke duurzaamheidsdoelen Bayer nog meer nastreeft om de wereld een stukje mooier te maken. 

Bayer 

Geneesmiddelen als oplossing 
voor duurzame patiëntenzorg

Na Sanofi en GSK kwam Ivo Vink in 2002 
bij Schering als BU Manager gynaecologie, 
in 2007 nam Bayer Schering AG over -de 
grootste overname in de geschiedenis van 
Bayer- en vormde Bayer Schering Pharma. 
Na diverse functies binnen Bayer heeft Vink 
sinds bijna 3 jaar als Country Commercial Lead 
Pharmaceuticals bij Bayer de algehele leiding 
over de Nederlandse farmaceutische tak. 

Referenties
1 Bayer (2020), Persbericht ‘Bayer acquires Asklepios BioPharmaceutical 

to broaden innovation base in cell and gene therapy’.
2 Ministerie van VWS (2019), Begroting 2020.



Wat als ik morgen de 
diagnose PAH krijg?

We stelden deze vraag de afgelopen tijd aan ons netwerk. De antwoorden raakten ons.

“Wat betekent dit voor mij?”

“Hoe vertel ik het mijn familie?”

“Welke behandeling kan ik krijgen?”
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Wilt u meer weten 
over PAH? Scan dan 
de QR code.

2021_3772_ACT_Advertentie_297x420mm_Wat als je diagnose PAH krijgt_266x50 mm_print_PAH.indd   12021_3772_ACT_Advertentie_297x420mm_Wat als je diagnose PAH krijgt_266x50 mm_print_PAH.indd   1 22-11-2021   10:5622-11-2021   10:56



Het draait hier dus om een unieke techniek die 
electrospinning wordt genoemd.  Een veelzijdig 
proces om extreem dunne vezels en structuren van 
nanovezels te produceren, die menselijk weefsel 
helpen te regenereren. Elektrogesponnen medische 
structuren bootsen de natuurlijke omgeving van cellen 
in het menselijk lichaam na met nanoschaal precisie. 
U begrijpt -zeker na alle ellende met afgestoten cq 
lekkende borstimplantaten- dat dit een doorbraak 
betekent voor een breed scala aan esthetische en 
medische implantaten. Immers, de menselijke 
cellen herkennen deze ‘steigers (structuren)’ als 
lichaamseigen, waardoor weefselherstel op gang 
wordt gebracht. Dit in tegenstelling tot traditionele 
implantaten, die vaak gepaard gaan met complicaties 
door een negatieve reactie van het lichaam op een 
lichaamsvreemd object en de vorming van inwendig 
littekenweefsel.

Over IME Medical Electrospinning
IME Medical Electrospinning is zo’n 13 jaar geleden 
opgericht als een spin-off van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het bedrijf heeft als 
geavanceerde onafhankelijke fabrikant van apparatuur 
met wereldwijde distributie de afgelopen jaren grote 
stappen gemaakt. Zo werd een klinische faciliteit 
gebouwd met een high-end GLP-laboratorium en 

een aantal cleanrooms, die de productie van klasse 
I, II en III medische hulpmiddelen mogelijk maken. 
Het baanbrekend MediSpin® technologieplatform, 
beschermd door zeven octrooifamilies, werd 
gelanceerd. Dit industriële electrospinning 
productieplatform is het eerste in zijn soort dat 
volledig geautomatiseerde, grootschalige productie 
van hoge kwaliteit op nanovezel gebaseerde medische 
producten voor klinisch gebruik aanbiedt. De ISO 
13485 certificering werd verkregen en het bedrijf 
was co-auteur van de eerste standaard (F3510-21) op 
vezel gebaseerde medische steigers, gepubliceerd 
door ASTM International. Kortom IME Medical 
Electrospinning wist zich op te werken tot een 
internationaal erkend electrospinning specialist.

Over VIVOLTA
‘Onze nieuwe naam, VIVOLTA -naar leven (VIVO) en 
de natuurkundige naar wie de eenheid van spanning, 
de basis van electrospinning, is genoemd (VOLTA)- 
ondersteunt onze ambitieuze nieuwe strategie, ‘ zegt 
Judith Heikoop, Chief Executive Officer bij VIVOLTA. 
‘Wij willen onze klanten helpen om eersteklas 
electrogesponnen nanovezel gebaseerde medische 
implantaten, tissue engineering producten en 
oplossingen voor medicijnafgifte naar patiënten te 
brengen, en zo het lichaam te helpen zichzelf te 
genezen. Dit met name op het gebied van Women’s 
Health oplossingen, want daar ligt in de nieuwe 
strategie de nadruk op. 
‘In samenwerking met sterke MedTech- en Pharma-
partners zal VIVOLTA de volgende generatie Women’s 
Health-oplossingen op de markt brengen.  
De beoogde oplossingen omvatten resorbeerbare, 
regeneratieve meshes voor borstreconstructie en 
urogynaecologie evenals oplossingen voor 
gecontroleerde medicijnafgifte.’ 

Gecontroleerde medicijnafgifte? Hoe werkt dit dan? 
‘In de vezels die we maken, kunnen geneesmiddelen 
worden gestopt, ‘legt de CEO uit. ‘Denk aan lokale 
pijnmedicatie, anti-inflammatoire medicatie of een 
anti-kankermedicijn. Dit wordt gedoseerd afgegeven 
aan het lichaam. Gedoseerd, want de dosis is 
afhankelijk van de afbraaksnelheid van de vezels.
’ Het is het ei van Columbus, en we moeten 
concluderen dat de mogelijkheden van electrospinning 
en het MediSpin® technologieplatform schier 
eindeloos lijken.

Fysiek is het bedrijf inmiddels gevestigd op de aloude 
vestigingsplaats Waalre waar het merendeel van de 
20 hoog gekwalificeerde medewerkers werkzaam 
zijn. Hier wordt onderzoek uitgevoerd en vindt de 
ontwikkeling en productie plaats. Daarnaast is sinds 
kort het business development team  werkzaam op 
een Leidse vestiging vlakbij het LUMC. ‘We bevinden 
ons nu niet alleen in de Medical Delta Driehoek, maar 
ook vlakbij Schiphol voor onze klantenkring in de VS.’ 
Trots is Judith Heikoop ook op het mooi gebalanceerde 
management team dat Vivolta rijk is. Naast Judith 
als CEO bestaat het team uit CBO Sander de Vos, 
Claire Tange voor de Fundraising en last but not least: 
oprichter en CTO Ramon Solberg.
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VIVOLTA is de naam. De trackrecord  is het 
afgelopen decennium onder de naam IME Medical 
Electrospinning naar grote hoogte gestegen. 
Het bedrijf wist te groeien naar een wereldwijd 
leiderschap in medische hulpmiddelen op basis van 
lichaamseigen nanovezels. De hulpmiddelen worden 
geproduceerd door middel van electrospinning via 
het gepatenteerde MediSpin® platform. CEO Judith 
Heikoop vertelt over mijlpalen die al zijn behaald, en 
die nog moeten komen.

Van IME Medical Electrospinning naar Vivolta

Van high tech apparatenbouwer 
naar MedTech bedrijf van wereldfaam

(Van links naar rechts, Judith Heikoop, CEO, Sander de Vos, CBO, 

Ramon Solberg, Founder en CTO, Claire Tange, Fundraising).

Over Judith Heikoop
Judith Heikoop heeft een Master of Science in 
de chemie en een Ph.D. in de geneeskunde. 
Zij deed zowel academische als industriële 
onderzoekservaring op bij verschillende 
universiteiten en farmaceutische bedrijven 
met een focus op metabole ziekten, humane 
genetica en women’s health. Zij werkte onder 
meer bij Crucell, Numico en DSM en werd in 
2018 directeur van IME Technologies (later 
IME Medical Electrospinning) dat zij leidde met 
oprichter Ramon Solberg.  



De nieuwe productielijn van BioConnection in Oss is 
GMP-gecertificeerd. Een belangrijke stap voorwaarts 
voor BioConnection, dat zich als een onafhankelijke 
CMO internationaal wil onderscheiden. Dat gaat zeker 
lukken, belooft CEO Alexander Willemse: “We zijn nu 
in staat om klanten te bedienen met het hele palet: 
van een handvul-unit voor enkele flacons tot afvullen 
op grote schaal voor partijen die een geneesmiddel 
commercieel op de markt brengen.”

