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CFO on demand voor administratie 
tot en met financieringsronde

De Nederlandse biotech sector draagt met innovaties 
van wereldniveau bij aan gezondheid, duurzaamheid 
en economische groei. De sector is zeer divers. 
F.INSTITUTE begeleidt met veel passie en succes 
startups, scale-ups en (middel) grote ondernemingen 
op financieel gebied.  Pagina 7

Snelle, betaalbare Point-of-Care 
diagnostiek dankzij fotonische chips

Het is internationaal een booming markt: de 
geïntegreerde fotonicachips die met lichtdeeltjes 
(fotonen) in plaats van elektriciteit werken. Om de 
innovatie en groei in geïntegreerde fotonica en met 
name biosensing te stimuleren, heeft PhotonDelta 
in samenwerking met bedrijven en academici een 
roadmap ontwikkeld die het pad naar medical 
devices gebaseerd op geïntegreerde fotonica wijst.  
Pagina 34

Doing now what patients need next

‘Roche doet meer dan medicijnen en diagnostiek 
leveren. We zetten ons in als partner in de gezond-
heidszorg in het belang van de patiënt. Niet voor niets 
is Roche wereldwijd  de grootste investeerder in R&D 
in de life sciences. In 2020 investeerden we ruim 
11 miljard Euro in de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen en diagnostiek.’  Pagina 61
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WWW.MIBITON.NL

KEES VAN BOCHOVE (CEO):

“DATURA CHANGES THE WAY ECOSYSTEMS 
ARE MONITORED. WITH THE INVESTMENT 

OF MIBITON, WE WERE ABLE TO ESTABLISH 
OUR OWN STATE-OF-THE-ART LABORATORY 

FACILITIES. THIS INVESTMENT ENABLES 
THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE 

COMPANY AS QUALITY OF THE PROJECTS 
CAN BE MANAGED SECURELY IN OUR OWN 

LABORATORY FACILITIES.”
Datura, Wageningen

www.datura.nl

The Mibiton foundation invests in Life Sciences facilities and equipment enabling Dutch SMEs to 
accelerate their commercial activities. Examples of investments include analytical equipment, first 
series of medical devices, clean rooms and agro-food production facilities. Investments are generally 
provided as financial lease constructions. 

INVESTING IN INNOVATIVE DUTCH
LIFE SCIENCES FACILITIES

Datura (Wageningen, The Netherlands) is a research 
company that uses innovative techniques to increase 
the quality and efficiency of ecological monitoring. 
We monitor biological, physical, and chemical aspects 
of soils and aquatic systems. Data we produce is used 
to assess biodiversity, increase the understanding 
of ecosystem functioning and monitor the effect of 
measures that aim to increase ecosystem quality.

One of the key innovations at Datura is the usage of 
environmental DNA: traces of DNA left in the 
environ ment. We use environmental DNA to monitor 
micro-organisms such as bacteria and fungi as well as 
higher organisms, e.g., fishes, invertebrates, and plants.
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Het afgelopen jaar was er vrijwel geen partij die zich niet wierp op COVID-19. We 
noemen er random enkele: Intravacc (vier coronavaccins),  Protinhi Therapeutics 
(proteaseremmers: breed spectrum antiviraal), AM Pharma (ReCap bij COVID-19 
in Fase III), Immunetune (onderzoekt vaccin op platform) enz. Hierdoor werd in 
recordtempo een bescheiden wapenarsenaal aan effectieve vaccins tegen het 
coronavirus ontwikkeld. In Nederland loopt het vaccinprogramma -na de nodige 
hobbels- nu als een speer. Met hulp van de WHO zou dit wereldwijd moeten worden 
ingezet, gepleit wordt voor een internationaal pandemieverdrag.

In deze editie (het 3de ‘COVID’ gerelateerde nummer), zien we andere opmerkelijke 
ontwikkelingen waarbij corona veelal een vliegwiel is geweest. Waaronder de opkomst 
van de Point-of-Care diagnostiek (PhotonDelta en Delta Diagnostics): in een biosensor 
wordt een druppel bloed geanalyseerd door optische sensoren en binnen enkele 
minuten wordt vastgesteld of iemand bijvoorbeeld een infectieziekte heeft (gehad). 
Of Ecolab, Benelux marktleider op het gebied van steriele biocides belevering, dat 
een enorme opschalingsslag  van de productiecapaciteit inzette om vertragingen 
in levering (door COVID-19) te voorkomen. Of Jan Snel, dat als specialist modulair 
bouwen, het drukker dan ooit heeft met mobiele labs en overige medische 
gecertificeerde huisvesting.

Daarnaast willen we u de ontwikkeling van het fysieke ecosysteem ‘New West Health 
& Innovation District’ door Sanquin niet onthouden. Daartoe wordt op het terrein 
van Sanquin een verdubbeling van het metrage kantoor- en vooral labruimte 
(naar 100.000 m2) gerealiseerd. Een highlight die we met belangstelling gaan volgen. 

Bovenstaande is slechts een greep uit deze wederom memorabele voorjaarseditie 2021. 
Memorabel, want dit unieke 2 x per jaar verschijnende 
Nederlandstalige vakmagazine, viert dit jaar haar 20-jarig 
bestaan. Wij wensen u voor dit nummer veel leesplezier 
en vragen ons af: wat zal het volgende nummer weer 
brengen? We weten het in november 2021 bij het 
verschijnen van de najaarseditie. Stay safe!

Drs. Ilse Kuiper
Hoofdredacteur

Twintig jaar 
BiotechNEWS & Life Sciences
‘COVID-19: samen overwinnen’ stond op de cover van het 1e ‘COVID’ nummer van BiotechNEWS & Life Sciences 
in het voorjaar van 2020. ‘Corona: elk nadeel heb se voordeel’ luidde de kop van het voorwoord. En dat geldt een 
jaar later nog steeds. Want als we sec kijken naar de biotech en life sciences dan werd de aanvankelijke dip al snel 
omgezet in een mogelijkheden scenario dat zijn weerga niet kende. Van stagnerende R&D programma’s, het stoppen 
van klinische studies en vertragende financieringsrondes, sprong de sector binnen enkele maanden in de modus 
‘opportunities’. Met als aanjager een enorme belangstelling en bereidheid bij financiers. 
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Upgrade van 10 operatiekamers en opdekruimten van 
het Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp opgeleverd

Leiderdorp: Het Alrijne Ziekenhuis is onderdeel van 
Alrijne Zorggroep, waaronder ook de Verpleeghuizen 
Leythenrode en Oudshoorn vallen. Bij Alrijne 
Zorggroep werken ruim 3700 medewerkers. Het 
Alrijne Ziekenhuis waar 252 medisch specialisten 
werkzaam zijn en heeft 497 bedden, verdeeld over 
de drie ziekenhuislocaties in Leiden, Leiderdorp en 
Alphen aan den Rijn. Kropman Contamination Control 
renoveerde 10 operatiekamers inclusief opdekkamers 
voor het Alrijne ziekenhuis locatie Leiderdorp. 

Upgrade
De huidige operatiekamers in het Alrijne ziekenhuis 
locatie Leiderdorp waren na jaren van intensief gebruik 
aan een upgrade toe. Vanwege het Covid-19 was er 
een reductie van de reguliere zorg en de OK-capaciteit. 
Kropman Contamination Control werd gevraagd om 
deze rustigere periode te benutten en juist nu de OK’s en 
opdekruimten te renoveren.

Daarnaast staan zaken zoals duurzaamheid en energie 
besparing hoog op de agenda van het ziekenhuis Dit 
geldt niet alleen voor de operatiekamers, maar voor het 
gehele ziekenhuis. Naast het besparen van energie is 
het verbeteren van de kwaliteit altijd een wens van het 
ziekenhuis. Hierbij moet gedacht worden aan het zo goed 
mogelijk beschermen van patiënten en medewerkers 
tegen infecties. 

Kwaliteit verbeteren en energie besparen
Bij Kropman Contamination Control adviseren en 
helpen we al onze klanten met het verbeteren van 
de kwaliteit en het besparen van energie. Voor het 
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is er gekeken naar een 
renovatie plan dat de dagelijkse gang van zaken zo 
min mogelijk zou verstoren. De kwaliteit verbetering 
worden doorgevoerd op meerdere disciplines. Als 
eerste wordt alle verlichting in de operatie kamers en 
isolatie ruimten vervangen door LED verlichting, deze 
verlichting bespaart energie en een levert een hogere 
lichtopbrengst op. Verlichting in een ziekenhuis is 
gemiddeld verantwoordelijk voor maar liefst 40% van 
de energiekosten. Kitnaden worden gecontroleerd en 
opnieuw afgedicht zodat geen ongefilterde lucht het 
operatiegebied kan instromen. Verder worden de HEPA 
filters vervangen door energiezuinige membraan filters 
(PTFE/teflon) die maximale filtratie combineren met een 
lage weerstand (energieverbruik). De ventilatie behoefte 
(elektrische ventilatoren) van een gemiddeld ziekenhuis 
is gelijk aan ongeveer 35% van een ziekenhuis. Tenslotte 
wordt een randafscherming rondom het inblaasplenum 
in de operatiekamer aangebracht die de luchtstroming 

versterkt waardoor een groter beschermd 
gebied ontstaat.

De OK’s en de opdekruimten worden opgeleverd door 
middel van kwalificatie metingen. Hiermee wordt 
aangetoond of de ruimten voldoen aan de gestelde eisen. 

De volgende metingen zijn uitgevoerd:

-  Kritische parameters: Luchthoeveelheid- en 
luchtsnelheidsmetingen van de down flow, 
bepaling van circulatievoud, integriteittest van en 
drukverschilmeting over de geïnstalleerde HEPA-
filters, drukverschilmeting van de omliggende ruimten 
inclusief luchtstromingsbepaling, temperatuur en 
relatieve vochtigheidsmetingen. 

-  Prestatie parameters conform RL-7: classificatie 
conform prestatieniveau 1, deeltjesmetingen 
ter bepaling stofclassificatie, hersteltijd meting 
ter bepaling doorspoelend vermogen, bepaling 
beschermingsgraad om de grootte van het beschermde 
gebied te bepalen.

Zelft est Biosynex COVID-19 Ag BSS

Het ministerie van Volksgezondheid 
heeft een ontheffing verleend aan 
Biosynex voor het gebruik van de 
Biosynex COVID-19 Ag BSS zelftest. 
Hierdoor is het voor iedereen in 
Nederland mogelijk om bij zichzelf 
een test af te nemen, gewoon thuis 
en zonder tussenkomst van een 
zorgprofessional.

Voor meer informatie over 
zelftesten en corona kijk op 
www.rijksoverheid.nl.

De Biosynex COVID-19 Ag BSS zelf-
test is een in-vitro immunochroma

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.

tografische sneltest voor de 
opsporing van SARS-CoV-2 nucleo-
capsid (N) proteïne-antigenen d.m.v. 
een neusuitstrijkje vooraan in de neus. 
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.
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‘HAN BioCentre is één van de zeven Centres of 
Expertise van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen 
en bouwt op de lectoraten Biodiscovery en Drug 
Discovery, ‘ vertelt coördinator Richèle Wind, 
gepromoveerd biochemicus. ‘Bij HAN BioCentre 
verrichten onderzoekers, docenten en studenten 
samen met bedrijven en kennisinstellingen 
praktijkgericht onderzoek op het gebied van 
de toegepaste biowetenschappen (biologie, 
biotechnologie, bio-informatica, medicijnen) en chemie 
(organisch, analytisch). Ook binnen het HAN BioCentre 
is de aanpak multidisciplinair door een combinatie van 
(bio)chemie, celbiologie, bio-informatica, moleculaire 
biologie, fermentatietechnologie en analytische en 
organische chemie. De opgedane kennis vloeit terug 
in het onderwijs in de vorm van lessen en opdrachten 
voor zowel het bachelor- als het masteronderwijs 
van de Academie Toegepaste Biowetenschappen en 
Chemie. 15 jaar geleden is HAN BioCentre gestart 
met de focus op moleculaire biologie en fermentatie. 
Dat is nog steeds een speerpunt, maar ondertussen 
zijn we verder gegroeid. Zo zijn er momenteel niet 
alleen 4 speerpunt projecten, maar is het HAN 
BioCentre ook fysiek aan het groeien met hybride leer/
werkomgevingen op het Industriepark Kleefse Waard 
(IPKW) en het Pivot Park.’

Vruchtbare samenwerking in groot netwerk
Naast de activiteiten in Nijmegen draagt HAN 
BioCentre actief bij aan de ontwikkeling van een 
hybride leer-werkomgeving op het Pivot Park in 
Oss voor drug discovery en binnen de plannen voor 

Connectr op het Industriepark Kleefsewaard in 
Arnhem voor biobased research. Richèle: ‘IPKW,  
HAN, gemeente Arnhem en provincie Gelderland 
hebben vorig jaar de handen ineen geslagen met 
Connectr Energy Innovation Lab op het IPKW. Op 
deze nieuwe plek leggen studenten, onderzoekers, 
ondernemers en beleidsmakers in de regio Arnhem-
Nijmegen-Wageningen verbindingen om ideeën en 
innovaties in de duurzame energiesector een forse 
duw te geven. Ook een biobased innovatie lab is 
onderdeel van de nieuwe plannen’ 

Daarnaast is er in december een samenwerkings-
contract getekend met Pivot Park. ‘Pivot Park en 
de HAN werken al langer samen‘ legt Richèle uit. 
‘Met een lectoraat op de campus gaat er voor beide 
partijen een lang gekoesterde wens in vervulling. 
Pivot Park wil met de komst van het lectoraat 
gemeenschappelijke vraagstukken op het gebied van 
geneesmiddelenonderzoek oplossen. Andersom biedt 
het lectoraat studenten en docenten van de HAN een 
‘hybride leeromgeving’, een plek waarin ze kunnen 
leren en onderzoeken midden in de praktijk. Hiermee 
wordt vormgegeven aan wat de HAN ‘samenwerken 
in de driehoek’ noemt; een manier van leren en 
werken waar onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk 
op een constructieve manier samenkomen en 
elkaar versterken.’ Lector Pedro Hermkens (drug 
discovery) besluit. ‘In een hybride leeromgeving 
staan studenten en docenten dagelijks in contact 
met actuele vraagstukken, kennis en faciliteiten in de 
geneesmiddelenpraktijk. Zo’n omgeving voegt veel 

toe aan de kwaliteit 
van ons onderwijs. 
Ontwikkelingen in ons 
vak gaan tegenwoordig 
zó hard, dat ze in 
een traditionele 
onderwijssetting 
nauwelijks bij te houden 
zijn. En daar blijft het 
niet bij. Samen kunnen 
we nog vele stappen 
maken. Zo zijn er ook 
al verregaande plannen 
voor een Summer 
School (uitgevoerd 
samen met RU en 
Pivot Park) en een 
minor Drug Discovery 
(uitgevoerd samen met 
AVANS) op Pivot Park.’ 

In het 15-jarig bestaan van het Centre of Expertise HAN BioCentre is de missie om met 
praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan ‘een gezonde samenleving die verantwoord 
gebruikmaakt van de levende natuur’ onveranderd. Met evenveel passie zet men zich 
dagelijks in voor onderzoek naar de biobased economie en naar langer en gezonder leven. 
Dat onderzoek is inmiddels wel veel breder en meer multidisciplinair geworden. 
Behoefte staat aan de basis van groei en succes.