Als onafhankelijke CMO (Contract Manufacturing 
Organization) is BioConnection al vijftien jaar 
gespecialiseerd in de productie van steriele 
geneesmiddelen in flacons of injectiespuiten voor (bio)
farmaceutische bedrijven. Het bedrijf, gevestigd op 
het Pivot Park in Oss, biedt complete servicepakketten 
voor de productie van geneesmiddelen, waaronder 
vullen en vriesdrogen, technologieoverdracht, 
opschalen, vriesdroog optimalisatie, procesvalidatie, 
analytische ondersteuning, stabiliteitsstudies, label 
& pack en GMP-vrijgifte voor klinisch onderzoek en 
commercieel gebruik. 

De ultramoderne GMP-productiefaciliteit is 
EMA- en US-FDA-gecertificeerd. Van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft BioConnection 
ook toestemming ontvangen om op de nieuwe 
productielijn steriele producten voor menselijk 
gebruik te produceren. De productielicentie en het 
GMP-certificaat betekende het startsein om de lijn in 
productie te nemen en op grote schaal flacons af te 
vullen en te vriesdrogen. Daarmee wil BioConnection 
een belangrijke bijdrage leveren om te voorzien in het 
wereldwijde tekort aan productie- en afvulcapaciteit 
voor bijvoorbeeld vaccins.

Willemse: “De investering is dus een strategische 
keuze geweest. We zijn nu in staat om onze klanten 
van begin tot einde van dienst te zijn. Daarbij is vooral 
onze vriesdroogcapaciteit van belang. Wereldwijd zie 
je dat veel geïnvesteerd wordt in verpakkingslijnen 
voor vloeistoffen. Maar de ontwikkelingen in de biotech 
vragen om een andere aanpak. Je praat over eiwitten, 
antilichamen, peptiden. Van nature zijn dergelijke 
stoffen niet even stabiel en gevoelig. Vriesdrogen is 
dus nodig om dergelijke producten stabiel te krijgen.”

De bouw van de nieuwe productielijn werd gestart 
in april 2019. De investering van twaalf miljoen euro 
werd als noodzakelijk beschouwd om te anticiperen 
op de groeiende vraag van klanten en tevens om de 
toekomstige groei van BioConnection te garanderen. 
Door de uitbreiding beschikt BioConnection op het 
Pivot Park nu in totaal over vier productielijnen 
met verschillende schaalgrootte. Hierdoor kan het 
opdrachtgevers bedienen van enkele flacons tot meer 
dan honderdduizend flacons per productie batch en is 
BioConnection in staat om klanten te ondersteunen 
van de klinische onderzoeksfase tot aan producties op 
commerciële schaal.

“Wereldwijd behoren we nu tot een medium high-
end partij met vriesdroogcapaciteit. We zijn dus niet 
de grootste en dat hoeft ook niet”, zegt Alexander 
Willemse: “We begeven ons bewust in een nichemarkt. 
Ook omdat veel grote farmaceuten eigen afvullijnen 
hebben. Wij willen flexibel zijn en juist de middelgrote 
en kleinere aanbieders van dienst zijn.”

De nieuwe productielijn heeft een jaarlijkse 
productiecapaciteit van ongeveer 40 miljoen flacons 
voor vloeistoffen en ongeveer vier miljoen flacons voor 
gevriesdroogde producten. De productielijn is gebouwd 
volgens de internationale eisen van EMA en US-FDA 
en voorzien van een volledig geautomatiseerde vullijn 
van de Duitse leverancier Groninger. Daarnaast is 
een volledig geautomatiseerde vriesdroger van 10 m2 
gekoppeld aan de productielijn. Deze werd geleverd 
door  HOF uit Duitsland.

“De goedkeuring van IGJ laat onze expertise 
zien op het gebied van de productie van steriele 
geneesmiddelen. We hebben anderhalf jaar gewerkt 
aan de uitbreiding en nu kunnen we daadwerkelijk 
van start met het afvullen van batches op grote schaal 
voor onze klanten”, aldus de  CEO van BioConnection 
tot slot: “We zijn enorm trots op deze uitbreiding 
en de betekenis daarvan voor de Nederlandse 
maakindustrie. Vanuit Oss kunnen we nu een 
belangrijke bijdrage leveren om het wereldwijde  
tekort aan productiecapaciteit van steriele 
geneesmiddelen te verkleinen.”

BioConnection

Nieuwe productielijn in gebruik
Strategische keuze van BioConnection voor nichemarkten

‘De wei in’ 
BioConnection was begin november aanwezig op 
de toonaangevende CPhI in Milaan. “We mochten 
weer de wei in”, zegt Alexander Willemse: “En 
dat was ook nodig omdat de vorige editie van 
het event door Covid niet doorging. We waren 
vertegenwoordigd met een grote beursstand. 
Het is goed om de mensen weer in de ogen te 
kunnen kijken. Niet alleen om nieuwe klanten te 
werven, maar ook om je bestaande klanten weer 
te ontmoeten.”
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Linda Dijkshoorn is geboren voor de biotechnologie. 
“Vanaf mijn kindertijd was dat al mijn ding. Bovendien 
wist ik ook al vroeg dat ik geen normale baan wilde. 
Wat dat betreft was ik wel een beetje weird: ik ging 
geen vakkenvullen in de supermarkt maar koffie 
schenken in een exclusieve damesmodezaak…. En 
daarnaast richtte ik een huiswerkinstituut op waar 
zeventien studenten bij werkten. Daar heb ik ervaring 
op gedaan met ondernemen, want dat is wat ik altijd 
wilde: een eigen onderneming.”
Die wens is uitgekomen want bij koffieschenken in 
een designomgeving is het niet gebleven. Dijkshoorn 
volgt een biomedische studie en constateert dan dat er 
altijd veel focus wordt gelegd op ‘het redden van zieke 
mensen’: “Maar tegelijkertijd zit het niet in de mens 
om een stapje terug te doen qua duurzaamheid. En 
duurzaamheid is een belangrijk element 
voor EV Biotech.”

Het idee van Dijkshoorn en daarmee ook de 
corebusiness van EV Biotech is het creëren van micro-
organismen. Dat is weliswaar niet nieuw, maar de 
wijze waarop de Groningse startup dit doet is wel 
grensverleggend. Of beter revolutionair omdat EV 
Biotech een digitaal laboratorium heeft gecreëerd 
waarin alle cel combinaties getest kunnen worden al 
voordat het eigenlijke laboratoriumwerk start. 

“We vliegen het dus anders aan”, zegt Dijkshoorn 
die sinds kort ook deel uitmaakt van het bestuur 
van HollandBIO, de belangenvereniging van 
biotechbedrijven in Nederland. “We voeren voor een 
proof of concept nu een aantal projecten uit waarbij we 
weten dat, als we die goed ontwikkelen, het ook een 
financiële return oplevert omdat er veel vraag naar is.”
Die producten zijn momenteel bioplastic, spinzijde, 
vanille en terpenen. “Een keuze die we hebben 
gemaakt omdat het op technisch gebied bepaalde 
uitdagingen kent”, aldus Linda Dijkshoorn: “We 
bouwen daarmee een computational pipeline waarbij 
we heel veel experimenten digitaal kunnen simuleren 
en we niet meer zelf high-throughput hoeven te doen. 
Daar besparen we veel tijd , geld en resources mee. 
Normaal kijken strain developers eerst naar de strain 
op zich en hoe het productiestukje zo goed mogelijk 
te krijgen, maar wij kijken dan al naar het hele 
micro-organisme. We zetten zelfs in onze modellen 
al meerdere organisatielagen. Daardoor kunnen 
we veel makkelijker voorspellen of iets technisch 
haalbaar is. Als je dat kunt voorspellen, kun je ook 
voorspellen welk molecuul zo’n organisme ongeveer 
kan maken. Vervolgens kun je uitrekenen of het 
financieel interessant is voor de klant bij heel grote 
hoeveelheden. Voordat wij kosten maken in het lab 
hebben we dat allemaal al doorgerekend.”

Het blijft overigens een model, zegt de EV Biotech-
oprichter: “En alle modellen zijn per definitie fout 

of incompleet, maar sommige zijn wel handig en 
waardevol. Dat is onze premisse: wij proberen 
heel veel te simuleren om door te krijgen welke 
strategierichting we op moeten en welke negentig 
procent van die strategieën wij niet eens 
hoeven te proberen.”

Het is na 2,5 jaar inmiddels duidelijk dat de aanpak 
van EV Biotech kansrijk is. Het maakt het immers 
mogelijk sneller te kunnen beslissen of een bepaald 
proces naast levensvatbaar vooral ook rendabel 
is. “Momenteel ligt onze focus op geur en smaak, 
biomaterialen en agricultuur. De farma wordt pas 
hierna het volgende doel. We kijken er al wel naar 
maar zijn er nog niet actief mee bezig”, aldus  
Linda Dijkshoorn: “Het is net als met alle nieuwe 
technologie: je moet eerst focussen op één topic dat  
helemaal perfect is uitgewerkt, voordat je het vertaalt 
naar de volgende. Anders hou je vijftien ballen in de 
lucht en vallen ze uiteindelijk allemaal.”

EV Biotech staat in de voorhoede van een nieuwe 
technologie. Er is weliswaar concurrentie op het 
gebied van straindevelopment maar qua methodologie 
nauwelijks: “Er is wel een bedrijf dat momenteel 
lab werk doet, maar dat is begonnen met alleen 

computational. Wij doen vanaf het eerste moment al 
computational en lab werk: je moet je model valideren 
in een laboratorium en data terugkrijgen, anders wordt 
het nooit beter.”

“Het is nu nog roeien met de riemen die je hebt en het 
kost tijd om alles uit te voeren wat we willen. Gelukkig 
zijn onze aandeelhouders het met onze ambitieuze 
groeistrategie eens. Strain-ontwikkeling betekent 
dat je de juiste mensen in huis moeten hebben. 
Dat kost geld maar verdient zich terug door 
verhoogde effectiviteit en nieuwe tools die ons 
proces nog beter maken.”

Een belangrijk element is dat de aanpak van 
EV Biotech een duurzamere technologie op kan 
leveren. Als eerste moet dat gebeuren in de 
food, flavours and fragrances en bio-afbreekbare 
materialen. EV Biotech wil niet alleen binnen een paar 
jaar de meest sustainable productiemethodes bieden 
maar ook een grote impact hebben op zaken als MVO 
en verkleinen van de carbon-footprint. Dat is voor 
Linda Dijkshoorn niet een neveneffect, zegt ze tot slot: 
“We willen iets toevoegen aan de maatschappij. Voor 
EV Biotech is dat van groot belang.” 

Efficiënter modelleren van moleculen

EV Biotech brengt bioscience 
naar hoger plan
Startups hebben in het algemeen een grote potentie. Nieuwe concepten en visies, barstensvol ambitie en doorzetters die zich aansluiten 
om de voorliggende uitdagingen tegemoet te treden. Dat geldt ook voor EV Biotech, het initiatief van Linda Dijkshoorn. De Groningse startup 
focust op het ontwikkelen van micro-organismen voor de productie van moleculen met behulp van moleculaire modellering en toepassing 
van unieke algoritmes. 



Implant Preservation Devices 
(IPD) DE oplossing voor 
prothetische en metalen 
implantaat infecties

IPD is een start-up vanuit NLC, “the European 
healthtech venture builder” en het Leids Universitair 
Medisch Centrum. IPD is actief in de ontwikkeling van 
een medical device om infecties van orthopedische 
implantaten (o.a. heup- en knieprothesen, 
traumaplaten en schroeven) te behandelen door het 
implantaat in het lichaam van de patiënt met verhitting 
bacterievrij te maken. Deze verhitting vindt plaats met 
inductie technologie. Twee Orthopedisch chirurgen, 
Prof.dr. R.Nelissen en Dr. B. Pijls, kwamen met het 
idee om metalen implantaten te verwarmen, terwijl 
het implantaat nog in de patiënt zit, door middel van 
inductie technologie (zoals we die ook bij een kookplaat 
kennen) en op die manier de bacteriën te verwijderen 
en de biofilm kapot te maken, waardoor de infectie 
beter te behandelen is. Prothetische infecties kunnen 
een levensbedreigende complicatie bij deze operaties 
zijn.

In december 2020 is Richard van de Wateringen 
als CEO van IPD aangetrokken voor de 
productontwikkeling, certificering en commercialisatie.  
Op dit moment is de behandeling in het laboratorium 
getest met veelbelovende resultaten en richt IPD 
zich op klinische testen aan het eind van 2022, nadat 
zorgvuldige voortgaande testen gedaan zijn op het vlak 
van veiligheid.

Recent hebben verschillende internationale 
experts zich onafhankelijk aangesloten bij IPD als 
wetenschappelijk adviesorgaan om de ontwikkeling 
te volgen en van het juiste advies te voorzien voor de 
effectiviteit en veiligheid.
IPD richt zich op een behandeling die de patiënt een 
betere kwaliteit van leven zal geven en een significante 
kostenbesparing binnen deze behandeling. 

Implant Preservation Devices 
Langegracht 70, 2312 NV Leiden
www.ipd.health
vandewateringen@ipd.health

ProPharma Group

ProPharma Group announced that its wholly-owned 
subsidiary ProPharma Group The Netherlands B.V., 
has obtained an authorization for a manufacturing and 
import (MIA) license. Following successful inspections 
by Dutch Inspectorate IGJ, ProPharma Group The 
Netherlands B.V. can now perform QP Batch Certifica-
tion services under its own MIA license for pharmaceu-
tical and biotech clients launching products to the Eu-
ropean market (Schengen countries) and also release 
of existing products.

Eleonora Casucci, Vice President Life Science Con-
sulting said, “We are very pleased to be a certified MIA 
license holder, in The Netherlands. This is of major im-
portance for us as it not only adds greater flexibility to 
our batch certification services, but also signifies that 
we can offer greater value to our clients who wish to 
access the European market. We look forward to work-
ing with clients in leveraging these avenues.”

The company’s MIA license allows ProPharma Group 
to help clients overcome the complexities of accessing 
the EU markets, like navigating country and EU regula-
tions, creating tailored strategies per country, and lifts 
the client need to obtain their own MIA license with a 
QP in the region. All of which helps ensure products 
are released to patients in need across the EU in a 
quick and flexible way.

€ 300.000,- voor Leidse 
startup Imuno
 
UNIIQ investeert € 300.000,- in de Leidse startup 
Imuno, die een nieuwe immunotherapie tegen 
kankertumoren ontwikkelt.
 
Imuno richt zich op tumortypen waarvoor nu nog weinig 
effectieve geneesmiddelen beschikbaar zijn. 
Immunotherapie richt zich, in tegenstelling tot 
chemotherapie, niet rechtstreeks op de kankercellen, 
maar op het stimuleren van het immuunsysteem om de 
kanker op te ruimen. Het Leidse Imuno identificeert 
nieuwe ‘targets’, die enkel op tumoren voorkomen, en 
als herkenningspunt voor antistoffen fungeren. Met 
betere en meer targets worden immunotherapieën 
effectiever. De investering wordt gebruikt voor o.a. 
doorontwikkeling van hun model, identificatie van 
antigenen, teamuitbreiding en versterking van de 
IP-positie.  

Machine learning om betere antistoffen te ontwikkelen
Imuno maakt gebruik van machine learning om de 
structuur van potentiële neo-epitopen in kaart te 
brengen. Daarmee wordt bepaald of deze geschikt zijn 
om antistoffen tegen te maken. Imuno gebruikt het 
machine-learning model om op basis van de genetische 
code van potentiële targets de 3D-structuur te bepalen, 
en vervolgens te beoordelen hoe geschikt de targets zijn 
om antistoffen tegen te ontwikkelen. De technologie is 
echter ook toepasbaar voor de ontwikkeling van nieuwe 
celtherapie en anti-kankervaccins.
 
Imuno werkt nauw samen met verschillende 
academische ziekenhuizen. Daarnaast zijn er sterke 
banden met Ocello en VitroScan. Via deze twee 
laatstgenoemde bedrijven kunnen ontwikkelde 
antistoffen snel in de (preklinische) praktijk getest 
worden. Het team bestaat uit een jonge en ambitieuze 
CEO (Jan-Jaap Verhoef) met ervaring in immuno-
oncologie, een zeer ervaren CSO (Mark Throsby) en een 
succesvolle biotech serial entrepreneur (Leo Price).
 