15 jaar HAN BioCentre

Steeds breder en 
meer multidisciplinair

De projecten
Microbiële olie op maat 
Basis van dit inmiddels tien jaar lopende project 
is een unieke, olieproducerende giststam die 
op veel verschillende suikers kan groeien 
waardoor plantaardige reststromen worden 
omgezet in een biobased olie. Samen met de 
bedrijven Allnex, Van Wijhe BV, Baril Coatings 
en Van Meeuwen wordt een 2e generatie bio-olie 
ontwikkeld voor toepassing in alkydharsen, verf 
en smeermiddelen. Door de multidisciplinaire 
aanpak komt de hele keten van afvalverwerking 
tot toepassing van de bio-olie aan bod. 
Promovendus Dennis Lamers, zie eerder 
interview in BiotechNews & Lifesciences, rondt 
dit jaar zijn promotie over dit project af. 

Bioraffinage
Bioraffinage is één van de belangrijkste 
instrumenten om uit biomassa ingrediënten 
te herwinnen om zo bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de ‘biobased’ economie. Het 
uiteindelijke doel is om alle grondstoffen te 
winnen en te hergebruiken. Binnen het RAAK-
mkb-project ‘Bioraffinage, tool voor de productie 
van hoogwaardige producten uit biomassa’ is 
een ‘proof of principle’-studie uitgevoerd waarin 
is aangetoond dat vanuit bermgras (=biomassa 
reststroom) het bio-afbreekbare bioplastic PBS 
kan worden geproduceerd. 

Inzet van C. elegans in plaats van dierproeven 
Microscopisch kleine wormen, Caenorhabditis 
elegans, worden gebruikt bij de ontwikkeling 
van nieuwe technieken voor medicijnonderzoek, 
waardoor testen op dieren minder nodig zijn. Een 
van de recente projecten van het HAN BioCentre 
gebruikt C. elegans bij het doorgronden van de 
ziektes van Parkinson en Alzheimer. Met als doel 
het vinden van een medicijn voor deze ziektes. 
Samantha Hughes, gepromoveerd op C. elegans 
in de UK en eveneens eerder geïnterviewd voor 
dit magazine, is de trekker van dit project. 

Genetisch materiaal in kaart brengen 
Grote hoeveelheid beschikbare data en 
informatie in de levenswetenschappen kunnen 
alleen zinvol worden ingezet als gebruik wordt 
gemaakt van op kennis gebaseerde strategieën. 
Samen met bedrijven die werken aan de 
compostering van mest voor de champignonteelt 
en van GFT-afval voor de productie van biogas, 
wordt gewerkt aan effectieve strategieën voor 
het functioneel in kaart brengen van de bij de 
processen betrokken micro-organismen op basis 
van het genetisch materiaal. Op deze manier 
kunnen de processen uiteindelijk beter beheerst 
en gemonitord worden.

Het bioraffinage project: inhoudsstoffen extraheren uit 
biomassa reststromen.

Het microbiele olie project: de nieuwe 80-liter bioreactor voor 
het cultiveren van gisten die olie produceren. 



AdaptVac kiest BioConnection voor productie COVID-19 vaccin

AdaptVac gaat de productielijn van 
BioConnection in Oss gebruiken voor 
de productie van hun COVID-19 vaccin. 
De ontwikkelde capside Virus-Like 
Particle (cVLP) technologie zou een 
oplossing kunnen bieden om te 
beschermen tegen nieuwe COVID-19-
infecties in de nog steeds 
evoluerende pandemie. 

“We zijn ervan overtuigd dat onze 
capside Virus-Like Particle display-
technologie een belangrijke toevoeging 
is in wereldwijde noodsituaties, zoals 
de COVID-19-epidemie. We vertrouwen 
hierin op BioConnection als onze 
partner bij de productie van deze 
vaccins. Ze kunnen een vaccinproductie 
binnen de kortst mogelijke tijdlijn 
realiseren, met de juiste kwaliteit”, 

aldus Wian de Jongh, CEO van 
AdaptVac. "De urgentie om een effectief 
vaccin te ontwikkelen om COVID-19 te 
bestrijden kan niet hoger zijn", zegt 
BioConnection CEO Alexander 
Willemse. "We zijn trots en het is 
mooi dat wij, vanuit Nederland, 
kunnen bijdragen aan een vaccin 
dat kan beschermen tegen nieuwe 
COVID-19-infecties." AdaptVac is een joint venture tussen 

ExpreS2ion Biotechnologies en 
NextGen Vaccines van de Universiteit 
van Kopenhagen. Het van origine 
Deense bedrijf wil de productie van 
veilige, effectieve therapeutische en 
profylactische vaccins versnellen om 
specifieke kankers, infectieziekten en 
immuun-aandoeningen te behandelen 
en te voorkomen. Deze combinatie 
maakt AdaptVac tot een sterke en 
veelzijdige speler op het gebied van 
nieuwe vaccins en immuuntherapie. 

Van plunderende barbaren tot culturele 
bloeiperiode: een nieuw perspectief op 
een ondergewaardeerd tijdperk.

Toen de Pax 
Romana, de 
lange periode 
van vrede en 
voorspoed in 
het Romeinse 
Rijk, in 
stukken brak, 
verspreidden 
woeste horden 
Germanen en 
Hunnen zich 
over heel Europa op zoek naar graan en 
goud. Eeuwenlang werd deze periode 
van volksverhuizingen afgeschilderd als 
choatisch. Historicus en hoogleraar 
Dick Harrison nuanceert het beeld van 
die barbaarse plunderpart en en werpt
licht op de culturele bloei op 
verschillende plaatsen in Europa.
Harrison vertelt de verhalen van de 
slavin Bathildis, die verkocht werd en 
eindigde als de echtgenote van de 
Frankische koning Clovis; van de 
gewetenloze Merovingische koning 
Chilperik van Soissons, wiens politiek 
gekenmerkt werd door intriges, 
plunderingen en geweld; van hertogin 
Romilda van Friuli, door de 
geschiedschrijvers ten onrechte 
afgeschilderd als een ‘schaamteloze
lichtekooi’; en van Chrodechild en 
Bassina, de ‘wilde nonnen van
Poitiers’ die vanuit hun klooster een 
militaire expeditie opzetten. 
De volksverhuizingen geeft een 
fascinerend, diep en complex beeld
van West-Europa in de overgang 
tussen de oudheid en de vroege 
middeleeuwen.
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De volksverhuizingen

De volks-
verhuizingen

Dick Harrison   

DE GESCHIEDENIS VAN 
WEST-EUROPA, 375-800

Van plunderende barbaren tot culturele 
bloeiperiode: een nieuw perspectief op een 

ondergewaardeerd tĳ dperk

Toen de Pax Romana, de lange periode van vrede en voorspoed in 
het Romeinse Rĳ k, in stukken brak, verspreidden woeste horden 
Germanen en Hunnen zich over heel Europa op zoek naar graan 
en goud. Eeuwenlang werd deze periode van volksverhuizingen 
afgeschilderd als choatisch. Historicus en hoogleraar Dick Harrison 
nuanceert het beeld van die barbaarse plunderpartĳ en en werpt 
licht op de culturele bloei op verschillende plaatsen in Europa.
Harrison vertelt de verhalen van de slavin Bathildis, die verkocht 
werd en eindigde als de echtgenote van de Frankische koning 
Clovis; van de gewetenloze Merovingische koning Chilperik van 
Soissons, wiens politiek gekenmerkt werd door intriges, plunde-
ringen en geweld; van hertogin Romilda van Friuli, door de ge-
schiedschrĳ vers ten onrechte afgeschilderd als een ‘schaamteloze 
lichtekooi’; en van Chrodechild en Bassina, de ‘wilde nonnen van 
Poitiers’ die vanuit hun klooster een militaire expeditie opzetten. 
De volksverhuizingen gee�  een fascinerend, diep en complex beeld 
van West-Europa in de overgang tussen de oudheid en de vroege 
middeleeuwen.

‘De Dertigjarige Oorlog is zo ongeloofl ĳ k veelzĳ dig, dat 
alleen een bĳ zonder stoutmoedig historicus het in zĳ n 
hoofd haalt het hele confl ict in een boek te beschrĳ ven.’ 

– NRC Handelsblad over De Dertigjarige Oorlog

Uitgeverĳ  Omniboek 9 789401 917001 >

NUR 680
ISBN 978 94 0191 700 1

WWW.OMNIBOEK.NL

De pers over De Dertigjarige Oorlog:

‘De Zweedse historicus Dick Harrison 
weet op zeer leesbare wĳ ze orde te 

brengen in de chaos van  religieuze, 
geopolitieke en lokale twisten. 

Daarnaast schildert hĳ  levendig welke 
gruwelĳ ke gevolgen de strĳ d had voor 

de bevolking van de Duitse staten 
en staatjes.’ 

– Historisch Nieuwsblad

‘De schrĳ ver vertelt het verhaal mede 
vanuit het perspectief van de gewone 

man. Zo krĳ gt de strĳ d tussen het 
Heilige Roomse Rĳ k en Frankrĳ k, 

Zweden en Duitse vorstendommen de 
dimensie van een echte wereldoorlog.

Een aanrader.’
– National Geographic Historia

‘Fenomenaal en toegankelĳ k.’
– Nederlands Dagblad

Over De geschiedenis van de slavernĳ :

‘Voor wie denkt dat slavernĳ  alleen 
hee�  bestaan in kolonies in de 

Amerika’s is dit een confronterend 
en soms schokkend boek.’

– NRC Handelsblad

Dick Harrison (1966) is hoogleraar 
geschiedenis aan de universiteit 
van Lund in Zweden. Hĳ  schreef 
meerdere bestsellers, waaronder De 
Dertigjarige Oorlog, dat lovend ont-
vangen werd, en De geschiedenis van 
de slavernĳ . Hĳ  staat bekend als de 
nationale historicus van Zweden en 
veelschrĳ ver. In 2021 verschĳ nt de 
Nederlandse vertaling van zĳ n boek 
over de pest.

BOvolksverhuizingen.indd   1BOvolksverhuizingen.indd   1 18-09-20   11:5918-09-20   11:59
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Rik van den Berg, Marlon Dijkshoorn en Luc Schmitt: 
een trio dat ieder voor zich een jarenlange ervaring 
en kennis in de healthcare en lifesciences meebrengt 
en dan met name aan de investerings/financiële kant. 
Vanuit een gemeenschappelijk drijfveer om biotech 
bedrijven op de best mogelijk manier financieel te 
ondersteunen, werd F.INSTITUTE geboren en krachten 
gebundeld voor een onovertroffen synergie. Zo kan 
iedere ondernemer er nu terecht voor administratie, 
tax, accounting, fundraising, grant management, CFO 
enz. In feite een one-stop-shop. Luc: ‘Tussen de grote 
financiële dienstverleners (PWC, EY, KPMG) en lokale 
service providers (administratiekantoren, accountants) 
zit een vacuüm voor snelgroeiende biotech bedrijven 
die wél op zoek zijn naar hoogwaardige dienstverlening 
maar nog niet in het corporate keurslijf passen. 
Dat vacuüm vullen we.’ 

Breed team aan experts
Marlon, voorheen o.a. CFO van venture capital fund 
LSP; Rik, serieel ondernemer en investeerder en CFO 

van diverse lifescience ventures, en Luc, ex-bankier 
bij de zakelijke divisie van Rabobank, stellen: ‘Het 
verkrijgen van voldoende financiering om R&D-
activiteiten te bekostigen, is voor veel life sciences 
ondernemingen een grote uitdaging. Ondernemers 
maken voortdurend complexe liquiditeitsprognoses, 
bewaken hun cashpositie en zoeken naar 
investeerders, geldschieters of andere vormen van 
financiering. Daarnaast liggen de rapportagevereisten 

richting professionele investeerders ook vaak 
hoog. Deze partijen verlangen continue inzicht in 
de progressie die een onderneming boekt en goed 
onderbouwde prognoses. F.INSTITUTE kan daarbij 
begeleiden en adviseren. We worden wel ‘CFO on 
demand’ genoemd. Veel partijen zoeken een CFO en 
komen bij ons uit. Gezien de grote hoeveelheid aan 
thema’s die op financieel gebied spelen (fundraising, 
grants, accounting, tax, licensing e.a.) is dit moeilijk 
vindbaar in 1 persoon. Wij hebben een breed team aan 
experts en kunnen daar bovenop een fractionele CFO 
leveren. Dit is doorgaans ook prijsvriendelijker.’

Vertrouwen bij klant en investeerder
‘Onze klantenkring is breed, ‘ vervolgt Rik. ‘Het 
varieert van jonge startups die zo uit de transfer 
office komen rollen en ondernemingen die zich al 
voorbereiden op een exit. Sommige hebben nog 
geen subsidie, andere hebben recent de eerste 
binnengehaald of hebben al tientallen miljoenen 
euro’s op de rekening. De potentiële omvang van onze 
klantenkring in Nederland schatten we op zo’n 400 
bedrijven, inmiddels behoren 90 tot onze portefeuille. 
Daarnaast hebben we een stevig netwerk in de venture 
capital wereld. Voor investeerders is het prettig om 
te weten dat alles transparant en inzichtelijk is. Daar 
kunnen zowel klant als investeerder op vertrouwen. 
We raken een snaar, veel bedrijven vinden het prettige 
propositie. We zijn nu drie jaar bezig, maar we kijken al 
naar andere biotechhubs als Cambridge of München.’

Wat biedt F.INSTITUTE?
Ondernemers vinden bij F.INSTITUTE 2 soorten 
dienstverlening. Enerzijds is het bedrijf een sterk 
track record in het ophalen van geld. ‘Het kost tijd en 

expertise om een financieringsronde te sluiten. Om 
een business case zo goed mogelijk te positioneren 
en zo de investeerbaarheid te vergroten. Daarin 

ondersteunen we, ‘aldus 
Luc. De tweede tak van 
sport is planning en 
control. ‘We doen de 
boekhouding, budgettering 
en forecastcyclus, 
periodieke reporting, 
jaarrekening en de fiscale 
zaken. We begrijpen de 

ondernemer en weten de stappen die hij moet nemen. 
We geven snel een vertaalslag van finance naar 
business. Finance moet ondersteunend zijn aan de 
strategie. Door onze kennis en expertise kunnen we 
snel werken.’

Zoveel geld klinkt als een feestje, 
maar dat is het niet
Luc: ‘In de huidige markt is steeds meer 
financieringsgeld beschikbaar. Dat zie je niet alleen 
in Nederland, maar internationaal. We hebben 
op dit moment goed gevulde fondsen, zo zijn er 
afgelopen jaar nog diverse (follow-up) fondsen met 
recordbedragen gestart. Voordeel is dat de sector 
is in tegenstelling tot sommige industrieën, niet 
cyclisch is en COVID heeft het belang van medische 
technologie onderstreept. Daarnaast kennen we 
de afgelopen jaren een sterke M&A markt met 
aantrekkelijke waarderingen voor de juiste bedrijven, 
bijvoorbeeld in gewilde subsectoren als neurologie, 
oncologie, genetica, etc.’ Luc nuanceert: ‘Hoewel de 
markt fundamenteel sterk is, verliep afgelopen jaar 
grillig wegens COVID door inclusiestops in klinische 
trials, vertragingen in lab activiteit en beperkingen in 
commerciële mogelijkheden voor bijvoorbeeld medical 
device companies.’