Voor meer informatie:  janjaap.verhoef@imunotx.com
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Chief Operations Officer Mireille Sanders MSc van 
Pharming windt er geen doekjes om: ook bij het Leidse 
Pharming wordt de nieuwbouw in Oss met lichte 
spanning gevolgd. “Het is een belangrijke stap voor 
ons en een enorme uitdaging. En tegelijkertijd maakt 
het deel uit van de groeicurve die we doormaken.”
Pharming produceert op basis van konijnenmelk 
het medicijn RUCONEST® voor de behandeling van 
hereditair angio-oedeem. Het is de enige plasmavrije 
rhC1INH-eiwitvervangingstherapie en wordt 
wereldwijd op de markt gebracht. Daarnaast worden 
andere indicaties op dit platform onderzocht, zoals 
acuut nierfalen, pre-eclampsie en COVID-19. 
Een ander product is leniolisib waarvoor Pharming 
de licentie verwierf van Novartis. Het middel is voor 
de behandeling van ADPS, een aandoening die het 
immuunsysteem aantast. Voorts sluit Pharming niet 
uit dat het op termijn kandidaat-geneesmiddelen in 
licentie neemt of verwerft die zich in een verdere fase 
van klinische ontwikkeling bevinden.
De expertise van Pharming ligt met name in het 
domein van de ultra rare diseases, zegt Mireille 
Sanders: “Dat is ook een van de redenen dat Novartis 
Ieniolisib aan ons heeft uitgelicenseerd. En onze 
expertise ligt niet alleen aan de klinische kant, maar 
ook aan de salesklant.”
De productie van de drug substance voor RUCONEST® 
vindt op dit moment plaats bij Sanofi in Frankrijk en 
het afvullen van het product gebeurt bij BioConnection 
op het Pivot Park. “Het is dus heel logisch dat we zo 
dichtbij mogelijk een faciliteit krijgen voor de drug 
substance. Logistiek gezien is dat heel plezierig. De 
andere kant is dat op Pivot Park steeds meer bedrijven 
en kennis komen. Er wordt samengewerkt met 
universiteiten en hogescholen en we willen als bedrijf 
ook uitstralen dat we daaraan meewerken. We zijn er 
trots op dat we een Nederlands bedrijf zijn en willen 
graag iets betekenen, bijvoorbeeld in het onderwijs.”
Een ander aspect is de ligging, vervolgt Mireille 
Sanders: “Het park ligt gunstig, is makkelijk te 
bereiken. Veel elementen dus om ons hier te vestigen. 
Het is in alle opzichten een strategische keuze.”
Het gebouw Panther moet een switchable facility 
worden. Er komt een productielijn voor RUCONEST®, 
maar die kunnen we ook ombouwen voor een ander 
product voor een bepaalde periode en daarna weer 
terug naar RUCONEST®.”
De samenwerking met de organisatie van Pivot 
Park noemt Mireille Sanders plezierig: “Het is een 
dynamische community, een fijne club die hetzelfde 
doel voor ogen heeft: we willen er samen een mooi 
park van maken wat nog meer aantrekkingskracht 
krijgt. We hebben geen eigen biotech-locatie en dit is 
voor ons een belangrijke stap en uitdaging.”

Die woorden klinken Brigitte Drees, CEO van Pivot 
Park en Pivot Park Screening Centre, als muziek in 
de oren: “We zijn heel blij want we hebben dezelfde 
doelstelling: we gaan voor innovatie, groei en 
werkgelegenheid en dan past Pharming heel goed op 
het park. Bovendien laten we hiermee zien dat Pivot 
Park er niet alleen is voor ontwikkeling, maar ook 
voor productie. We worden trouwens al gezien als de 
productie-hoofdstad van Nederland. Om ons heen 
zitten Aspen, MSD en Organon. Die zijn goed voor meer 
export dan de hele bloemensector bij elkaar. Het is dus 
nogal wat, wat hier gebeurt. En al heel lang want in 
2023 bestaan we honderd jaar. In 1923 is Organon hier 
begonnen. Die band bestaat nog steeds, ook regionaal 
en met de mensen.”

Naast Panther staan nog twee gebouwen in de 
planning. Grizzly waar start-ups kunnen doorgroeien 
en Racoon, dat als incubator moet fungeren om 
onderzoek te faciliteren en technologie te ontwikkelen. 
Een aanpak die voor Pharming van belang is, vindt de 
topvrouw van Pharming: “De samenwerking binnen 
de bedrijfjes, maar ook onderwijs, zijn belangrijk. 
Hoe kunnen wij het onderwijs iets bieden en tevens 
mensen aantrekken. Het zal zich de komende jaren 
gaan ontwikkelen.”

De win-win is bovendien dat starters op het Pivot Park 
contact hebben met grote bedrijven als Pharming, 
Aspen, Organon, Acerta, MSD en BioConnection, zegt 
Brigitte Drees: “Die kunnen allemaal een rol vervullen 
in de incubator en een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de beginnende bedrijfjes.”
Dat enthousiasme wordt gedeeld, besluit Mireille 
Sanders: “We zijn allemaal enthousiast bij Pharming. 
Iedereen vindt het een mooie uitdaging, een nieuwe 
stap. We gaan dingen doen die we nog nooit gedaan 
hebben.”

Voor Brigitte Drees is het bovendien een bewijs dat 
Pivot Park in staat is een complex project te realiseren: 
“We hebben samen opgetrokken in het ontwerp. Wat 
moet er gebeuren, welke partijen kunnen ons helpen. 
Zowel bouwkundig als aan de proces kant. Dat willen 
we in de toekomst ook doen voor andere partijen. De 
komst van Pharming bewijst dat we op de goede weg 
zijn en dat er vertrouwen is in onze organisatie. Nu al 
kunnen we tal van diensten en services aanbieden. We 
hebben wat dat betreft een kwaliteitsslag gemaakt. 
Ook in projectontwikkeling, wat weer een andere tak 
van sport is. Nederland doet het natuurlijk heel goed 
op biofarmaceutische terrein. En ja, uiteindelijk kom je 
dan bij Pivot Park uit!”

"We zijn allemaal enthousiast"

Pharming ziet uit naar 
vestiging op Pivot Park
Binnenkort wordt op het Pivot Park in Oss begonnen 
met de bouw van Panther, een van de drie nieuwe 
gebouwen die de verdere ontwikkeling van dit 
biofarmaceutische epicentrum markeren. De 
gebruiker van Panther is al enige tijd bekend: 
Pharming uit Leiden dat op Pivot Park een 
productielocatie voor de drug substance vestigt; de 
eerste in eigen land. Voor zowel Pharming als Pivot 
Park betekent het een nieuwe, uitdagende fase en 
leerproces.

Brigitte

Mireille



Op 22 maart 2022 verschijnt de 
zestiende editie van de Dikke 
Van Dale! Deze ‘spiegel van de 
samenleving’ is helemaal bijgewerkt 
met de nieuwe woorden van de 
afgelopen jaren over bijvoorbeeld 
corona, klimaat, sociale media. De vele 
duizenden nieuwe trefwoorden laten 
zien hoe de samenleving verandert en 
hoe dat zijn weerslag heeft op de taal. 
Nieuw in deze jubileumeditie zijn de 
150 taalverhalen die hun licht laten 
schijnen over 150 jaar Nederlands. 

Jubileumeditie en taalverhalen 
Het is 150 jaar geleden dat Johan 
Hendrik Van Dale voor het eerst zijn 
naam verbond aan de Dikke Van Dale. 
We hebben deze jubileumeditie verrijkt 
met 150 taalverhalen over 150 jaar 
taalgeschiedenis. De redactie schreef 
deze verhalen en geeft daarmee een 
inkijkje in het maken van de Dikke 
Van Dale door de jaren heen. Hoe 
veranderde de taal en hoe ging de 
redactie daarmee om? Deze verhalen 
staan verspreid door de drie delen en 

zijn geïllustreerd met infographics, 
tijdlijnen, kaarten, afbeeldingen van 
oude woordenboekartikelen en leuke 
lijstjes. 

Kleur en illustraties 
Bij het nieuwe ontwerp van de Dikke 
Van Dale hebben de drie delen elk 
een eigen kleur gekregen. In het 
binnenwerk wordt kleur gebruikt 
om de verschillende onderdelen van 
elkaar te onderscheiden. Bij ca. 500 
trefwoorden die lastig uit te leggen 

zijn, staan illustraties in kleur die de 
betekenisomschrijving verhelderen. 

Introductieprijs en reserveren 
Het Van Dale Groot Woordenboek 
van de Nederlandse Taal (16e editie) - 
zoals de Dikke Van Dale officieel heet 
- verschijnt op 22 maart 2022, maar 
is nu al te reserveren bij de reguliere 
(internet)boekhandel en via de Van 
Dale-webwinkel. ISBN: 9789460775963 

Tot vier weken na verschijnen geldt er 
een korting van € 30. 
Introductieprijs: 
€ 179 (t/m 19 april 2022). 
Prijs vanaf 20 april 2022: € 209. 

Er komt een nieuwe Dikke Van Dale aan!

Patrick Radden Keefe - 
Het pijnstillerimperium
De geheime 
familiegeschiedenis 
achter de 
opiatencrisis

‘Een non-fictie-
tegenhanger van 
de Great American 
Novel.’ ····· NRC

De naam Sackler prijkt groots op de 
muren van het Louvre, het Metropolitan 
Museum of Art, Oxford en Harvard 
University. De familie staat bekend 
om de omvangrijke donaties aan 
kunst en wetenschap. De bron van 
het familiefortuin was jarenlang 
onbekend, totdat uitkwam dat de 
Sacklers miljarden verdienden aan het 
produceren en op de markt brengen 
van de pijnstiller OxyContine. Dit 
verslavende medicijn was de aanjager 
van de wereldwijde opiatencrisis die 
honderdduizenden mensen fataal werd. 
In dit literaire meesterwerk onthult 
Patrick Radden Keefe de schokkende 
waarheid die schuilgaat achter een van 
de rijkste en meest gesloten families 
ter wereld. Het pijnstillerimperium is 
het verhaal van de opkomst en de val 
van een Amerikaanse dynastie, en een 
aanklacht tegen de hebzucht van de 
superrijken in de eenentwintigste eeuw.

‘Als er een non-fictie-tegenhanger 
zou bestaan van de Great American 
Novel dan zou dit boek daar een 
geslaagd voorbeeld van zijn. […] een 
knap staaltje onderzoeksjournalistiek.’ 
in NRC Handelsblad



‘Als ontwerpende bouwer klantopgaven integraal 
aanpakken, ‘ dat is één van onze sterkste punten, ‘ stelt 
Durk van Loon die sinds bijna 10 jaar bij Heembouw 
werkzaam is en samen met Arjan Hogenboom de 
directie van Heembouw Kantoren vormt. ‘Dat maakt 
ook dat klanten het contact met Heembouw als 
bijzonder prettig ervaren. Immers, wij vormen geen 
gelegenheidscombinaties, maar werken met vaste 
klantteams samen. Dan ken je elkaar en elkaars 
werkwijze door en door, en bereik je de meest 
optimale invulling van de klantwens. Samen met ons 
architectenbureau Heembouw Architecten, waar 30 
specialisten werken, zorgen we vanaf het vinden van de 
ideale bouwkavel en het opstellen van het schetsontwerp 
tot en met de oplevering en gebruik, voor een hoge 
kwaliteit, transparantie, slimmere oplossingen en een 
optimale prijs kwaliteit verhouding. En daarmee ook 
voor een aangenaam klantcontact. Dit alles maakt het 
werken niet alleen veel leuker, maar bespaart ook tijd en 
kosten. En dat geldt in optima forma voor meer complexe 
projecten als labs en cleanrooms in de lifescience sector. ’

Tjoapack: stand alone cleanrooms
Als voorbeeld noemt Durk van Loon de uitbreiding van 
de Etten Leurse bedrijf TJOAPACK. ‘Tjoapack wilde 
haar productiecapaciteit uitbreiden, ofwel door een 
volledig nieuw gebouw te realiseren of door uitbreiding 
van hun bestaande pand. Uiteindelijk koos Tjoapack 
voor de laatste optie. Dat betekende een verdubbeling 
van de cleanrooms (1.800 m²) en uitbreiding van 
het magazijn (900 m²). En een uitdaging voor ons 
omdat de productie gewoon zonder overlast door 
moest blijven gaan.’

Hoe pakt Heembouw zo’n project aan?  ‘We starten 
met een blauwdruk van het nieuwe gebouw. Dat 
wordt omgezet in een 3D model zodat klanten door de 
ruimten kunnen ‘lopen’ en met eigen ogen vaststellen 
of alle ruimtes voldoen. Met name hebben we binnen 
het Tjoapack proces, samen met Weiss Technik, 
gelet op de fasering. Hierbij is gekozen voor een 
stand alone HVAC installatie voor alle cleanrooms. 

Deze oplossing is gekozen om de bedrijfszekerheid 
optimaal te houden, immers bij onderhoud ligt niet 
alles stil, maar kunnen de overige cleanrooms gewoon 
doordraaien. Bijkomend voordeel hiervan was dat 
de installatieruimtes een stuk kleiner waren en dus 
voordeliger.  Heembouw en haar architectenbureau 
Heembouw Architecten tekenen voor zowel 
het ontwerp als de realisatie van de uitbreiding 
en dat binnen 5,5 maand voor een laaiend 
enthousiaste opdrachtgever.’   

Een ander paradepaardje binnen het portfolio zijn de 
projecten voor Applied Medical in Amersfoort. Wat 
startte met de bouw van het huidige hoofdkantoor 
Europa in 2010, leidde in 2016 tot de nieuwbouw van 
een productiefaciliteit van 26.000m² met 2.500m² 
cleanrooms. Momenteel is Heembouw alweer in 
gesprek met Applied Medical over uitbreiding 
van hun bestaande gebouw.

Van snelle flex lab tot grondschaarste
Heembouw is in 2010 begonnen voor het eerst in 
aanraking gekomen met de biotech-sector door 
het ontwerpen en bouwen van diverse labs,‘ vertelt 
Durk van Loon. ‘In de afgelopen 11 jaar zien we dat 
gebouwen steeds complexer zijn geworden, terwijl de 

behoefte aan flexibiliteit is toegenomen. Daarnaast 
wordt de doorlooptijd steeds korter. Snelheid in het 
ontwerp- en bouwproces is echt cruciaal.‘ Zo is het 
nieuwe gebouw van Kite Pharma in 40% kortere tijd 
gerealiseerd dan gebruikelijk. Een ander opvallend 
element is volgens Durk de concentratie van de life 
science sector op een beperkt aantal plekken (cq 
parken).  ‘Bedrijven willen graag bij elkaar zitten 
en je merkt vervolgens dat de grondlocaties daar 
schaars worden. Om die reden heeft Heembouw de 
gronddatabank opgericht, waarin alle bouwkavels in 
NL staan; ook voor life science bedrijven. Biotech/
lifesciences zien we als een interessante sector, 
waarvan het belang door corona alleen nog maar 
groter is geworden. Het gaat om aanzienlijke belangen 
en bedragen in een spannend speelveld dat wij als 
ontwerpende bouwer op de voet volgen.’ 

‘We kunnen enerzijds voor grotere bedrijven hun 
eigen maatwerk gebouw op de snelst mogelijke 
manier opleveren, ‘vat Durk samen. ‘We garanderen 
een korte doorlooptijd door de geïntegreerde 
aanpak van ontwerpen en bouwen. Voor start-ups 
en scale-ups in de life science creëren we flexibele 
verzamelgebouwen waarin deze bedrijven snel kunnen 
opschakelen als ze extra lab- of kantoorruimte nodig 
hebben. Daarbij staat voor Heembouw een oplevering 
naar volle tevredenheid van de klant altijd centraal.’ 
Helemaal in lijn met onze missie ‘wij creëren plekken 
waar mensen willen zijn’. 

Nederland telt maar weinig bouwers gespecialiseerd in biotech/lifescience sector. Heembouw is er daar zeker één van. Heembouw stond garant voor prestigieuze projecten als 
Kite Pharma in Hoofddorp, maar pakt met evenveel passie kleinere projecten aan. Daarbij staat integraal werken centraal. ‘Als ontwikkelaar, architect en bouwer in één team, met 
onze vaste partners intensief samenwerken, dat maakt ons niet alleen onderscheidend, maar zorgt ook voor een snel, soepel proces  binnen een optimale prijs/kwaliteit.’ Directeur 
Durk van Loon neemt het woord.

Heembouw

Snel en soepel als 
ontwerpende bouwer
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Durk van Loon
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Het zijn ontwikkelende bouwer J.P. van Eesteren en 
ontwikkelpartner Beagle Building die eind oktober 
een overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam 
tekende voor de gronduitgifte voor nieuwbouwproject 
Beagle Marconi. Het op de hoek van de Marconistraat 
en Benjamin Franklinstraat in Rotterdam te 
realiseren duurzame gebouw van circa 13.000 m², 
biedt vanaf medio 2024 hoogwaardige laboratorium- 
en kantoorruimten voor start-ups, scale-ups en 
gevestigde bedrijven in de (bio)technologie en 
innovatieve maakindustrie. Het wordt daarmee de 
eerste nieuwbouw van het Testing & Producing cluster 
in Merwe-Vierhavens, onderdeel van het Rotterdam 
Makers District en dat getuigt volgens Billy Chan, 
projectontwikkelaar bij J.P. van Eesteren, van lef, durf 
en zelfvertrouwen. ‘We zijn de eerste ontwikkelaar 
die een gebouw met een dergelijke omvang in dit 
gebied gaan ontwikkelen en bouwen. Het is een 
uitdagend traject en een type project dat nog niet 
eerder in deze omvang in Rotterdam is gerealiseerd. 
Het feit dat we deze uitdaging graag aangaan, heeft 
zeker ook te  maken met de goede samenwerking 
tussen J.P. van Eesteren en Ruud van Spronsen en 
Marc Schellekens van Beagle Building. Gezamenlijk 
wisten we al de twee Beagle ontwikkelingen te 
realiseren, waaronder de Beagle Darwin (2006) en 
Beagle Zernike (2015) op het Leiden Bio Science Park. 
De urgentie om labruimte te ontwikkelen in Rotterdam 
is hoog. Zo heeft het academisch ziekenhuis Erasmus 
MC zelf een continue behoefte aan kwalitatief 
goede en hoogwaardige labruimten. Daarnaast 
zijn er ook steeds meer kennisintensieve bedrijven 
en instellingen, actief in verschillende sectoren, 
in en rondom Rotterdam die behoefte hebben aan 
hoogwaardige test en labfaciliteiten in combinatie met 
duurzame kantoorruimten. Door de Beagle Marconi 
hier, in de nabijheid van onder andere het Erasmus 
MC, de Rotterdamse havens en het RDM terrein, 
te ontwikkelen, willen we invulling geven aan 
deze specifieke behoefte in de markt en tevens 
bijdragen aan de gebiedsontwikkeling van het 
Merwe-Vierhavens Rotterdam.’ 