‘Daarom, ‘ besluit Luc. ‘‘Zoveel geld klinkt als een 
feestje, maar dat is het niet. Zo zijn we afgelopen jaar 
ook druk geweest om de portefeuille goed op de rails 
te houden. Het was een pittig jaar met een behoorlijke 
dynamiek. Iedereen ziet uit naar de komst van 
‘normale’ omstandigheden.’ 

Voor meer informatie: www.f.institute

De Nederlandse biotech sector draagt 
met innovaties van wereldniveau bij aan 
gezondheid, duurzaamheid en economische 
groei. De sector is zeer divers. Het bestaat uit 
ondernemingen die al jaren commercieel actief 
zijn én R&D-gedreven ondernemingen die 
nog volop bezig zijn met productontwikkeling. 
F.INSTITUTE begeleidt met veel passie en 
succes startups, scale-ups en (middel) grote 
ondernemingen op financieel gebied. Dat loopt 
van opzetten van een eerste professionele 
administratie tot begeleiding van complete 
financieringsrondes. 

F.INSTITUTE

CFO on demand voor administratie
tot en met financieringsronde

“F.INSTITUTE has contributed greatly to 
streamlining our financial administration as 
well as our financial reporting. They are very 
well rounded in the services they can provide. 
They are responsive and even if you are asking to 
meet nearly impossible timelines, they generally 
deliver a good result. Combined with friendly and 
knowledgeable people, they are a pleasure to 
work with. I would recommend them to everyone 
looking for all inclusive financial support.”

Sanne Weijzen, COO van Scenic Biotech

Our financial management services
• Act as an external CFO
• Accounting services
• Financial projections and rolling forecasting
•  Set up management reporting  

systems through BI
• Budgets estimates and cashflow planning
•  Financial model creation and sensitivity 

analysis
• Business metric and monitoring development
• Subsidy management
• Fund administration

Our capital advisory services
• Act as an external CFO
•  Structure a well-defined business plan  

and investor pitch
• Prepare a compelling investment story
• Identify the most optimal financing structure
• Select potential investors with the “best fit”
• Manage all negotiations with investors
• Set-up of a permanent data room
• Coordinate the entire fundraising process
• Coordinate shareholder management

Kantoor F.INSTITUTE



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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Ecolab is niet voor niets wereldwijd marktleider 
in diverse sectoren. Het gaat bij Ecolab dan ook 
om grote getallen. Zo werkt Ecolab momenteel in 
ruim 40 verschillende bedrijfstakken en staan er 
wereldwijd op bijna 3 miljoen klantlocaties Ecolab 
medewerkers voor u klaar om operationele problemen 
op te lossen, de impact op het milieu te verlagen en 
merken te beschermen tegen imagoverlies. Ruim 
44.000 medewerkers in meer dan 170 landen leveren 
uitgebreide oplossingen en service op locatie. Hun doel 
is om contaminatie te beheersen door de omgeving 
schoon en onder controle te houden, product-
contact oppervlakten te reinigen en desinfecteren, 
patiëntveiligheid te garanderen, voedselveiligheid 
te stimuleren, water- en energiegebruik te 
optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. 
En dan heeft Ecolab ook meer dan 27.000 sales- en 
klantenservicemedewerkers, die samen het grootste 
en best opgeleide sales- en klantenserviceteam in de 
branche vormen. 

Johannes Stalenburg: ‘Ter plaatse monitoren onze 
serviceteams systemen en technologieën om te 
zorgen dat ze goed functioneren en om gegevens 
te verzamelen, best mogelijke technieken te delen, 
trainingen te geven, veiligheid te stimuleren, 
uitdagingen aan te gaan, problemen op te lossen en 
klanten te helpen onze technologieën en programma's 
optimaal te benutten. Elk bezoek leidt tot meer inzicht 
in de activiteiten van de klant. Dit vormt de basis 
voor praktische aanbevelingen en een toevoegde 
meerwaarde. Denk aan kostenbesparingen op het 
gebied van water- en energieverbruik en optimalisatie 
van reinigings- en desinfectieprogramma’s, die op 
deze wijze verbruik van producten en arbeidsuren 
reduceren. Onze betrokkenheid draagt ook indirect bij 
aan de creatie van meerwaarde en de bescherming van 
een merkreputatie. Met dit doel ondersteunt Ecolab 
zijn klanten in verschillende marktsegmenten bij de 
correcte invulling van wettelijke verplichtingen, alsook 
het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en het 
verbeteren van de veiligheid.’

Benelux marktleider
Toen Johannes 35 jaar geleden zijn internationale 
loopbaan binnen Ecolab startte, bestond het bedrijf 
uit hoofdzakelijk 2 divisies: Institutioneel en Food & 
Beverage. ‘Ecolab Inst. is wereldwijd toonaangevend 
op het gebied van keukenhygiëne oplossingen, 
housekeeping concepten en geavanceerde wasserij 
systemen bij grote hotelketens als Sheraton en 
Marriott. ‘Daarnaast was onze divisie Food & Beverage 
verantwoordelijk voor onder meer de Hygiëne en 
gespecialiseerde oplossingen voor de verwerking van 
dranken bij grote brouwerijen zoals Heineken.’ 

In die 35 jaar is Ecolab uitgebreid met 8 andere 
divisies, mede door overnames. Zo werd in 2010 Nalco 
in Leiden (watermanagement) overgenomen, in 2017 
Anios Laboratories, en in 2019 Bioquell, een grote 
speler in bio-decontaminatie systemen voor de Life 
Sciences en Healthcare industrie. Recent is ook CID 
Lines tot de Ecolab familie toegetreden.

Anno 2021 is Ecolab marktleider in de Benelux op 
het gebied van steriele biocides belevering in de 
farmaceutische industrie en werkt met Big Pharma 
als GSK, Kite, Pfizer, MSD, Novartis, Abbott, Janssen 
en andere GMP, medical device en farmaceutisch 
gerelateerde productieomgevingen. ‘Ecolab 
onderscheidt zich door zijn klantvriendelijkheid en 
hecht veel waarde aan service op maat. Wij zien 
onszelf dan ook als een belangrijke partner’ legt 
Johannes uit. ‘Zo levert het Ecolab Life Sciences 
“Global Technical Consultants" (GTC) team alle 
technische ondersteuning door kosteloze training 
Webinars, het implementeren van schoonmaak en 
desinfectie programma’s op maat van de klant, het 
begeleiden van het biocide validatie traject en Site 
Survey’s om klanten voor te bereiden op interne/
externe audits. Voor onze klanten leveren we niet 
alleen de producten, ook al onze kennis is vrij 
beschikbaar en inzetbaar bij elk mogelijke uitdaging.’

Van audits en compliance naar Covid-19
‘Ecolab zorgt ook voor continuïteit in de naleving 
van lokale wet- en regelgeving. Niet voor niets zijn 
onze producten BPD (Biocide Product Directive) 
geregistreerd, maar ze zijn ook opgenomen in het 
Biocide Product Regulation (BPR) proces. De eerste 
registraties onder deze nieuwe Europese wetgeving 
worden op korte termijn verwacht. Daarnaast 
ondersteunen wij klanten om efficiënt in te kopen en 
een zo goed mogelijk prijs-kwaliteit niveau te bereiken, 
bijvoorbeeld door bezuiniging op water, energie, arbeid, 
validatie uren en onkosten. Wij onderscheiden onszelf 
hierin ten opzichte van onze concullega’s.

Ecolab is ook betrokken bij de productie van 
Covid-19 vaccins door de intensieve samenwerking 
met verschillende farmaceutische bedrijven, 
welke instaan voor productie van API’s, boosters, 
verpakkingsmateriaal, … als ook R&D entiteiten, en zij 
die afvul activiteiten uitvoeren. We maken niet alleen 
de product contact ruimten en - oppervlakten schoon 
(CIP/ COP detergenten/desinfectantia voor bioreactors 
en tanks), maar ook de meest kritische plekken in 
cleanrooms (steriele biocides). De covid-19 crisis heeft 
onze capaciteit onder hoge druk gezet, maar we zijn 
in staat geweest om hier snel op te reageren en onze 
productiecapaciteit vlot op te schalen. De levering 

aan onze klanten en dus 
de continuïteit van de 
bedrijven, werd hiermee 
gewaarborgd.’

Overname 
marktleiders Nalco 
en Bioquell
De overname van het Leidse Nalco Water gaf een 
enorme boost aan Ecolab’s werkzaamheden in Health 
Care en Life Sciences. ‘Nalco is 's werelds meest 
toonaangevende aanbieder van diensten en producten 
op het gebied van waterzuivering en processen. Wij 
werken samen met klanten die op zoek zijn naar 
innovatieve oplossingen voor waterproblemen en 
beperkte hulpbronnen. De bedrijfsvisie binnen deze 
Ecolab-onderneming is identiek aan de overige 
divisies: een wereldwijd leider zijn voor technologie en 
diensten op het gebied van water, hygiëne en energie. 
Met Nalco leveren en beschermen we dat wat van 
vitaal belang is.’ 

In 2019 werd Bioquell aangekocht, hiermee werd 
een internationale marktleider in geautomatiseerde 
luchtontsmettingssystemen en -diensten toegevoegd 
aan de groeiende portefeuille van Ecolab. Bioquell 
is gespecialiseerd in de productie en levering van 
een reeks waterstofperoxide generatoren, systemen 
en diensten. Deze zijn ontworpen om een uniforme 
inactivatie van micro-organismen te bieden met behulp 
van hun gepatenteerde verzadigde damptechnologie.’
‘Last but not least is Ecolab ook een betrouwbare 
partner voor de snelgroeiende bedrijven in de cel- 
en gentherapie met het steriele Klercide portfolio 
en de Bioquell oplossingen als eerste keuze.’ 
‘Het allermooiste van mijn werk is het vinden van 
oplossingen voor de grootste uitdagingen van 
onze planeet, ‘ besluit Johannes. ‘Dat je als klein 
radertje kan bijdragen aan een duurzame, veilige en 
gezonde leefomgeving en daarmee ook je klanten 
kan ondersteunen. Dit maakt voor mij het werken bij 
Ecolab uniek en waardevol.’ 

Ecolab Nederland, hoofdkantoor Leiden BioSience Park, biedt en 
ontwikkelt diensten, technologie en systemen in waterbehandeling, 
zuivering, reiniging en hygiëne in een breed scala aan toepassingen. 
Het in 1923 in Amerika opgerichte Ecolab startte in 2016 de Life 
Sciences divisie en wist binnen enkele jaren een marktleiderspositie te 
bemachtigen. Dan moet je wel wat competenties meebrengen…. Country 
Manager Ecolab Netherlands, Johannes Stalenburg, vertelt.

Ecolab

Providing more  
than just products   

Klanten in Life Sciences 
• Farmaceutische industrie
• Biotechnologische bedrijven en R&D centra
• Medical device bedrijven
• Compounding centra (API)
• Diagnostische Industrie
• P2/ P3/ P4 Safety Labs 
• Alle industrie met cleanrooms

Johannes Stalenburg >

Met Rapid Bio-Decontamination Services (RBDS) biedt Bioquell een unieke en veilige desinfectie: voor bioveilig-
heidskasten (BSC), cleanrooms en farmaceutische entiteiten is een volledige 6-log sporen reductie te bereiken.

Voor meer info: www.ecolab.com | www.ecolablifesciences.com



Schrijnend tekort aan medewerkers oplossen
Het aantal vacatures waarin wordt gevraagd naar 
ervaring op GMP-gebied groeit steeds sneller en 
roept de vraag op of wij wel echt gebruik maken 
van het potentiële aanbod. Binnen onze eigen 
expertisegebieden zoals Validatie, Quality Assurance 
en Control, Data Integriteit en Computer Systeem 
Validatie worden wij regelmatig gevraagd om 
kandidaten te werven voor tijdelijke ondersteuning 
of om projecten uit te voeren. In eerste instantie lijkt 
hierbij de vraag naar GMP-ervaring de mogelijkheden 
voor jonge professionals te beperken. Bedrijven 
stellen hoge eisen en dus vraagt het nogal wat om aan 
de slag te gaan en projecten uit te voeren. Wanneer 
wij kijken naar onze jongere collega’s kunnen wij 
zeggen dat het gebrek aan GMP-ervaring niet per 
se een belemmerende factor hoeft te zijn. Bij pi Life 
Sciences hebben wij ervoor gekozen te investeren 
in masterclasses op maat, die training over GxP, 
branchekennis en technische vaardigheden omvatten. 
wij doen dit om onze jonge professionals uit te rusten 
met de benodigde bagage om onze klanten zodoende 
daadwerkelijk te kunnen ondersteunen.

Door veelbelovende starters doelgerichte training 
te bieden, hebben wij, samen met enkele van onze 
klanten, laten zien dat zij snel en effectief hun 

plek weten te vinden en een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren. Door deze jonge professionals een 
kans te bieden slaan wij twee vliegen in één klap: 
jonge mensen krijgen een kans in het bedrijfsleven 
en bedrijven besparen een klein fortuin op 
recruitmentkosten.

Constant investeren en verbeteren
Om onze collega’s mee te laten groeien met onze 
klanten, hebben wij opleiding, training en persoonlijke 
ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij zijn er dan 
ook trots op dat wij daar als outsourcing-bedrijf zoveel 
in kunnen en willen investeren. Door deze aanpak is de 
winstmarge misschien wat lager, maar door constant 
te blijven investeren in onze consultants blijven zij 
langer bij pi Life Sciences werken en verzekeren wij 
ons ervan dat zij kwalitatieve oplossingen bieden aan 
onze klanten.

Een dergelijk trainingsaanbod komt natuurlijk niet 
uit de lucht vallen. In de loop der jaren zijn wij er als 
bedrijf gewend aan geraakt om onze consultants de 
nodige kennis bij te brengen, die hen in staat stelt 
onze klanten, producten en processen te begrijpen. 
Onze trainingen zijn ontwikkeld door experts met 
jarenlange in de farmaceutische en/of biotech-
industrie en onze organisatie heeft de nodige 
tools, zoals kennismanagement, een overzicht van 
kerncompetenties en vaardigheden en specifieke KPI’s, 
om e.e.a. te borgen.

Wij delen graag kennis
Wij houden deze trainingen en kennis niet alleen voor 
onszelf. Op LinkedIn deelt pi Life Sciences regelmatig 
haar kennis in de vorm van blogs en webinars. Als 
bedrijf zullen wij deze kosteloze webinars voortzetten 
om de laatste inzichten te bieden aan experts en om 
het gat tussen academie en industrie te verkleinen 
voor starters. 

Ook bieden wij onze succesformule voor training 
extern aan voor bedrijven die een stap verder 
willen gaan en het maximale willen halen uit hun 
medewerkers. Hierbij lopen de mogelijkheden 
uiteen van bijvoorbeeld onboarding-programma’s 
om GMP-basiskennis te garanderen tot een serie 
aan awareness-workshops voor Data Integriteit en 
Verdiepingstraining voor nieuwe richtlijnen.