Het gebouw
In het zeven verdiepingen tellende ‘multi tenant’ 
gebouw komt zo’n 11.000 vierkante meter aan 
flexibele kantoor- en laboratoriumruimten 
beschikbaar. De units variëren voorlopig van 500 
tot 5.000 vierkante meter. Vanwege de innovatieve 
en hoogtechnologische toekomstige gebruikers, 
wordt Beagle Marconi  volledig voorbereid op (lab) 
onderzoekwerkzaamheden in Bio Safety Level 1, 2 
of 3. Ook is het geschikt voor werken onder Good 
Laboratory Practice en Good Manufactory Practice. 
Er wordt ontwikkeld volgens BREEAM.

We hebben veel ervaring met de ontwikkeling van 
lab- en kantoorruimte voor innovatieve bedrijven. Zo 
is bijvoorbeeld Galápagos al 6 jaar gevestigd in Beagle 
Zernike in Leiden,’ zegt Ruud van Spronsen, namens 
Beagle Building. ‘En ons LabHotel in de Rotterdam 
Science Toren en in voormalig R&D centrum Unilever 
in Vlaardingen bieden turn-key laboratoria aan 
voor flexibele perioden. Mooi om alle expertise nu 
te zien samenkomen in de Beagle Marconi.’ Ook 
Marc Schellekens, directeur/eigenaar LabHotel is 
enthousiast. ‘Ik werk al jaren prettig samen met Ruud. 
We bundelden de krachten om aan de enorme vraag 
naar labruimte te voldoen. Die vraag is in Rotterdam 
wel exceptioneel groot. Het is eigenlijk best vreemd 
dat in een stad met een dergelijke allure en een 
toonaangevende universiteit en Universitair Medisch 
Centrum als het Erasmus nooit een science park is 
ontstaan. De Beagle Marconi wordt in dit kader een 
bijzonder initiatief op een ideale locatie. We hopen 
zo het startschot te kunnen geven voor meer lab- en 
kantoorruimte voor innovatieve bedrijven op deze 
locatie. Na de eerste fase van circa 13.000 m2 
volgt snel een tweede fase van nog eens zo’n 
verhuurbaar oppervlak.’

Met het aangaan van de gronduitgifte is de 
ontwikkeling en de verhuur van Beagle Marconi 
van start gegaan. De bouwactiviteiten vangen in de 
loop van 2023 aan. De oplevering en ingebruikname 
staan vanaf medio 2024 gepland. BiotechNews & 
Lifesciences houdt u op de hoogte!

Moderne labruimte: de vraag is in Rotterdam vele 
malen groter dan het aanbod, en de schaarste 
wordt steeds prangender. Een nieuwe ontwikkeling 
die verlichting gaat geven, is het project ‘Beagle 
Marconi’ in Rotterdam. Want in deze havenstad met 
internationale allure, de wereldwijd gerenommeerde 
Erasmus Universiteit en het Erasmus MC is de nood 
naar een inhaalslag groot.

Beagle Marconi

Unieke lab- en kantoorruimte
in Rotterdam Makers District

Over het Rotterdam Makers District
Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt samen 
met gemeente Rotterdam het Merwe-
Vierhavensgebied (M4H). Het (voormalig) haven- 
en industriegebied transformeert de komende 
jaren naar een innovatief woon-werkgebied, 
waar de verbinding tussen haven en stad wordt 
gemaakt. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt in 
dit gebied aan een optimaal vestigingsklimaat 
voor bedrijven en kennisinstellingen die 
bijdragen aan een slimme en duurzame haven. 
M4H vormt samen met RDM het Rotterdam 
Makers District; dé plek in de regio voor de 
innovatieve maakindustrie. Het Rotterdam 
Makers District wordt optimaal ingericht voor 
een ecosysteem van innovatieve maakindustrie, 
publieksfuncties en nieuwe woonvormen. 
De meerwaarde zit niet alleen in de fysieke 
ruimte, maar vooral ook in een klimaat dat 
ondernemerschap en samenwerking tussen 
bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen 
stimuleert en versterkt.

Over J.P. van Eesteren
TBI-onderneming J.P. van Eesteren is een 
ontwikkelende bouwer. De projectportefeuille 
omvat een mix van nieuwbouw en 
herbestemming, verduurzaming en planmatig 
onderhoud van bestaand vastgoed. Met 
vestigingen in Gouda, Amsterdam en Houten 
ontwikkelt, ontwerpt, realiseert en onderhoudt 
J.P. van Eesteren technisch en organisatorisch 
complexe projecten; projecten met een 
hoog ‘bouw IQ’. J.P. van Eesteren staat voor: 
gebouwen slimmer maken. 

TBI is een concern dat onze leefomgeving 
op duurzame wijze vernieuwt, inricht en 
onderhoudt. TBI kenmerkt zich als een 
flexibele (netwerk)organisatie. Met achttien 
zelfstandige dochterondernemingen wordt 
marktgeoriënteerd samengewerkt binnen de 
segmenten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en 
Infra. Gemiddeld werken er 6.300 medewerkers 
(fte’s) binnen TBI. De totale bedrijfsopbrengst 
van 2020 bedroeg € 2.013 miljoen. 

www.jpvaneesteren.nl 
www.tbi.nl 

Over Beagle Building
Beagle Buiding BV, ontstaan uit PCS Design & 
Construction en LabHotel, is een kleine vastgoed 
ontwikkelaar met een specifieke expertise. Met 
de ervaringen van de ontwikkeling en realisatie 
van Beagle Darwin en Beagle Zernike en de 
inhoudelijke kennis op gebied van onderzoek 
en analyse in een specifieke laboratorium 
omgeving, een unieke combinatie om een 
passende huisvesting te realiseren voor 
toekomstige huurders.

Meer informatie: www.beaglebuilding.nl
Meer informatie over Beagle Marconi: 
www.beaglemarconi.nl

(vlnr) Jeroen Steens (directeur Havenbedrijf Rotterdam), Ruud van 

Spronsen (directeur Beagle Building), Michael Venderbos (directeur 

Klant & Markt bij J.P. van Eesteren) en Joost van Pelt (hoofd 

Projectontwikkeling bij J.P. van Eesteren).

Artist impression Beagle Marconi



CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

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

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

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

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

www.cls-services.nl
recruitment, selection and secondment in chemistry | pharma | biotech | food | feed
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Het betreft hier echter zeker niet alleen antivirals 
tegen virale infecties als SARS en andere 
coronavirussen, maar ook tegen infecties van de 
Flaviviridae-familie die wereldwijd in toenemende 
mate epidemieën veroorzaken in de vorm van 
verschillende ziektes, zoals dengue, Zika, gele 
koorts en het Westnijlvirus. Ze worden overgedragen 
door muggen en teken. De ziekte verloopt vaak als 
een soort griep, met spierpijnen, koorts en soms 
huiduitslag. Net als bij COVID kan het ziekteverloop 
levensbedreigende complicaties geven. Er is op dit 
moment geen geschikt vaccin noch een medicijn voor 
de bestrijding van deze ziekten op de markt. Protinhi 
heeft de effectiviteit van de compounds recent in vivo 
aangetoond tegen dengue bij muizen. Momenteel 
loopt bij Protinhi preklinisch vervolgonderzoek om de 
compounds door te ontwikkelen. 

‘Proteaseremmers zijn een bewezen effectief antiviraal 
middel dat succesvol wordt ingezet in de strijd tegen 
HIV en Hepatitis C. Door Protinhi worden ze met 
name ingezet tegen flavivirussen die wereldwijd 
een enorme impact hebben. Jaarlijks worden zo’n 
vierhonderd miljoen mensen ziek alleen al door het 
denguevirus en dat worden er ieder jaar meer. Want 
volgens de WHO kwam dengue vóór 1970 slechts in 
negen landen voor, nu is de ziekte in circa 140 landen 
gediagnosticeerd. Belangrijkste redenen voor de 
toename zijn de verschuiving van de muggenpopulatie 
door klimaatveranderingen en de toename van het 
internationale personen- en vrachtverkeer. Zo hebben 
we ook in Nederland nu last van het Westnijlvirus, een 
‘nichtje’ van dengue,’ aldus Bernd.

‘Het interessante is dat proteaseremmers van Protinhi 
Therapeutics inspelen op het essentiële protease dat 
binnen de flavivirussen hetzelfde is waardoor de hele 
groep van virussen hopelijk in één keer getackeld 
kan worden. Daarmee is het met recht een efficiënt 
en enorm breedspectrum antiviraal middel. Bij een 
uitbraak kan een goede virusremmer ingezet worden 

om patiënten te behandelen. Daarnaast zouden 
de personen in de directe omgeving van de patiënt 
preventief behandeld kunnen worden.’

Dengue cruciaal
‘Iedereen is gefocust op het coronavirus, maar 
bestrijden van het wijdverspreide dengue blijft voor ons 
een niet-aflatende prioriteit. ‘stelt de CEO. ‘Protinhi 
is recent opgenomen in het door Johnson & Johnson 
Innovatie opgezette incubatie programma “JLABS”  
tevens is Protinhi partner in het BLUE KNIGHT™ 
programma waarin we ook samenwerken met BARDA 
(een Amerikaanse overheidsinstantie die actief 
oplossingen zoekt tegen o.a. virale pandemieën). 
‘Momenteel zijn we onze verbindingen aan het 
ontwikkelen in een aantal samenwerkingsprojecten 
zoals Flavicure en PanCoroNed: innovatieve projecten 
in breedspectrum antivirals.’

Het FlaviCure project, de vervolgfase voor het 
proof of concept van het breedspectrum principe, 
wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Eurostars 
programma en werd van de 350 gereviewde projecten, 
gezien als het meest innovatieve. FlaviCure heeft 
als doel de ontwikkeling van breed spectrum 
antivirals tegen flavivirussen als dengue, Zika en het 
WestNijl-virus. Het is een samenwerking tussen  het 
‘Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology’ 
en ‘SME Chimera Biotech’ beide gevestigd in 
Duitsland. Protinhi is bezig om deze breed spectrum 
antivirals verder te ontwikkelen.

PanCoroNed is een Nederlands consortium 
dat nieuwe breedspectrum virusremmers tegen 
coronavirussen, inclusief COVID-19 onderzoekt. Het 
consortium wordt gedeeltelijk gefinancierd door 
Health Holland en omvat toonaangevende Hollandse 
virologie groepen uit het LUMC en Utrecht Universiteit 
samen met Radboud Universiteit en Nederlandse 
SME’s als Avivia en Protinhi Therapeutics. ‘COVID-19 
(veroorzaakt door SARS-CoV-2), is onderdeel van 
een groep coronavirussen. Maar we hebben het 
niet voor niets over een breed spectrum antiviral. 
Een proteaseremmer tegen COVID-19 kunnen 
we waarschijnlijk ook inzetten tegen een volgend 
coronavirus en/of profylactisch toepassen bij 
kwetsbare groepen. Hiermee is PanCoroNed aan de 
slag.’ ‘We hebben een stoffen bibliotheek gecreëerd 
voor dengue en daar blijken veel goede verbindingen 
tussen te zitten die ook tegen corona werken. Binnen 
PanCoroNed hebben we aangetoond dat onze 
verbinding zeer efficiënt zijn in de onderdrukking 
van het virus in laboratorium experimenten, ‘ 
zegt Byron Martina. 
‘Recent gerapporteerde virusremmers van MSD en 
PFIZER verkleinen de kans op ziekenhuisopname bij 

coronapatiënten, ‘besluit CEO Bernd van Buuren. ‘De 
virusremmers van Protinhi doen in principe hetzelfde. 
De focus van de investeerders en de overheid ligt 
momenteel nog (te) veel op coronabestrijding 
waardoor even belangrijke ontwikkelingen in de 
strijd tegen (andere) levensbedreigende virussen 
ondergeschoven kindjes zijn geworden. Als Protinhi 
zien we dat met lede ogen aan, immers bewezen is 
dat we enorm op zorgkosten besparen en veel leed 
voorkomen door tijdig te investeren in virusremmers.’ 

Wie zijn Bernd en Byron?
Bernd van Buuren studeerde chemie aan Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in Zweden 
op het rationale design van geneesmiddelen, 
werkte enige tijd bij Unilever waar hij functionele 
voedingselementen ontwikkelde en begeleidde 
academische startups aan de Universiteit Leiden en 
de Erasmus Universiteit. Eén van de technologieën die 
daarbij naar voren kwam, was die op het gebied van 
proteaseremmers. 
Byron Martina behaalde zijn PhD in de virologie aan 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam in 2003. Als 
viroloog werkte hij vervolgens binnen het ErasmusMC 
op pandemische virussen zoals SARS, Chikungunya 
en de Flavivirussen daarnaast is hij CEO en CSO van 
Artemis (vanaf 2014). Hij heeft meer dan honderd 
wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. 
Byron is recent aangetreden als CSO bij Protinhi. 

Protinhi Therapeutics

Kosten- en leedbesparing 
door investeringen in 
breed spectrum antivirals
Protinhi Therapeutics ontwikkelt geneesmiddelen die een belangrijk enzym (protease) van een virus blokkeren en zo een remmende invloed op meerdere virussen tegelijk 
kan hebben. Naar de ontwikkeling van deze breed spectrum virusremmers (antivirals) moet volgens CEO en co-founder Bernd van Buuren en CSO Byron Martina veel 
meer investeringsgeld om pandemieën in de toekomst te beheersen. ‘Als we 18 jaar geleden tijdens SARS meer geïnvesteerd hadden in coronaremmers waren de huidige 
uitbraken veel minder heftig geweest.’

De kans dat je ziek wordt van een virus kan door virusremmers 

enorm gereduceerd worden. De rode lijn geeft het aantal virusdeeltjes 

aan hoe hoger de lijn, hoe groter de kans dat je ziek wordt. Met een 

virusremmers is die kans geminimaliseerd zoals geïllustreerd met 

Protinhi data in muizen waarbij het dengue virus wordt ‘platgeslagen’ 

(aangegeven door de kleine paarse lijn van 2 naar 6). 

Over Protinhi Therapeutics
Protinhi Therapeutics is in 2013 gestart als spin-
off van Radboud Universiteit en Erasmus MC en 
gevestigd op de NovioTechCampus in Nijmegen, 
waar het sinds 2016 operationeel actief is. 
Protinhi Therapeutics ontwikkelt breedspectrum 
antivirale geneesmiddelen. Het management 
team bestaat uit  CEO en cofounder Bernd 
van Buuren, CSO Byron Martina, CFO Rik van 
den Berg en CDO Ronald van der Geest, in de 
advisory board neemt onder meer viroloog Ab 
Osterhaus zitting.
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Meer weten? Neem contact op met ons verkoopteam op 088 221 99 00 
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     Biologische veiligheidskasten
     Klasse 1, 2, 2B2 of seriel

       HEPA filter H14 of ULPA U15
       Bescherming persoon, product, omgeving

-                                   

     Vriesdrogers
     Condensator temperatuur -55 tot -110 °C 

       Volume opties 4, 9, 15 of 80 liter
       Condensor capaciteit 2,5 tot 6 kg of 10 kg per 24 uur

-
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In deze tijd waarin laboratoria snel 
moeten kunnen opschalen, uitbreiden 
en processen veranderen biedt 
ontwerpen met IGLO uitkomst. Door 
de processen goed te doorgronden en 
uit te gaan van de behoeften van de 
gebruikers zorgen we met het ontwerp 
voor een prettige en gezonde werkplek, 
die ook flexibel is en voldoet aan alle 
eisen.