Training wanneer het uitkomt
Passend bij de groeiambities van life sciences 
bedrijven bieden wij trainingen aan binnen kwaliteit en 
GMP. Hoewel deze worden aangeboden als off-the-
shelf oplossingen, kunnen deze ook op maat worden 
gemaakt. Hierbij stemmen onze trainers de inhoud af 
op de trainingsdoelen, het gewenste niveau en interne 
processen van een bedrijf.

Recente ontwikkelingen hebben de mogelijkheden 
voor training op locatie dan wel beperkt, maar bij pi 
Life Sciences denken wij dat dit de groei niet hoeft te 
belemmeren. Het succes en de positieve reacties op 
onze vrijblijvende webinars hebben dat inmiddels wel 
bewezen. Daarom kunnen onze klanten het grootste 
deel van onze trainingen ook als webinars aanvragen; 
zowel live als ‘on-demand’. Juist dit laatste biedt de 
flexibiliteit die groeiende bedrijven zoeken. On-demand 
training kan namelijk gemakkelijk worden verwerkt in 
drukke werkschema’s, kan individueel worden gevolgd 
en kan desgewenst worden teruggespoeld. Een soort 
Netflix dus, maar dan voor GMP.

Een keer proberen?
Vindt u dit alles interessant en wilt u misschien 
een voorbeeld zien?  Vraagt u dan een demo aan en 
ontdek hoe wij de groei van life sciences bedrijven 
ondersteunen en het potentieel van uw medewerkers 
kunnen maximaliseren.

Om aan toenemende regelgeving te voldoen 
en nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen, 
is onze industrie voortdurend op zoek naar 
een breed scala aan ervaren life sciences 
professionals. Groeiende bedrijven zijn dan 
ook een fors deel van hun tijd en kosten kwijt 
met het op zoek gaan naar de juiste mensen 
om hun gewenste groei te realiseren. Onze 
ervaring? Er zijn er niet altijd voldoende 
beschikbaar of te vinden. 

pi Life Sciences 

Meer training en minder rekruteren

Standaardisatie single-use technologie voorkomt lange levertijden 

De toenemende vraag naar single use-
procescomponenten en –assemblies als gevolg 
van de productie van COVID-19-vaccins, laat de 
levertijden oplopen. 

Ik denk dat veel levertijdproblemen voorkomen 
hadden kunnen worden als fabrikanten van single-
use materialen afspraken hadden gemaakt over 
richtlijnen en standaardisatie. De interpretatie van 
risicoanalyses doen farmaceuten nu ieder voor zich 
en informatie wordt niet gedeeld. Wij hebben als 
leverancier bij iedere klant met andere richtlijnen 
te maken. De fabrikanten van single-use producten, 
onze toeleveranciers, moeten keuzes maken om hier 
zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen. Levertijden 
worden hierdoor langer.

Om snel te kunnen handelen biedt standaardisatie 
voordelen. Het zou voor de eindgebruiker ideaal 
zijn als alle single-use connectoren uitwisselbaar 

zijn, zonder dat er opnieuw gevalideerd moet 
worden. En met een materiaalkeuze voor steriele 
koppelingen voorkomen we eindeloze discussies. 
Met standaardisatie waarborgen we de veiligheid en 
kwaliteit van farmaceutische processen. 

Ik zie wel standaardisatie-initiatieven als het gaat 
om single-use assemblies, zoals transfersets, 
consumables en tubesets met bepaalde connectoren. 
Als deze items gestandaardiseerd zijn, scheelt dat 
productietijd. Farmaceutische bedrijven die erin slagen 
een standaardisatieslag te maken, besparen kosten 
doordat ze zelf geen assemblagewerkzaamheden 
meer hoeven uit te voeren. De plug-and-play 
producten die je buiten de deur laat maken, hoef je 
niet meer te autoclaveren. Hierdoor bespaar je ook op 
directe en indirecte kosten.

Rick Nibte
Specialist Single use-technologie bij Hitma



Fibrinogen, a natural blood protein, is well known for 
playing a key role in hemostasis, tissue repair and 
host defence against pathogens. What is less widely 
known is that fibrinogen in human blood  is actually a 
mixture of variants, each with different functions and 
properties that could be harnessed to improve existing 
hemostatic applications or develop innovative medical 
products in new therapeutic areas. However, extracting 
individual fibrinogen variants from human donor 
plasma is commercially infeasible.

Fibriant, a biotech company based in Leiden, the 
Netherlands, has developed a unique recombinant 
fibrinogen manufacturing platform to take advantage 
of the many opportunities that fibrinogen variants offer. 
Using industry standard CHO expression technology 
and a purification process based on a proprietary 
affinity resin, the company is able to produce 
specific human fibrinogen variants—fully intact and 
functional—at commercially feasible production levels 
and cost. And because fibrinogen is often used in 
combination with its physiological activator thrombin, 
Fibriant has also developed a recombinant thrombin 
production process.

“Plasma versus recombinant fibrinogen is analogous 
to serum-derived polyclonal immunoglobulin versus 
recombinant monoclonal antibodies,” explained Jaap 
Koopman, Fibriant co-founder and CEO. “This is the 
first time in history that naturally occurring individual 
fibrinogen variants can be produced in sufficient 
quantity for novel applications.”

Fibriant’s lead product, RecoSeel, is the first fully 
recombinant fibrin sealant for use as a biodegradable 
and bioactive topical haemostat to stop excessive 
bleeding during surgery. It is based on a fibrinogen 
variant (selected for its optimal functional properties) 
and recombinant thrombin (which converts soluble 
fibrinogen into an insoluble three-dimensional 
fibrin matrix), and offers significant advantages 
over plasma-derived topical haemostat products, a 
market worth $1.2 billion worldwide. “Recombinant 
thrombin is simply cheaper to produce as the amount 
in donor plasma is tenfold lower than our recombinant 
expression levels. And our recombinant fibrinogen is 
more stable as it is of high purity and not contaminated 
with plasma proteases that degrade this large 
sensitive protein,” said Koopman. “This facilitates 
the development of liquid formulations of not only 
RecoSeel but also injectable fibrinogen products for 
use in acute bleeding situations.”

RecoSeel has demonstrated robust efficacy in 
pig-liver bleeding models, is expected to enter clinical 
development in 2022, and has low development risk 
as US Food and Drug Administration guidelines are 
already available and Fibriant’s founders and 
technical staff have experience in developing topical 
hemostat products. 

Transforming natural variation into 
bespoke healthcare solutions
While plasma-derived fibrinogen is currently limited to 
topical and injectable hemostat products, the health-
care potential of recombinant fibrinogen is far greater.

By focussing on specific variants, Fibriant can produce 
customized products, such as specialty sealants & 
matrices, coatings and injectable concentrates for use 
in wound closure, medical-implant biocompatibility, 
and treating or preventing blood loss (Fig. 1). Fibriant 
currently has four cell lines that each produce a 
specific variant and is planning to recombinantly 
produce up to twelve variants that are known to 
circulate in human blood. 

A key area in Fibriant’s pipeline is host defence, with 
focus on preventing and treating infections caused by 
life-threatening methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) bacteria. MRSA is known to hijack host 
proteins, especially circulating fibrinogen, to form 
biofilms on artificial surfaces or damaged tissue, 
enhancing its virulence and shielding the pathogen 
from host immunity and antibiotic treatment. However, 
one of Fibriant’s recombinant fibrinogen variants 
lacks the important pathogen-binding site; a proof-of-
concept study in mice demonstrated that pre-coating 
medical implants with this variant reduces biofilm 
formation but, more importantly, greatly increases 
sensitivity of the biofilm-associated MRSA bacteria to 
antibiotic treatment.

Tissue repair is another area of future application. 
“The fibrin matrix also facilitates tissue remodelling 
and regeneration by supporting cell migration and 
influencing cellular phenotype,” explained Koopman. 
“We aim to provide tailor-made recombinant fibrin 
matrices with unique biochemical and biomechanical 
properties, for regenerative medicine applications.” 

Partnering aspirations
Fibriant is looking for investors and strategic 
partners to help progress its pipeline and scale up 
Good Manufacturing Practice production of different 
fibrinogen variants and recombinant thrombin. The 
company is also keen to supply recombinant fibrinogen 
and/or thrombin as OEM products to other parties that 
would like to develop new products or replace plasma 
proteins in existing products.

Recombinant production offers several advantages 
over plasma fractionation. Product consistency and 
safety is higher as the need for different donors is 
negated, avoiding the risk of blood-born disease 
transmission. Furthermore, production capacity is 
virtually unlimited, is unaffected by pandemics, such 
as covid-19 or other global health issues that threaten 
blood donation, and existing import/export restrictions 
for plasma products do not apply, facilitating 
worldwide marketing.

“Individual fibrinogen variants, with their unique 
structure-function profiles, are an untapped healthcare 
resource,” said Koopman. “We believe we are the 
only company worldwide able to provide recombinant 
fibrinogen variants at commercially acceptable cost 
and maximise the value of this versatile molecule into 
customized hemostatic applications and innovative 
host-defence and tissue-repair products.”

Contact details  
Jaap Koopman, 
Chief Executive Officer
Fibriant BV
The Netherlands

Tel:  +31 (0) 6 21628475
E-mail:  j.koopman@fibriant.com
Website:  www.fibriant.com

Biotech company Fibriant has developed a unique recombinant fibrinogen manufacturing platform 
that is able to create a range of products that offer advantages over the plasma version.

Fibriant

Recombinant hemostasis 
products inspired by nature 

Human fibrinogen variants
and human thrombin

Recombinant productionTissue repair

Tailor-made
fibrin sca�olds

Hemostasis

Injectable
fibrinogen

Wound closure

Fibrin sealants
and glues

Infectious
disease

Anti-bacterial
biofilm

coatings

OEM products

Other
uses

Replacement of
plasma products

Fibriant’s recombinant production platform for fibrinogen variants and thrombin.  Fibriant will develop products for wound closure, 
tissue repair, hemostasis and infectious disease, and will supply companies with OEM products who prefer to use recombinant 
fibrinogen/thrombin instead of plasma fibrinogen/thrombin.
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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

Succes BioNTech goed voor Europese Biotechsector

Na een uitstekend 2020 doet de 
Nasdaq Biotechnology index dit jaar 
een pas op de plaats. De index 
bereikte begin februari het hoogste 
niveau ooit, maar is sindsdien met 
bijna 15% gedaald. Daardoor staat de 
index zo ongeveer weer waar die dit 
jaar begon. 

Dit jaar is een van de beste performers 
het inmiddels welbekende BioNTech, 
dat nu een marktkapitalisatie heeft van 
US$ 47 miljard. Het succes van het 

Duitse Biotechnologieconcern straalt af 
op de hele sector in Duitsland. Vorig 
jaar investeerden beleggers een 
recordbedrag van ruim EUR 3 miljard in 
Duitse Biotechnologiebedrijven, ruim 
drie keer zoveel als in 2019. Het is 
echter nog niets vergeleken met de VS, 
waar biotechnologiebedrijven vorig jaar 
US$100 miljard ophaalden. 

Toch zijn dit soort successen belangrijk 
voor de sector. Het toont precies het 
probleem van beleggen in 

biotechnologie: meestal gaat het mis, 
maar ééns in de zoveel tijd is er een 
heel groot succes. 

De hoge risico’s zie je ook terug in de 
performance van de individuele 
aandelen in de index. Maar liefst 13 
bedrijven boekten een koerswinst van 
meer dan 50% dit jaar. Daarnaast 
waren er ook 15 bedrijven die meer dan 
50% in waarde daalden. Dat betekent 
dat ongeveer 10% van de aandelen in 
de index een uitslag van meer dan 50% 

had! Ik vind dat beleggen in een index 
niet zoveel zin heeft. Biotechnologie-
beleggers zoeken de risico’s en in een 
index wordt dat weer gespreid. 

In Nederland werden we ook weer met 
de neus op de feiten gedrukt: het 
voorheen zo succesvolle Galapagos is 
dit jaar de op één na slechtste per-
former in de AEX. Maar rendementen 
uit het verleden zeggen niets over de 
toekomst. Wie weet wat voor succes 
Galapagos nog in de pijplijn heeft. 

HollandBio's  
nieuwste lid
QVQ is een CRO die services levert 
voor de ontwikkeling van specifieke 
antilichamen. QVQ is gespecialiseerd 
in het op maat maken van anti-
lichamen met een enkel domein 
(sdAbs of VHH). Door immunisatie van 
lama’s of gebruik te maken van 
bestaande faagdisplay banken 
selecteren we tegen een breed scala 
aan targets van eiwitten tot cellen 
specifieke en hoog affine anti-
lichamen. Deze kleine antilichamen 
(15kD) worden meer en meer gebruikt 
vanwege de hoge penetratie in 
weefsel, snelle klaring uit bloed, lage 
toxiciteit maar vooral omdat ze ideale 
bouwstenen zijn om specifieke 
targetting te bewerkstelligen in 
bispecifieke, multimere of 
gelabelde moleculen.

QVQ heeft alle expertise in huis om alle 
services te verlenen in VHH antilichaam 
technologie. Van immunisatie, faag-
display panning en screening tot 
productie, moleculaire modellering en 
labeling. Wij bieden maatwerkprojecten 
waarbij leadpanels van VHH in nauwe 
samenwerking met klanten worden 
ontwikkeld. Experimenten worden altijd 
aangepast aan de projectbehoefte. 
Bovendien beschikken wij over een 
portfolio met een aanzienlijk aantal 
VHHs van hoge kwaliteit dat gericht is 
op moleculen die betrokken zijn bij 
kanker, leeftijdsgerelateerde ziekten en 
infectieziekten en kunnen helpen in het 
onderzoek en de snelle detectie van 
deze ziektes.

Kijk voor meer informatie op 
www.qvquality.com of neem contact 
met ons op via info@qvquality.com“
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Het is zonder enige twijfel een uitdagende, maar 
helaas ook vaak een onderschatte branche: in perfecte 
staat verpakken, ophalen, afleveren of opslaan van 
kostbare farmaceutische en medische producten 
en van biologische en clinical trial samples. Sinds 
het afgelopen corona jaar zijn we weer met onze 
neus op de feiten gedrukt: in klinisch onderzoek, 
biotechnologie en lifes sciences draait het niet alleen 
om innovatie en geavanceerde wetenschap, maar 
evenzeer om een uitstekende internationale logistiek. 
Naar kennisinstituten, lab’s of farmaceuten. Zonder 
een goede logistiek durven we zelfs te stellen 
dat wetenschap en zeker klinisch onderzoek 
onmogelijk zou zijn.

Volledige ontzorging
Gelukkig weten farma, wetenschappers en een breed 
palet ondernemers in de life sciences sinds zes 
jaar CryoReliance uit Leiden -dochteronderneming 
van QVM- te vinden als het gaat om geavanceerde 
kennis en expertise van turnkey distributie van 
temperatuurgevoelige producten. Dat heeft 
de organisatie gemaakt tot wat het nu is: een 
betrouwbare, (GDP-)gekwalificeerde internationale 
dienstverlener. ‘We bieden het gehele traject van 
packaging solutions, logistics en opslag, dit alles om 
de klant volledig te ontzorgen.’ Daarbij kan het volgens 
John van Moerkerken gaan om standaard packages, 
maar ook om goederen met afwijkende classificaties. 
‘Ook dan zijn we in staat om iedere minuut te 
monitoren en in te grijpen als dat nodig mocht zijn.’