KuiperCompagnons heeft de 
IGLO-methode (Intelligent Generic 
Laboratory Optimization) ontwikkelt. 
We analyseren de werkprocessen, 
delen die op in standaard componenten 
en zorgen ervoor dat ze op een 
generieke manier in het gebouw terecht 
komen. Je bereidt de onderliggende 
structuur daarmee zó voor, dat je niet 
grootschalig hoeft te verbouwen als je 
een proces aanpast. Ook uitbreiden is 
simpel, want de kabels en leidingen, 

ventilatieschachten en andere 
voorzieningen zijn al aanwezig. 
Je kunt makkelijk apparatuur 
bijplaatsen of vervangen en schuiven 
met de indeling.” 

IGLO-methode: Definieer de 
werkprocessen in het lab. Inventariseer 
de behoeften van de gebruikers. 
Bepaal de benodigde veiligheids- en 
inperkingseisen, maar overdrijf niet.  
Zorg voor een slimme integratie van 
technische installaties en apparatuur 
en houd vroeg in het labontwerp 
rekening met toekomstige activiteiten.
Inmiddels hebben we een bewezen 
trackrecord: STAR-shl, waterschap 
Hunze en AA’s, Sanquin en BMS. Wij 
delen onze kennis graag en blijven op 
de hoogte van de laatste technologische 
ontwikkelingen, daarom stonden we op 
de VCCN beurs . 

Benieuwd wat we voor u kunnen 
betekenen?  https://www.
kuipercompagnons.nl/nl/expertise/
healthcare_life_sciences/ 

KuiperCompagnons ontwerp voor mensen geluk en gezondheid

CRYOPDP

CRYOPDP is een premium logistieke 
dienstverlener, die logistieke 
oplossingen biedt voor tijd- en 
temperatuurgevoelige zendingen 
wereldwijd voor de Life Science- en 
Healthcare-industrie met meer dan 
25 jaar ervaring.
De missie van CRYOPDP is om de 
gezondheid van mensen over de hele 
wereld te verbeteren. 
 
Met een toegewijd team van logistieke 
experts heeft CRYOPDP de capaciteiten 
en juiste gevalideerde verpakkingen 
om exclusieve logistieke oplossingen te 
bieden voor o.a. clinical trials en cel- 
en gentherapie.
 
Wat kan CRYOPDP u bieden:
• Temperature controlled logistics   

(van - 196ºC tot aan controlled 
ambient +15ºC/ +25ºC).

• Pick-Pack preparation
• On board courier
• White glove service
• Dangerous Goods Management
• Lab Move service
• Investigator site study support
• Direct-to-Patient
• Control Tower solution

CRYOPDP heeft naast haar 
hoofdkantoor in Parijs, meer dan 
24 kantoren wereldwijd en is tevens 
vertegenwoordigd in Nederland en 
België. Voor meer informatie bezoek 
onze website www.cryopdp.com of per 
e-mail nl-cs@cryopdp.com
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Dat we Zwitserland een echt biotechland mogen 
noemen, staafden we in vorige editie al met cijfers. 
Hoofdstad Bern draagt daar zeker zijn steentje 
toe bij, waarbij we al meteen de aldaar gevestigde 
biotechklepper CSL Behring kunnen vernoemen. 

Bern is een en al aula voor je congres
Drijvende kracht is de universiteit van Bern, 
motor achter heel wat eigen initiatieven, zoals het 
universiteitsziekenhuis Inselspital en tal van spin-
offs. Ze zijn verenigd op de eigen campus en hubs als 
sitem-insel, waar in 2020 nog het nieuwe lab rond 
bioveiligheid (BSL-3, Bio Safety Level 3) van 
het Instituut voor Infectieziekten (IFIK) openging. 
Dat lab speelde al meteen een belangrijke rol in de 
strijd tegen covid. 

Op alle universiteitsgerelateerde sites in Bern vind 
je maar liefst 6 aula’s voor 90 tot 468 personen. 
Ongeacht het bedrijf of de spin-off die je interesseert, 
vind je dus altijd congrescapaciteit in de buurt. In het 
ARTORG Center for Biomedical Engineering Research 
wordt de nieuwe generatie biomedische ingenieurs 
klaargestoomd. Die vooruitstrevende onderzoeksunit 
is zeker een bezoek waard en staat ook echt open voor 
uitwisseling van ideeën.

Een fijne activiteit voor een luchtige noot in je 
programma in Bern is zeker het culinaire programma 
Chillfood Bern, of je zoekt het iets hogerop in het 
panoramische restaurant Piz Gloria op de top 
van de Schilthorn. 

Verbazingwekkende biotech in Basel 
Met namen als Roche, Novartis, Lonza of Idorsia is het 
al meteen duidelijk: Basel ademt en leeft biotech en 
life sciences. Die bedrijven spelen een vooraanstaande 
rol in de ontwikkelingen in kankerimmunotherapie 
en precisiegeneeskunde. Met zijn Novartis Campus 
wil de farmareus zoveel mogelijk openstaan voor het 
publiek. In het nieuwe Novartis Pavillon kun je zo vanaf 
midden 2022 een permanente tentoonstelling over de 
‘Wonders of Medicine’ bewonderen. Maar pakweg ook 
het onderzoek in antibioticaresistentie van Bioversys is 
al even lovenswaardig. 

In het Switzerland Innovation Park Basel Area troepen 
ook heel wat vooruitstrevende bedrijven samen, net 
als in het Technology Park Basel, dat zelfs specifiek 
gericht is op jonge start-ups. Het park beschikt over 
eigen seminarieruimtes.  
 
In Basel vind je meer dan 60 congreslocaties 
om kennis te delen met de lokale partners. De 
capaciteitstopper daarbij is zeker het Congress Center 
Basel, dat 25 zalen telt voor samen 3.000 bezoekers, 
en ook 141.000 m² beursruimte. 

Wil je je gasten verder voeden met interessante 
weetjes uit hun interessegebied? Neem hen dan 
mee op een ontdekkingstour met als thema ‘planten, 
kleuren en hightech’. Daarbij passeer je langs 
alle sites in de stad die een rol van betekenis 
gespeeld hebben in de ontwikkeling van de daar 
aanwezige farmareuzen.

Ook Zürich richt zich op biotech
Ook in Zürich zijn biotech en life sciences speerpunten. 
Sinds het begin van deze eeuw boomt de life sciences-
sector in het kanton Zürich bovengemiddeld, met 
jaarlijkse groeipercentages van meer dan 8 procent. 
Organisatoren van evenementen rond life sciences-
evenementen vinden in Zürich dan ook een innovatieve, 
snelgroeiende hub en een aantrekkelijke vergader- en 
congresinfrastructuur.

Meer nog: met Life Science Zurich heeft de bestemming
zijn eigen kennisplatform en er is een bijbehorende 

organisatie voor bedrijven, het Life Science Business 
Network. Daar kunnen buitenlandse bedrijven 
aankloppen om kennisuitwisseling te faciliteren. 
Maak kennis met bedrijven als Hemotune, dat 
nanotechnologie inzet voor therapeutische bloed-
zuivering, of Oxyprem, dat zuurstofmeting in 
de hersenen mogelijk maakt bij prematuren.
Bij heel wat van die bedrijven, of vaak bedrijven-
clusters, zijn bezoekers welkom en kunnen ze 
gebruikmaken van de plaatselijke vergaderfaciliteiten, 
zoals het geval is op de Balgrist Campus, in het 
BioTechnopark of bij Grow Wädenswil, Wyss Zurich 
of Start Smart Schlieren.

Even aan de dagelijkse realiteit ontsnappen na een 
studiedag in Zürich? Boek dan de Virtual Reality 
Experience met je groep of verken de stad tijdens 
een eTuk Tab Challenge.

In de voorjaarseditie van Biotech & Life Sciences trokken we richting Zwitserland om de ontwikkelingen in de biotechsector onder de loep te 
nemen. We richtten ons toen vooral op de regio rond het meer van Genève. In deze editie richten we de schijnwerpers op de driehoek Basel, 
Bern en Zürich. 

Switzerland Convention & Incentive Bureau

Zwitserse biotechbedrijven 
nodigen uit om kennis te delen

Meer informatie
Bedrijven die interesse hebben 
om de Zwitserse biotechregio’s en 
bedrijven te bezoeken of een meeting 
te organiseren, kunnen daarover 
gratis advies krijgen van de zakelijke 
cel van de Zwitserse Dienst voor 
Toerisme, namelijk  het Switzerland 
Convention & Incentive Bureau.

Vanuit Nederland: 
Lisette Van Dolderen,  
+31 20 620 92 29, 
lisette.vandolderen@switzerland.com

Vanuit België: 
Myriam Winnepenninckx,  
+32 2 345 83 57, 
myriam.winnepenninckx@
switzerland.com
MySwitzerland.com/meetings
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