Realtime temperatuurscontrole, 
brand- en inbraakalarm
Fysiek heeft CryoReliance 2 sites: 1 in Leiden en 
1 in Moordrecht. ‘Beide sites beschikken over een 
continue en realtime temperatuurscontrole, brand- 
en inbraakalarm, ‘ vertelt John. ‘Al onze vriezers 
kunnen gebruik maken van energie geleverd door 
een diesel generator. Natuurlijk beschikken we altijd 
over noodstroom. We bieden een pakket van15 – 25 
°C (controlled ambient) tot -196 °C (Liquid Nitrogen) 

en sinds vorig jaar ook Ln2 dampfase. De site in 
Moordrecht is state-of-the-art en biedt een ML2 ruimte 
voor de opslag van farmaceutische goederen op ruim 
700 m2 dus voldoende groeimogelijkheden.’ En als 
de klant specifieke oplossingen en maatwerk wenst? 
John: ‘Ook dat is mogelijk. Onze jarenlange ervaring 
en expertise maakt dat we snel specifieke oplossingen 
kunnen ontwikkelen en testen.’ 

Verzoek vanuit de markt:
opslag in dampfase stikstof
Sinds vorig jaar biedt CryoReliance ook opslag in 

dampfase Ln2. ‘We kregen steeds meer vraag vanuit 
de markt naar deze dienst, ‘legt John uit. ‘Stikstof / 
extreem lage temperatuur wordt vaak gebruikt om 
voor langere tijd bijv. mastercell banks op te slaan, 
een cruciaal onderdeel voor veel bedrijven. Voor 
de veiligheid / risico spreiding wordt de mastercell 
bank zowel intern als extern opgeslagen. Maar ook 
wordt het veel toegepast ten behoeve van cel- en 
gentherapieën. We bieden nu zowel dampfase als 
vloeibare aan. Bij dampfase bevindt de vloeibare 
stikstof zich in de mantel en worden de producten 
in het midden van het apparaat opgeslagen en 
komen hierbij niet in contact met de vloeistof. Bij de 
vloeibare fase gaan de producten in de stikstof zelf. 
De dampfase heeft als voordeel dat het risico op cross 
contamination’ sterk wordt verminderd.’

Corona als boost 
John merkt binnen CryoReliance heel goed dat corona 
een boost heeft gegeven aan allerlei processen. ‘Zo 
hebben we geïnvesteerd in extra capaciteit voor opslag 
met de focus op -80 °C vriezers. Die extra capaciteit 
kwam goed van pas toen bleek dat veel fabrikanten 
binnen hun eigen faciliteit vaccins wilden produceren 
en daarom snel ruimte vrij moesten maken. Zo konden 
we de extra vraag naar opslag goed faciliteren.’ 

‘Als CryoReliance hebben we afgelopen jaar veel 
ingezet op internationale dienstverlening en hebben 
een groot netwerk opgebouwd. Internationale klanten 
hebben een stijgende behoefte aan een vertrouwde 
partij die hooggekwalificeerd en gecertificeerde 
opslag en transport regelt. Die behoefte is de basis 
van ons succes.’ 

Voor meer informatie
www.cryoreliance.nl
info@cryoreliance.nl
+31 (0) 85 303 64 89

Is er een naam die meer zegt over een 
bedrijf dan CryoReliance? Letterlijk vertaalt: 
‘koud vertrouwen’. Op kou (tot -196 °C) kan 
je sinds 2015 vertrouwen bij CryoReliance. 
En, sinds vorig jaar, ook opslag in dampfase 
Ln2. Daarnaast op een volledig pakket aan 
packaging solutions, logistiek en opslag van 
kostbare farmaceutische en biotechnologische 
materialen. Managing director John van 
Moerkerken zet alles op alles om de klant 
volledig te ontzorgen.

CryoReliance

Van -196 °C tot ambient 
Voor standaard sample tot maatwerk

De drie onderdelen van CryoReliance 
1. CryoReliance Gespecialiseerde 
opslag onder GDP 
• 15 – 25 °C (controlled ambient);
• 5 ± 3 °C (refrigerated);
• -20 °C (frozen);
• -80 °C (deep frozen);
• -196 °C (Liquid Nitrogen / vapor phase).
• Andere temperaturen op verzoek

2. CryoReliance Distributie
Gecertificeerd en binnen Benelux, 
Duitsland en Frankrijk

3. CryoReliance GDP Transport
CryoReliance kan uw GDP transport uitvoeren 
wereldwijd, binnen Benelux wordt dit gedaan 
met eigen personeel en wagenpark. Daarbuiten 
met onze gespecialiseerde partners.
• Leveren van de juiste UN verpakkingen
• Afleveren op afgestemde tijdstippen
•  Leveren van temperatuurloggers en data 

tijdens transport
•  Leveren van droogijs en gevalideerde 

verpakkingen
•  Dedicated transport van uw producten van 

a naar b zonder tussenkomst van andere 
afleveradressen. 

' Zonder goede logistiek is 
wetenschap en klinisch 
onderzoek onmogelijk'



Niel Kruize (CCO), sinds 1996 werkzaam bij bedrijven 
die met PCR-producten en DNA/RNA extractie 
werken, had natuurlijk nooit verwacht dat de COVID 
pandemie zo’n impact zou hebben. Maar het zorgde 
voor een meer dan vliegende start van MolGen. 
Want door de pandemie nam de vraag naar PCR 
testen met ongekende vormen toe. ‘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. Daar is (internationaal) veel vraag naar.’

Levering van de hele supply chain
MolGen onderscheidt zich door snelheid, flexibiliteit 
en vooral ook logistiek te leveren, zeg maar de gehele 
supply chain. Wim van Haeringen (CTO): ‘Klanten 
hoeven niet meer tientallen verschillende producten 
te bestellen. 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.’

Opschalen SARS-CoV-2 testcapaciteit
Het opschalen van de SARS-CoV-2 testcapaciteit staat 
-zoals gezegd- hoog op de MolGen prioriteitenlijst. 
Daartoe werd onder meer eind december 2020 een 
strategische samenwerking met Hamilton en EWC 
Diagnostics aangegaan. Maarten de Groot (CEO):  
‘Als reactie op een door de Nederlandse regering 
uitgeschreven tender naar opschaling van SARS-CoV-2 
detectietests, presenteerden Hamilton, MolGen en 
EWC Diagnostics een geheel innovatieve oplossing van 
patiëntmonster tot en met testresultaat. Deze complete 
werkstroom kan voldoen aan de vraag naar toegenomen 
SARS-CoV-2-testcapaciteit en een verminderde 
doorlooptijd voor testen in Nederland.’ 

Binnen het samenwerkingsverband zal Hamilton de 
geautomatiseerde RNA-extractie en de PCR opstelling 
leveren. MolGen levert de RNA-extractiechemie en de 
(plastic) verbruiksartikelen die gebruikt worden in het 

laboratoriumproces. EWC Diagnostics draagt zorg voor 
de van een CE-IVD-markering voorziene SARS-CoV-2 
PCR-testkits en ook de realtime PCR-apparatuur die 
wordt gebruikt voor de analyse van SARS-CoV-2. 

MolGen en EWC Diagnostics zullen samen 
verantwoordelijk zijn voor het regelen van de 
dagelijkse logistiek naar verscheidene laboratoria. 
Deze laboratoria, verdeeld over heel Nederland, 
hebben ingetekend op het verkrijgen van 15 totale 
testoplossingen aangeboden door het consortium. 
Door vrijwel uitsluitend in Nederland in te kopen en te 
produceren, kan het consortium de continue stroom van 
materialen garanderen.

Ook de GGD’s 
De onderscheidende werkwijze van MolGen wekte 
ook de interesse van het ministerie van VWS. Ze gaven 
het Veenendaalse bedrijf opdracht om de gehele 
inrichting van de mobiele labs en de toelevering van 
gebruikersartikelen te verzorgen voor GGD-teststraten 
in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 
Niels: ‘De door TNO ontwikkelde coronatest gebaseerd 
op LAMP waarbij je veel sneller en efficiënter grotere 
aantallen aankan, wordt integraal onderdeel van de 
Nederlandse coronatest infrastructuur. Die corona 
LAMP-test kan na een uur met een nagenoeg zelfde 
nauwkeurigheid als de PCR-test aangeven of een 
onderzocht monster het coronavirus bevat. Na 
de klinische validatie in oktober 2020 bij de GGD 
Amsterdam, heeft TNO de testmethode verder 
geoptimaliseerd en samen met MolGen geschikt 
gemaakt om ook in grote aantallen tests te kunnen 
verwerken. Om die schaalvergroting mogelijk te maken, 
moesten onder andere ook de daarvoor benodigde 
pipetteerrobots als onderdeel van de test worden 
gevalideerd. De snelle test is geschikt voor zowel 
mensen met, als zonder klachten. Op korte termijn 
zullen ook commerciële teststraten kunnen gaan 
werken met de LAMP-test. Het ministerie van VWS 
wil de LAMP-test samen met de SpiroNose-blaastest 
inzetten, niet alleen om de testcapaciteit op korte 
termijn uit te breiden, maar vooral ook om veel sneller 
dan nu de uitslag van een test te kunnen geven.’

Ondertussen is het ambitieuze MolGen allang de 
grenzen overgevlogen. ‘We zijn bijvoorbeeld één van 
de voornaamste leveranciers met onze totaaloplossing 
aan  Uruguay en leveren aan klanten van Spanje 
tot Australië. We hebben sinds een maand een 
verkoopkantoor in San Diego en zijn bezig met opzetten 
van sites in onder meer de UK en Duitsland. Onze 
innovatieve totaaloplossingen blijven we ontwikkelen; 
we groeien mee met de vraag van onze klanten en 
technische mogelijkheden. Maar vooral zijn we er trots 
op dat we met onze oplossingen zo’n impact kunnen 
maken op de maatschappij!’

Voor meer informatie www.molgen.com

Het is 2018 als MolGen wordt opgericht door Maarten de Groot, Wim van Haeringen en Niels Kruize. Ze duiken (in eerste 
instantie parttime) in het aanbieden van bulkchemie voor DNA/RNA extractie aan de agromarkt. En dan breekt de COVID 
pandemie uit. Een jaar later heeft MolGen 30 medewerkers in plaats van 3. Inmiddels zijn het er 60 en ontstond een 
groot internationaal netwerk en klantenbestand. Niels Kruize: ‘Het is mede dankzij een slimme infrastructuur en grote 
voorraden in de warehouses dat MolGen zo snel kon groeien.’

MolGen

Vleugels door corona

MolGen is een single-source leverancier van 
innovatieve technologie, systemen, producten 
en kits die gebruikt worden bij de extractie 
van DNA/RNA uit diverse materialen. Met de 
brede range aan diensten en producten wordt 
de hands-on tijd in laboratoria verkort en de 
productiviteit verhoogd met behoud van hoge 
opbrengsten en reproduceerbaarheid. Eurofins, 
Synlab en de Nederlandse overheid zijn enkele 
van de trouwe klanten die onder andere gebruik 
maken van de extractiechemie en apparatuur 
om de SARSCoV-2-testcapaciteit op te schalen.

v.l.n.r. Wim van Haeringen (CTO), Maarten de Groot (CEO) en Niels Kruize (CCO)
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Algemeen directeur Gerrit Bakker: “Vanuit de farma en 
de biotech hebben we de zorg in het vizier gekregen: 
operatiekamers, apotheken, laboratoria. En ook 
daar altijd op basis van hoogwaardige techniek en 
materialen. Engineering, nieuwe details, de beste 
oplossingen. We zijn voortdurend aan het innoveren. 
Binnen het brede pakket aan wandsystemen, 
onderscheidt het operatiekamer systeem zich door de 
aanpasbaarheid en robuustheid.”

Technisch directeur Michiel van Kooten sluit zich 
daarbij aan: “Wij willen de klant altijd de best passende 
oplossing bieden en blijven vernieuwen omdat de markt 
dat vraagt. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het 
gebied van desinfectiemiddelen of eisen op het gebied 
van brandveiligheid; zaken die constant innovatie 
verlangen. Tegelijkertijd is de uitdaging om ons in 
nieuwe markten te bewegen. De gezondheidszorg is 
daar een voorbeeld van: centrale sterilisatieafdelingen, 
weefsel-laboratoria; elke geclassificeerde ruimte 
vraagt om specifieke oplossingen. De bouwkundige 
realisatie van een operatiekamer is anders dan die van 
een cleanroom in de farma of een containment ruimte 
in een BSL-faciliteit. De details bepalen het verschil en 
daarmee onderscheidt Cleanroom Combination Group 
zich in de markt.”

Dat onderscheidende 
vermogen kent vele 
aspecten, zegt Marco 
de Bruijn, commercieel 
technisch adviseur van CCG: 
“Door contacten met klanten, adviseurs en architecten 
leer je hun specifieke wensen kennen en doe je veel 
ideeën op. Niet alleen op technisch gebied, maar 
ook als het gaat om de look and feel van een ruimte. 
Vergeet niet dat mensen langdurig in deze ruimtes 
verblijven, dus het moet ook Arbo- en geluidstechnisch 
verantwoord zijn. Elke ruimte vraagt om een andere 

afwerking en daar houden 
wij rekening mee bij de 
materialisatie. Ook dat is 
kennis en ervaring.”

Cleanroom Combination 
Group is altijd onafhankelijk gebleven en heeft 
bewust gekozen voor deze zelfstandigheid. “Dat 
werkt prettiger en biedt veel vrijheid richting de 
klant, hetgeen betekent dat wij samenwerken met 
aannemers en installateurs die de opdrachtgever 
prefereert. Kortom, we werken met alle betrokken 
partijen goed samen”, aldus Gerrit Bakker.

Dit heeft geleid tot een indrukwekkende referentielijst 
variërend van OK-afdelingen in universitaire 
ziekenhuizen, GMP-faciliteiten bij diverse grote 
farma en biotech bedrijven (o.a. MSD, Kite Pharma, 
Bioconnection, Halix), nucleaire bereidingsapotheken 
(GE Healthcare) en een BSL3 faciliteit in het 
Erasmus MC.

CCG is vaak in een vroeg stadium betrokken bij de 
engineering, hetgeen resulteert in een effectieve 
planning omdat vanaf start bouw nauwelijks 
wijzigingen plaatsvinden. Het bedrijf heeft steeds 
aandacht gehad voor luchtdichtheid en reinigbaarheid 
omdat farma en biotech daar hoge eisen aan stellen. 
Michiel van Kooten: “In de hightech sector was 
daar weinig aandacht voor en waren de cleanrooms 
meer stofvrije ruimtes. Door een goede detaillering 
kunnen efficiëntere cleanrooms gebouwd worden, 
waar, volgens de installatie deskundigen, met minder 
luchtwisselingen een hogere kwaliteit wordt bereikt. 
Dit kan een kostenreductie opleveren wat betreft 
energiegebruik en luchtfilters.”

Een spraakmakend project waar de laatste kennis op 
het gebied van cleanroom bouw toegepast wordt, is 
ruimtevaartinstituut SRON in Leiden.

Cleanroom Combination Group heeft kwaliteit 
en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. De 
in Bergeijk gevestigde cleanroom-specialist 
heeft de afgelopen jaren een stevige groei 
doorgemaakt waarbij de focus werd verbreed 
naar andere hoogwaardige markten. 
Naast farma en biotech worden de zorg, 
nucleair en hightech sectoren actief benaderd.

“Markt verandert en wij spelen daarop in”

Cleanroom Combination Group 
blijft innoveren 

GMP productiefaciliteit Byondis Nijmegen

BSL3 lab Erasmus MC Rotterdam

Radiofarmaca apotheek 
GE Healthcare Eindhoven



The MCO-50 series CO2 and Multigas Incubators provide precise control of CO2 concentration and 
accurate, uniform, and highly responsive temperature control within the chamber. During cell culturing 
the inCu-saFe germicidal interior and SafeCell UV lamp work continuously to prevent contamination. 
An OLED alphanumeric keypad allows convenient but secure user control. It can display internal 
conditions, such as CO2  level and temperature. Transfer of data is easy via a USB port.

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 

NEW

With technology in the field of 
preservation, incubation, 
sterilisation and processing, 
PHCbi’s product range includes 
high-quality  biomedical and 
laboratory equipment - backed 
by over fifty years of industry 
experience. 

Incubation 

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

Integrated
shelves

optional multigas

NEW compact incubator  
with great quality  
and performance
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New transfer tubing from BioPure provides reliable fluid transfer solution for biopharmaceutical 
applications. “A reliable, flexible and good-value solution for a wide range of applications.”

Watson-Marlow Fluid Technology 
Group (WMFTG) has launched BioPure 
silicone transfer tubing to provide a 
safe, reliable and value-based solution 
for a wide range of bioprocess fluid 
transfer applications. 

High-quality fluid handling
“Biopharmaceutical processes are 
among the most critical in the world”, 

says Mark Lovallo, Product Manager at 
WMFTG, “so having confidence in the 
quality and cleanliness of manu-
facturing materials is essential. 
Using WMFTG’s extensive experience 
in bioprocessing, BioPure platinum 
cured silicone transfer tubing is flexible 
and reliable, delivering safe and 
efficient fluid transfer.”

BioPure has pioneered the design, 
development and delivery of innovative 
bioprocessing fluid path components 
since 1998. Single-use technology has 
been at the forefront of its market 
focus. As part of WMFTG, BioPure 
combines market expertise in all 
aspects of fluid transfer, from pumps 
and tubing to valves, reinforced hoses 
and final fill finish. Lovallo: “We’re 

always on the leading edge of meeting 
regulatory expectations, and are 
confident that we are uniquely 
positioned to handle high-purity 
biopharmaceutical fluid application.” 

Meets the highest standards
BioPure, as Lovallo points out, aims to 
simplify production operations, lower 
cGMP manufacturing costs and reduce 
process validation. The new silicone 
transfer tubing fits into this strategy. “It 
offers a good value option for fluid 
transfer for a broad range of 
applications”, says Lovallo, “including 
diagnostics, animal health and 
biopharmaceutical R&D, satisfying all 
the essential requirements.”

The tubing, which is made of 
biocompatible materials that are USP 
Class VI compliant and animal-derived 
component free (ADCF), is 
manufactured and packed in a Class 7 
cleanroom in accordance with 
European regulations. It withstands 
challenging conditions: the silicone 
tubing is autoclavable and gamma-
stable up to 50kGY to meet even the 
most demanding conditions used in 
bioprocessing applications. Lot 
numbering enables product traceability 
for confidence in the supply chain. 

Reliable and flexible
“Tubing choice is an important 
consideration for any bioprocess 
engineer in order to ensure the entire 
process is compatible with regulations 
and maintains the quality of high-value 
products”, says Lovallo. “It is therefore 
essential that quality is not compro-
mised for cost. Using our extensive 
experience in bioprocessing, we have 
designed the BioPure transfer tubing 
to provide a reliable, flexible and 
good-value solution for a wide range 
of applications.”



Het succes van BioPartner mag voor een aanzienlijk 
deel op de conto worden geschreven van econoom 
Thijs de Kleer. Thijs, die vanuit de functie van 
Concern Controller/Adjunct directeur financiën 
LUMC, in 2013 aantrad als Algemeen Directeur 
van ‘Stichting BioPartner Academisch Bedrijven 
Centrum Leiden’, kortweg BioPartner , beschikt 
over de juiste combinatie van eigenschappen om de 
mooie organisatie die in 2013 enigszins is gestrand, 
weer vlot te trekken. ‘BioPartner is een stichting 
zonder winstoogmerk. We richten ons met flexibele 
kantoor- (vanaf 18 m2) en laboratoriumruimte op 
start ups en doorstarters in de Life Sciences. Naast 
‘flexibiliteit’ is ‘gemeenschappelijkheid’ kenmerkend 
voor BioPartner en dat onderscheidt ons onder meer 
van vastgoedorganisaties. Zo vind je in onze gebouwen 
extra services en fraaie ontmoetingsplekken 
(BioPartner Meeting Center), maar ook stimuleren 
we onderlinge contacten en kruisbestuiving, 
bijvoorbeeld op de maandelijkse huurdersborrel, op 
de jaarlijkse BBQ en op het nieuwjaarsontbijt. Het 
delen van voorzieningen (afvalservices, dataruimtes 
en gassentransport) zodat de investeringen per 
bedrijf lager zijn, behoort ook tot onze missie van 
‘gemeenschappelijkheid’. Zo ondersteunen we 
daadwerkelijk bedrijven bij hun groei.’ 

Gegroeid
Inmiddels is BioPartner uitgegroeid van een handjevol, 
naar 14 medewerkers. Speciale aandacht wil Thijs 
vragen voor Rebekah Bikker als manager Strategie en 
Communicatie die sinds kort de BioPartner gelederen 
versterkt. Rebekah is als voormalig medewerker bij 
Biotech Training Facility en OctoPlus (tegenwoordig 
onderdeel van Dr. Reddy’s) zeer goed geïntegreerd in 
LBSP. Bovendien dateert het contact tussen de twee 
al van enkele jaren geleden toen Thijs nog bij BTF 
werkzaam was. Rebekah: ‘Ik ben aangetrokken om het 
relatiemanagement en -beheer verder te ontwikkelen 
en dan vooral met betrekking tot huurdersgesprekken. 

Daarnaast geef ik een boost aan de communicatie en 
events en functioneer ik als back-up voor Thijs in de 
sterk groeiende BioPartner organisatie.’

Continu behoefte aan 
huisvesting en vooral labruimte
Momenteel zijn 5 BioPartner gebouwen gevestigd 
op LBSP. BioPartner 4 is met 35 jaar de oudste. 
Leegstand is er vrijwel niet. Thijs: ‘Er is continu 
behoefte aan huisvesting, en vooral aan labruimte, 
maar flexibiliteit ook in bouw blijft cruciaal. Je moet 
een lab simpel kunnen transformeren in kantoor, en 
andersom. Circulaire economie en duurzaamheid zijn 
de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. 
Met ‘circulaire economie’ waren we altijd al bezig, 
maar we noemden het anders: handelen in 2de hands 
spullen.’ Met een weids gebaar in zijn kantoor somt 
Thijs op: ‘Deze ruimte was vroeger lab, dat bedoel 
ik met hergebruik en flexibel bouwen. Alle meubels 
en apparatuur hier, zijn second hand ofwel ‘vintage’: 
achtergelaten door vertrekkende bedrijven en door ons 
al jaren met plezier hergebruikt.’

BioPartner 5 finalist bij 
landelijke Circulair Awards 2021
Dat circulariteit BioPartner in het bloed zit, blijkt wel 
uit de jongste BioPartner 5 (6500 m2 BVO, ca. de helft 
lab, waarvan 100 m2 flexlab ) waar in april 2021 de 
eerste huurders ISA Pharmaceuticals, Toxys, Cellpoint 
en Mimetas in zullen trekken. Daarmee is het gebouw 
vrijwel geheel verhuurd. Met dit gebouw is BioPartner 
finalist geworden bij de landelijke Circulair Awards 
2021. ‘Er wordt gebruik gemaakt van emissieloze, en 
hergebruik van pure materialen. ‘Zo hergebruiken 
we de balken van een elders op LBSP gesloopt 
gebouw, en zijn onze binnenwanden afkomstig van 
een gerechtsgebouw in Haarlem. Het dak ligt vol 
zonnepanelen. We gebruiken zo min mogelijk nieuw 
materiaal en hergebruiken zoveel mogelijk 
bestaand materiaal.’

Opvallend is overigens dat de huurders allen afkomstig 
zijn uit andere BioPartner gebouwen. ‘De ondernemer 
die kiest voor BioPartner, wil daar niet meer weg. ‘weet 
Thijs. Rebekah besluit: ‘Je hebt allerlei bedrijven die 
labruimte aan bieden, maar waar een startup echt kan 
uitgroeien tot een scale up, kan eigenlijk alleen binnen 
BioPartner. Niet voor niets is onze slogan ‘BioPartner, 
dé omgeving waar starters kunnen groeien.’ 

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

BioPartner, de incubator organisatie van het Leiden Bio Science Park, ontstond 35 jaar geleden en 
is anno 2021 één van de drijvende krachten achter het succes van het LBSP. Niet alleen huisvest 
LBSP de meeste startups van alle Nederlandse Biotechparken, maar de ondernemer die kiest voor 
BioPartner, wil daar ook niet meer weg…. 

BioPartner

BioPartner, dé omgeving 
waar starters kunnen groeien

Subsidie Campussen Zuid-Holland
Blij is BioPartner met de 4 ton subsidie vanuit 
de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland. 
De provincie Zuid-Holland stelt middelen 
beschikbaar om de ontwikkeling van campussen 
in Zuid-Holland te versnellen. Campussen 
nemen een belangrijke positie in als brandpunt 
voor innovatie en (nieuw) ondernemerschap. 
Ze zijn de kraamkamer van talent, toekomstige 
technologische ontwikkelingen en daarmee de 
ontwikkeling van de Nederlandse kennis- 
economie. BioPartner verkreeg de 
subsidie primair voor de ontwikkeling van 
onderzoekinfrastructuur.
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LBSP
Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is het 
grootste kenniscluster van Nederland op het 
gebied van Life Sciences & Health en staat ook 
internationaal hoog aangeschreven. De clustering 
van hoogwaardig onderwijs, onderzoek, zorg en 
bedrijfsleven trekt studenten, wetenschappers 
en ondernemers vanuit de hele wereld naar 
kennisstad Leiden. Het Leiden Bio Science 
Park huisvest het grootste aantal bioscience 
start-ups in Nederland. Onder de bedrijven 
bevinden zich ook verschillende multinationals 
en internationaal geprezen onderzoeksinstituten. 
Het aantal life sciences bedrijven en instellingen 
groeit snel. Op dit moment staan er 180 bedrijven 
en instellingen in het park, met in totaal ruim 
18.000 medewerkers. Dit aantal groeit naar 
verwachting door tot circa 27.000 in 2025. Door de 
aanwezigheid van hogeschool, mbo en meerdere 
faculteiten zorgen duizenden studenten dagelijks 
voor levendigheid in het gebied. Het park beslaat 
ca. 110 hectare. Binnen het park is nog uitbreiding 
mogelijk van ca. 330.000 m2 vloeroppervlak 
voor life sciences and health gerelateerde 
bedrijvigheid, kantoren en woningen.



Totaalaanbieder voor ziekenhuizen en klinieken

In Nederland worden steeds hogere 
eisen gesteld aan de kwaliteit van de 
gezondheidszorg. Ziekenhuizen blijven 
zichzelf telkens ontwikkelen, maar 
ook de klinische zorg is de laatste 
jaren sterk toegenomen. Modderkolk 
levert totaaloplossingen voor de zorg 
op het gebied van elektrotechniek, 
automatisering en luchtbehandeling. 

Klinieken en ziekenhuizen moeten op 
technisch gebied voldoen aan de 
wettelijke eisen. Met name voor 

kleinere zorginstellingen is dit een 
uitdaging, omdat zij niet over een eigen 
technische dienst beschikken.Modder-
kolk verzorgt voor deze instellingen een 
totaalpakket aan technische 
dienstverlening. Of het nou gaat om het 
vervangen van een lampje, de bouw van 
een volledige operatie-kamer of het 
voorzien in een storings-dienst, 
Modderkolk staat klaar voor de klant. 

Ook voor grotere zorginstellingen biedt 
Modderkolk de nodige ondersteuning. 

De efficiëntie in ziekenhuizen neemt de 
laatste jaren steeds verder toe en de 
kwaliteitsvraag wordt groter. Modder-
kolk denkt graag mee in oplossingen 
om de overlast van onderhoud, 
verbouwingen inspecties en storingen 
zo laag mogelijk te houden. Op die 
manier kan de zorg in ziekenhuizen 
zoveel mogelijk doorgang vinden. 

Aanleg en onderhoud van 
operatiekamers en behandelruimtes
Wij kunnen uw operatiekamers of 
behandelruimtes volledig inrichten, 
onderhouden, inspecteren en valideren. 
De elektrotechnische installatie, de 
luchtbehandelingskast en het 
besturingssysteem. Maar bijvoorbeeld 
ook het distributiesysteem voor 
medische gassen. Wij werken hierbij 
volgens de normen van de Europese 
Farmacopee.

Overzicht van diensten
- Aanleg elektrotechnische installatie
- Branddetectie
- Industriële automatisering
- Inspecties
- Kalibratie en validatie
- Keuringen
- Ontwerp en engineering
- Panelenbouw
- Service en onderhoud
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Booming. Dat geldt als geen ander voor de Life 
Sciences sector. Gespecialiseerde agencies als 
SIRE® Life Sciences die de zaken slim en efficiënt 
aanpakken, groeien mee. Van oudsher zijn er binnen 
recruitment twee mogelijkheden: tijdelijke inhuur van 
personeel en de werving en selectie voor een vaste 
aanstelling. Goede vaste specialisten zijn in de huidige 
Life Sciences zeer schaars, waardoor het aantrekken 
van tijdelijke externe expertise cruciaal is geworden. 
Werknemers durfden zelf weer te freelancen omdat 
de garantie op werk aanzienlijk toenam. Het voordeel 
voor werkgevers is, dat het flexibele personeel kennis, 
expertise en vaardigheden mee neemt die ze direct 
kunnen inzetten. Zo kan veel tijd bespaard worden. 
Immers: een lange inwerkperiode is niet nodig. 
Bovendien kunnen bedrijven op personeelsgebied snel 
en makkelijk schakelen. Ook dat is een groot voordeel.

Recruitment als science
SIRE staat bekend om haar continue innovatie. 
Thomas: ‘We spelen direct in op ontwikkelingen in 
de snel groeiende Life Sciences sector. Daarmee 
onderscheiden we ons van andere, veelal traditioneel 
werkende recruiters. SIRE maakt van Recruitment een 
Science. Als marktleider in de Benelux geloven we dat 
de recruitment markt moet doorschakelen. Wij houden 
van technologie en innovatie, zeker in een sector die 
drijft op ontwikkeling. Het aanbieden van diensten als 
contract management en brokering is daarvan een 
karakteristiek voorbeeld.’

SIRE merkte al een aantal jaren geleden dat klanten 
graag altijd en overal overzicht en inzicht wilden 
hebben. ‘Nooit meer zoeken naar contracten. 

Nooit meer een afloopdatum missen. Efficiënt 
talent werven en behouden voor de organisatie. Dat 
werkt pas echt tijd- en kostenbesparend, ‘ weet 
Thomas. ‘Daarom zijn we gestart met het inmiddels 
zeer succesvolle SIRE Staffing Solutions dat het 
mogelijk maakt dat onze klanten altijd toegang 
hebben tot het talent dat zij wensen, zonder dat ze 
daar omkijken naar hebben. Bij brokering gaat het 
vooral over standaardisatie en digitalisering. Het is 
de optimalisatie van je inhuurproces. Iedere externe 
werknemer krijgt hetzelfde contract en voorwaarden. 
Door dit gestandaardiseerde overzicht wordt de 
flexibele schil inzichtelijk.’

‘In één oogopslag zie je wat de kosten zijn 
van het inhuren van expertise. Het is een 
outsourced recruitment oplossing die voor een 
optimaal proces zorgt, ‘ vervolgt de enthousiaste 
Thomas. ‘Met maatwerkcontracten worden alle 
eisen en procedures vertaald naar de wensen van de 
inhuurkracht en leverancier. Zodra de ondernemer 
een geschikte professional heeft gevonden, neemt 
SIRE de vervolgprocedures over zodat de inhuur van de 
externe werknemer geheel zorgeloos verloopt. Door 
de combinatie van onze jarenlange ervaring, de NEN 
4400-01 certificering, NBBU lidmaatschap, en erkend 
IND referent verloopt het inhuurproces risicoloos. 
Wat het nog eens extra makkelijk maakt, is dat er 
één aanspreekpunt is en dat de ondernemer is verlost 
van de administratieve en juridische afhandeling. 
Zo kan de onderneming blijven doen waar ze goed in 
is: ondernemen.’

Corona, EMA en Brexit werken als vliegwiel
‘Door de komst van EMA en de Brexit kwamen al voor 
corona veel farmaceutische bedrijven naar Nederland, 
‘ vervolgt Thomas. ’Dat heeft ons geen windeieren 
gelegd. Door corona is de behoefte aan kandidaten 
nog verder toegenomen. Vooral de vraag naar Quality 
Assurance, Cell Therapy Specialists, Supply Chain en 
Manufacturing Specialists is groot. Maar ook op de 
productieplaats zelf (R&D) zien we veel vacatures. 
Wij zijn er trots op om op deze manier een actieve 
bijdrage te kunnen leveren aan de vaccin ontwikkeling 
bij grote farmaceutische klanten. Natuurlijk stonden we 
door corona ook voor uitdagingen, vooral in het begin. 

Het personeel moest thuis werken, en dat betekende 
ook een thuiswerk plek inrichten. Het gaat er dan om 
dat je snel en efficiënt kan schakelen. ‘’

Woorden als ‘zorgeloos’, ‘gemakkelijk’ en 
‘klantgericht’ komen in gesprekken met SIRE 
regelmatig naar voren. ’Dat is richtlijn door de hele 
organisatie heen, ‘ besluit Thomas. ‘Zo adviseren we 
bijvoorbeeld onze Amerikaanse klanten over de lokale 
wetgeving, met ondersteuning en advies van een 
toonaangevend advocatenkantoor. Maar zorgen we 
in de huidige krappe woningmarkt ook voor Housing 
voor onze buitenlandse kandidaten. SIRE is als geen 
ander gericht op het volledig faciliteren van een totaal 
ontzorgingspakket voor klant en kandidaat. En dat 
wordt gewaardeerd.’ 

Voor meer informatie:
www.sire-search.com
info@sire-search.com

Netherlands | +31 (0)20 658 9800
Germany | +49 (0)89 3803 8966

SIRE® Life Sciences is een voorloper. Sinds de start in 2012 heeft het Recruitment en Executive Search Consultancy bureau gespecialiseerd 
in Life Sciences niet alleen een explosieve groei doorgemaakt, naar mocht zich ook al snel ‘marktleider in de Benelux’ noemen. Continue 
innovatie binnen SIRE heeft de afgelopen jaren geleid tot een breed dienstenpakket gericht op volledige ontzorging van klant en kandidaat. 
Thomas Peijnenburg Sr. Head of Compliance & Client Services bij SIRE® Life Sciences vertelt.

SIRE® Life Sciences

SIRE® Life Sciences ontzorgt 
klant en kandidaat

De naam, geïnspireerd op de waarden die SIRE 
Life Sciences nastreeft en naleeft, heeft tevens 
de betekenis van het woord Heer/Koning/
Senior. Dit geeft aan hoe SIRE Life Sciences 
gewaardeerde klanten en kandidaten behandelt. 

Onder Life Sciences verstaat 
SIRE Life Sciences: 
• Pharmaceuticals
• Biotechnology
• Medical Devices
• Clinical Research Organisations
• Healthcare
• Food 
• Cosmetics
• Chemicals
• FMCG

' Door 
gestandaardiseerde 
overzichten wordt 
de flexibele schil 
inzichtelijk'

' Zo kan de onderneming 
blijven doen waar ze  
goed in is: ondernemen’



Ervaring met het ontwikkelen en op de markt brengen 
van diagnostische essays is de meerwaarde van IQ 
Services. Ervaring die in de praktijk ruimschoots 
is opgebouwd door het team van IQ Products. 35 
jaar geleden werd ook IQ Products ooit opgezet als 
startup. Een succesvolle startup, want IQ Products 
heeft inmiddels een breed assortiment producten 
voor zwangerschap gerelateerde aandoeningen op de 

markt gebracht. Zo zijn er diverse kits ontwikkeld voor 
het diagnosticeren van foetomaternale transfusie met 
behulp van flowcytometrie.
Schuitemaker: “Met onze perinatale producten 
begeven we ons in een niche. Daar kunnen we ons 
onderscheiden en hoeven niet de directe concurrentie 
aan te gaan met de multinationals.” Daarnaast heeft 
het bedrijf tweehonderd antistoffen beschikbaar voor 
kankeronderzoek bij vrouwen en zijn er antistoffen 
en reagentia ontwikkeld voor onderzoek naar 
uiteenlopende ziektebeelden.
 
De oplossingen van het Groningse biomedische bedrijf 
worden internationaal toegepast, waarbij goede 
voorlichting en informatie over de producten aan de 
klant de meerwaarde is van IQ Products, benadrukt 
Schuitemaker. 

Vanzelfsprekend is er nog steeds voldoende ambitie en 
uitdaging om een bijdrage te leveren aan de medische 
wereld. Niettemin, kijken Schuitemaker en zijn 
partners ook naar mogelijkheden om hun ruime kennis 
en kunde te kunnen delen. Daartoe is het ‘zusterbedrijf’ 
IQ Services in het leven geroepen. “We vonden dat het 
tijd werd dat wij de kennis, die we verworven hebben ter 
beschikking te stellen aan startups. Concreet betekent 
het dat wij ze ondersteunen en begeleiden om een 
product naar de markt te brengen: van ontwikkeling tot 
het prototype tot contractmanufacturing.”
Een nobel streven, maar IQ ziet ook dat de behoefte 
er is: “We hebben inmiddels een aantal startups 
die van onze dienstverlening gebruikmaken of al 
gemaakt hebben.”

Hoe briljant een idee ook is, er is nog steeds een grillig 
pad met valkuilen af te leggen voordat een product 
naar de markt kan; iedere onderzoeker weet dat. 
Maar dat mag een starter er niet van weerhouden 
om die weg toch af te leggen. De hulp die IQ Services 
daarbij verleent kan de kans op succes vergroten: 
“We hebben het zelf meerdere malen doorlopen. En 
doen dat nog steeds, dus we weten hoe je technische 
dossiers moet opbouwen, zien de mogelijkheden en 
onmogelijkheden, hoe je een protocol op de juiste 
manier opzet, hoe je marketing aanpakt en hoe je de 
klant daarmee op de beste manier benadert, want 
het succes van een product zit hem niet alleen in 
toepassing van het product binnen het laboratorium, 
maar ook in de promotie en voorlichting aan de arts 
die de test aanvraagt en gebruik maakt van de uitslag.”
IQ Services heeft de kennis en ervaring om te 
adviseren bij een correcte validatie, kent de regels 
rond de registratie van een IVD-product en kan helpen 
bij een ISO 13485-certificering en FDA-approval. 
Bovendien biedt IQ Services startups toegang tot 
faciliteiten en kan het participeren in het team van 
de startup of voor de startup een compleet project 
uitvoeren. 

Overigens is de dienstverlening die IQ Services 
biedt niet gratis. Er wordt een fee gevraagd voor 
de ondersteuning. “Die is meestal gebaseerd 
op milestones”, zegt Schuitemaker: “Deze is 
vanzelfsprekend afhankelijk van de wensen en het type 
project. We bespreken ook altijd eerst uitvoerig het 
project en de mogelijkheden die we zien. Overigens is 
ook dat heel belangrijk: goede communicatie en snel 
kunnen schakelen. We willen dat de starter dankzij IQ 
Services allerlei beperkende factoren weet te omzeilen 
en zich optimaal kan voorbereiden op het proces dat 
voor hem ligt.”
Hij hoopt dat IQ Services op deze manier het 
enthousiasme van de starter om een droom te 
verwezenlijk mogelijk maakt. “Zodat er innovatieve 
producten komen die de zorg uiteindelijk zullen 
verbeteren. Wij hadden die droom ook en die 
ervaringen willen we delen.”

Joost Schuitemaker weet als geen ander dat in 
de wereld van biomedisch onderzoek geduld en 
doorzettingsvermogen belangrijke elementen zijn. Hij 
hoopt dat er dankzij IQ Services over vijf jaar gezonde 
bedrijven zijn ontstaan: “Nog mooier als ze een 
vliegende start kunnen hebben door met ons in zee te 
gaan. Ongetwijfeld leren we er zelf ook van!”

Startups hebben niet alleen behoefte aan kapitaal om succesvol te worden. Goede 
ondersteuning, zowel op bedrijfseconomisch als wetenschappelijk niveau, is eveneens van 
grote, wellicht zelfs grotere, waarde. IQ Services is een nieuwe onderneming, die startups aan 
de hand neemt om hun ideeën te verwezenlijken. Want dat is in veel gevallen nodig, stelt Joost 
Schuitemaker, een van de initiatiefnemers. 

Ervaring als meerwaarde

IQ Services adviseert  
en begeleidt startups

Opdrachtgevers zijn tevreden
IQ Services kan al bogen op een referentielijst. 
Hieronder enkele statements van relaties.

“Wij zijn als relatief jong bedrijf erg geholpen 
met de kennis en vaardigheden van IQ. Met 
name op het gebied van QA/RA, productie en 
projectmanagement komt de support vanuit het 
team van IQ erg van pas. Het team komt op ons 
zeer betrouwbaar, professioneel en betrokken 
over." Nutte van Belzen MSc., CMO & Co-founder 
CC Diagnostics B.V., Groningen

“Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid, met een 
prettige persoonlijke aanpak” Dr Herman Groen, 
CSO, Hero Biotechnology, Groningen

“We hebben meer dan vijftien jaar met 
IQ samengewerkt met betrekking tot de 
ontwikkeling en productie van verschillende 
nieuwe diagnostische testen. We waardeerden 
de open en heldere communicatie, hulp bij de 
striktheid van de regelgeving en de manier 
waarop ze de projecten behandelden alsof deze 
van henzelf waren." Prof. dr. Bruce H.Davis, 
president Trillium Diagnostics, Bangor, ME, VS.
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Carmen Gugata, sinds 6 jaar werkzaam bij het 
bedrijf, legt uit waarom kristallisatie in feite de basis 
is voor veel geneesmiddelen en biotechnologische 
ontwikkelingen.  Kristallisatie is het proces waarbij 
een chemische stof wordt omgezet van een 
vloeibare oplossing in een vaste kristal structuur. 
Juist bij het ontdekken en vervaardigen van een 
nieuw geneesmiddel zijn kristallisatie processen 
nodig om het kristallisatiegedrag te bepalen 
onder uiteenlopende omstandigheden wat betreft 
concentratie, temperatuur, oplosbaarheid enzovoort. 
Die kristallisatie informatie is onder meer belangrijk 
bij het vinden van nieuwe medicijnen en het verdere 
onderzoek naar de juiste formulering van medicijnen 
en de onderzoeksfase te versnellen.

Steeds sneller produceren
‘Kristallisatie wordt in de farmaceutische 
en chemische industrie als een belangrijke 
scheidings- of zuiveringsstap gebruikt, ‘ legt 
Carmen uit. ‘Kristallisaties raken elk aspect van 
ons leven, van het voedsel dat we eten en de 
medicijnen die we innemen, tot de brandstoffen 
die we voor onze energievoorziening gebruiken. 
De meeste agrochemische en farmaceutische 
producten doorlopen tijdens het ontwikkelings- en 
productieproces meerdere kristallisatiestappen. 
Een belangrijke taak van Technobis Crystallization 
Systems is de continue innovatie van nieuwe 
technologie toepassingen in haar systemen voor de 
nog betere en snellere procesontwikkeling van API’s 
(Active Pharmaceutical Ingredients).  Naast API’s 
-de organische verbinding in een geneesmiddel 
die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke 
farmacologische werking- werken we zowel met 
kleine als grote moleculen zoals eiwitten. Primair 
is dat we onze klanten in de biotechnologische en 
farmaceutische markt zoveel mogelijk proberen te 
ondersteunen in een uiterst competitief markt om 
potentiële nieuwe medicijnen sneller naar de patiënt 
te krijgen. Wereldwijd is er immers een continue druk 
op  onze klanten (pharma, maar ook CRO’s, CDMO’s 
en Research Centra) om steeds sneller te produceren. 
En die druk is tijdens corona-tijd alleen maar 
toegenomen.’

Carmen is gepassioneerd als het gaat om ‘addressing 
the needs’ voor haar klanten, maar nog meer om de 
missie om onderzoek naar nieuwe API’s te helpen 
slagen en daarmee uiteindelijk medicijnen sneller 
bij patiënten te brengen. Hoe eerder men weet hoe 
efficiënt een kristallisatieproces ontwikkeld kan 
worden, des te eerder wordt het product geformuleerd 
en wordt de time-to-market verkort.

John de Kok, CEO Technobis Group
John de Kok versterkt sinds november 2020 als CEO 
de gelederen van de Technobis Group met een zeer 
brede kennis en expertise in de lifesciences (Directeur 
Pfizer Nederland en Life Science Industry partner 
bij Deloitte). ‘Technobis Crystallization Systems is 
onderdeel van de Technobis Group die in 2021 25 jaar 
bestaat. Naast Crystallization Systems bestaat de in 
Alkmaar gevestigde Group uit Technobis High-tech 
Solutions. Hier ligt de focus op het ontwikkelen van 
instrumenten voor de medische, lifesciences en 

farmaceutische markt. Aan de ene kant werken we 
hier binnen Technobis dus aan medische precisie 
instrumenten aan de andere kant gaat kristallisatie 
ook om precisie. Technobis focust sinds een 
kwart eeuw heel bewust op deze specialisaties en 
ondersteunt daarmee een brede klantengroep in de 
biotech, lifesciences en medische hoek.’ 

In het kort schets John een beeld van het werk en 
de medewerkers van de unieke Technobis Group 
waar in totaal ca. 80 goed opgeleide professionals 
werkzaam zijn. ‘Bij High-tech Solutions werken met 
name ingenieurs en is in Alkmaar een assemblage 
hal. Het gaat hier om medische precisie instrumenten 
variërend van anesthesie apparaten, chirurgische 
systemen tot specifieke microscopen. Het vervaardigen 
van dergelijke instrumenten is hooggespecialiseerd 
handwerk. Bij Technobis Crystallization werken een 
25-tal professionals en onderzoekers veelal met 
een (bio)chemische achtergrond die zowel vanuit 
het buitenland (Europa, Amerika en Azië) als vanuit 
Nederland werkzaam zijn.’

‘Het is drukker dan ooit binnen Technobis 
Crystallization Systems mede omdat Nederland steeds 
beter op de kaart komt als lifescience land, ‘ besluit de 
nieuwe CEO. ‘Het is voor mij een mooie uitdaging om 
deze unieke organisatie naar een volgende stap in de 
ontwikkeling te brengen.’

Voor meer informatie: 
www.technobis.com

Wereldwijd marktleider op het gebied 
van kristallisatie. Dat is een positie die 
Technobis Crystallization Systems na 25 
jaar specialisatie en continue innovatie 
op haar conto mag schrijven.  Maar het 
is zeker ook de klantondersteuning die 
Technobis Crystallization Systems zo hoog 
in het vaandel heeft staan, die geleid heeft 
tot deze unieke marktpositie. BiotechNews 
& Lifesciences interviewt  dr. Carmen 
Guguta, manager Business Development en 
Marketing en  CEO John de Kok.

Technobis Crystallization Systems

Marktleider ‘addressing the needs’

Technobis Crystallization is a world leading 
technology provider for solid-state research, 
process development and formulation. Their 
mission is to help research succeed. 
By investing in technology development to 
provide state-of-the-art research equipment, 
develop problem solving applications and share 
their knowledge and expertise with researchers 
worldwide, Technobis Crystallization Systems 
is fulfilling a central role in the crystallization 
research ecosystem. Since 2005, platforms 
for accelerating crystallization research have 
been successfully developed and installed 
in every pharmaceutical research lab in the 
world. With this a large community of scientists 
have been enabled to make a significant 
contribution to the accelerated development 
of new pharmaceuticals. In the last few years, 
new applications have been developed in 
agrochemical, fine chemical, and (bio) fuel 
research, food and personal care creating 
new markets focused on understanding the 
importance of crystallization research. These 
areas contribute to gain knowledge fast and 
accurately on defining crystallization process 
parameters before scaling up. Their users 
are now able to perform well controlled 
crystallization studies form screening through 
formulation and manufacturing. For the next 
phase of the Technobis organization, John de 
Kok is appointed as CEO of the Technobis Group 
and brings broad experience and knowledge in 
building and scaling up complex highly scientific 
organizations in the global Life Science and 
Medical markets.

With the Technobis Crystallization 
Systems workflow, scientists are now able to 
perform well controlled crystallization studies 
from hit and lead identification up through 
process scale up and formulation. Combine 
the CrystalBreeder, Crystal16 and Crystalline in 
a flexible configuration to optimize solid-state 
success. Technobis crystallization instruments 
help scientists around the world speed their 
molecules through development for commercial 
success. Use the Crystallization Systems for:

- Solubility determination
- Crystallization/polymorphism & salt screening
- Co-crystal screening
-  Crystallization process development & 

optimization
- Formulation development
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Vivenics and TenWise join forces for new dotmatics applications

TenWise and Vivenics join forces for 
the development of new applications 
for the Dotmatics platform. The 
current Dotmatics platform contains 
chemo-informatics tools that 
researchers use for analysing 
chemical structures. In this 
collaboration Vivenics will integrate 
the TenWise KMAP platform for 
literature mining into the Dotmatics 
platform. The connected KMAP 
platform adds biological knowledge to 
chemical compounds from millions of 

scientific publications. This results in 
new applications that bring more 
valuable workflows for compound 
evaluation and target discovery.

“We welcome TenWise as our partner 
for extending the capabilities of the 
Dotmatics suite of applications. 
TenWise provides access to its KMAP 
platform for literature mining. Part of 
KMAP are underlying databases 
containing chemical compound 
information that TenWise is able to 

search to find similar chemical 
structures to the novel compounds in 
an automated way. The latter aspect is 
very important for scalability and user 
friendliness in software solutions”, 
says Petrik Cuijpers, Managing Director 
at Vivenics.

“This joint development fits well in the 
existing partnership we have with 
Vivenics. Whereas TenWise specialises 
in leveraging knowledge from abstracts 
and full papers at the back-end, 

Vivenics has proven to be capable of 
bringing software applications for the 
Dotmatics platform to its customers. 
Amongst its existing client base active 
in drug discovery, Vivenics has 
identified a clear need of leveraging all 
potential biological knowledge in the 
public domain as a means to potentially 
save time and resources“, comments 
Dr. Wynand Alkema, CSO of TenWise.

A joint development agreement 
between the companies has been 
signed and Vivenics obtains a 
commercial license on the use of KMAP 
via the KMINE REST-API. The 
companies aim to bring the first joint 
product, a compound profiler, to market 
in the summer of 2021.

Vivenics boosts innovation and 
productivity in life sciences labs 
through data process optimisation and 
dedicated informatics solutions. Highly 
qualified experts, with roots in R&D, 
translate the demands of management 
and lab professionals into smart, 
affordable solutions. www.vivenics.com

TenWise offers text mining solutions by 
providing access to its KMAP and 
performs dedicated multi-omics 
analyses for industry and academia in 
life sciences and food. The company is 
based in Leiden, the Netherlands and 
works for clients around the world. 
www.tenwise.nl

Want to know more? Please visit our 
website: www.tenwise.nl or contact Nils 
Hijlkema, nils.hijlkema@tenwise.nl , 
+31 6 1171 8915.
www.vivenics.com or contact Petrik 
Cuijpers, petrik.cuijpers@vivenics.com, 
+31 88 8483 100.

 
PRESS RELEASE | OSS, THE NETHERLANDS | MARCH 24th 2021 

VIVENICS AND TENWISE JOIN FORCES FOR NEW DOTMATICS APPLICATIONS 
 
TenWise and Vivenics join forces for the development of new applications for the Dotmatics 
platform. The current Dotmatics platform contains chemo-informatics tools that researchers use for 
analysing chemical structures. In this collaboration Vivenics will integrate the TenWise KMAP 
platform for literature mining into the Dotmatics platform. The connected KMAP platform adds 
biological knowledge to chemical compounds from millions of scientific publications. This results in 
new applications that bring more valuable workflows for compound evaluation and target discovery. 
 
“We welcome TenWise as our partner for extending the capabilities of the Dotmatics suite of 
applications. TenWise provides access to its KMAP platform for literature mining. Part of KMAP are 
underlying databases containing chemical compound information that TenWise is able to search to 
find similar chemical structures to the novel compounds in an automated way. The latter aspect is 
very important for scalability and user friendliness in software solutions”, says Petrik Cuijpers, 
Managing Director at Vivenics. 
 
“This joint development fits well in the existing partnership we have with Vivenics. Whereas 
TenWise specialises in leveraging knowledge from abstracts and full papers at the back-end, Vivenics 
has proven to be capable of bringing software applications for the Dotmatics platform to its 
customers. Amongst its existing client base active in drug discovery, Vivenics has identified a clear 
need of leveraging all potential biological knowledge in the public domain as a means to potentially 
save time and resources“, comments Dr. Wynand Alkema, CSO of TenWise.  
 
A joint development agreement between the companies has been signed and Vivenics obtains a 
commercial license on the use of KMAP via the KMINE REST-API. The companies aim to bring the first 
joint product, a compound profiler, to market in the summer of 2021. 
 
Vivenics boosts innovation and productivity in life sciences labs through data process optimisation 
and dedicated informatics solutions. Highly qualified experts, with roots in R&D, translate the 
demands of management and lab professionals into smart, affordable solutions. www.vivenics.com 
 
TenWise offers text mining solutions by providing access to its KMAP and performs dedicated multi-
omics analyses for industry and academia in life sciences and food. The company is based in Leiden, 
the Netherlands and works for clients around the world. www.tenwise.nl  
 
Want to know more? Please visit our website: 
www.tenwise.nl or contact Nils Hijlkema, nils.hijlkema@tenwise.nl , +31 6 1171 8915. 
www.vivenics.com or contact Petrik Cuijpers, petrik.cuijpers@vivenics.com, +31 88 8483 100. 
 

 
PRESS RELEASE | OSS, THE NETHERLANDS | MARCH 24th 2021 

VIVENICS AND TENWISE JOIN FORCES FOR NEW DOTMATICS APPLICATIONS 
 
TenWise and Vivenics join forces for the development of new applications for the Dotmatics 
platform. The current Dotmatics platform contains chemo-informatics tools that researchers use for 
analysing chemical structures. In this collaboration Vivenics will integrate the TenWise KMAP 
platform for literature mining into the Dotmatics platform. The connected KMAP platform adds 
biological knowledge to chemical compounds from millions of scientific publications. This results in 
new applications that bring more valuable workflows for compound evaluation and target discovery. 
 
“We welcome TenWise as our partner for extending the capabilities of the Dotmatics suite of 
applications. TenWise provides access to its KMAP platform for literature mining. Part of KMAP are 
underlying databases containing chemical compound information that TenWise is able to search to 
find similar chemical structures to the novel compounds in an automated way. The latter aspect is 
very important for scalability and user friendliness in software solutions”, says Petrik Cuijpers, 
Managing Director at Vivenics. 
 
“This joint development fits well in the existing partnership we have with Vivenics. Whereas 
TenWise specialises in leveraging knowledge from abstracts and full papers at the back-end, Vivenics 
has proven to be capable of bringing software applications for the Dotmatics platform to its 
customers. Amongst its existing client base active in drug discovery, Vivenics has identified a clear 
need of leveraging all potential biological knowledge in the public domain as a means to potentially 
save time and resources“, comments Dr. Wynand Alkema, CSO of TenWise.  
 
A joint development agreement between the companies has been signed and Vivenics obtains a 
commercial license on the use of KMAP via the KMINE REST-API. The companies aim to bring the first 
joint product, a compound profiler, to market in the summer of 2021. 
 
Vivenics boosts innovation and productivity in life sciences labs through data process optimisation 
and dedicated informatics solutions. Highly qualified experts, with roots in R&D, translate the 
demands of management and lab professionals into smart, affordable solutions. www.vivenics.com 
 
TenWise offers text mining solutions by providing access to its KMAP and performs dedicated multi-
omics analyses for industry and academia in life sciences and food. The company is based in Leiden, 
the Netherlands and works for clients around the world. www.tenwise.nl  
 
Want to know more? Please visit our website: 
www.tenwise.nl or contact Nils Hijlkema, nils.hijlkema@tenwise.nl , +31 6 1171 8915. 
www.vivenics.com or contact Petrik Cuijpers, petrik.cuijpers@vivenics.com, +31 88 8483 100. 
 



  BiotechNEWS & Life Sciences        23

Al meer dan 20 jaar staat KuiperCompagnons 
aan de top als het gaat om het ontwerpen van 
complexe utiliteitsgebouwen waaronder laboratoria, 
ziekenhuizen en cleanrooms. Rob Kanbier zet zich 
al die jaren gepassioneerd in voor mensgerichte 
gebouwen waarin medewerkers, bezoekers, bewoners 
of patiënten zich prettig voelen. Herkenbaarheid en 
sfeer zijn belangrijke ingrediënten die je onder meer 
terugziet in de toonaangevende gebouwen waar 
KuiperCompagnons de afgelopen jaren voor 
tekende, zoals:
• Waterschapslab Hunze en AA’s in Veendam
• Kite in Hoofddorp
• Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht
• Sanquin in Amsterdam

Flexibele labs volgens IGLO
In die 2 decennia heeft KuiperCompagnons zich 
ontwikkeld tot een expert in de bouw van flexibele 
labs waarmee procesveranderingen optimaal 
gefaciliteerd kunnen worden.  ‘We beginnen met 
luisteren en daarna vragen we door, ‘ legt Rob 
Kanbier uit.  ‘Wat heeft de klant nodig om een proces 
goed uit te voeren?  Hoe gebruik je de vierkante 
meters op een slimme manier? Hoe ziet de toekomst 
eruit? Moet er worden op- of juist afgeschaald? 
Door het proces inzichtelijk te maken, creëer je een 
optimaal efficiënte huls (gebouw). De wens van veel 
opdrachtgevers is om flexibel en fast track te zijn. Die 
wens is in onze snel veranderende wereld met nieuwe 
virussen  een eis geworden. Helaas is de realiteit dat 
nog te veel labs zijn ontworpen voor één specifiek 
proces.  KuiperCompagnons onderscheidt zich door 
een uitgebreide inventarisatie in het voorstadium, 
waarbij wensen en eisen van opdrachtgevers, maar 
ook de mogelijkheden, eventuele oplossingen met 
verschillende scenario’s en het werkproces inzichtelijk 
worden gemaakt.  Zo creëer je optimaal flexibele 
gebouwen. De IGLO methode biedt daarbij een 
goede leidraad.’ 

Healthier world, happier people 
Maar het is de mens die centraal staat binnen 
KuiperCompagnons. Rob; ‘Een mensgericht ontwerp 
ontstaat door herkenbaarheid en sfeer, maar ook 
door transparantie, contact met de omgeving en 
een optimale daglichtinval. Dit geldt als geen ander 
voor laboratoria. Neem nu een steriele, klinische 
werkomgeving als een cleanroom. Bewezen is dat 
mensen af en toe naar buiten moeten kijken  
'naar het landschap en de natuur' om zich tijdens 
de werkzaamheden ‘op te laden’. Is de omgeving 
niet aangenaam, dan nemen we die ook mee in ons 
ontwerp. Vandaar ook onze slogan: ‘Our expertises 
can make the world healthier and people happier,’ 
besluit Rob.

Urban farm als lab
Geheel in het verlengde van deze slogan 
ligt het Liveable Cities programma. Wouter 
Vos, landschapsarchitect en sinds 1997 bij 
KuiperCompagnons is programma directeur Liveable 
Cities dat, zoals de naam al aangeeft, leefbare steden 
wereldwijd als ultieme missie heeft.  

‘De duurzaamheid van steden gaat gepaard met 
gezondheid en geluk voor de stedelingen, primair 
moet een stad leefbaar blijven. Vitale elementen daarin 
zijn: betaalbaar drinkwater, voedsel en duurzame 
energie om de co2 footprint te verlagen.  Dat is een 
brede opgave. Als een spin-off van het Liveable Cities 
programma is Wouter daarom medeoprichter van 
Urban Farming Partners.

En zo grijpt alles binnen KuiperCompagnons in elkaar, 
want de urban farm heeft sterke overeenkomsten met 
het flexibele lab. Wouter: ‘Ook hier spelen efficiency, 
flexibiliteit en circulariteit een cruciale rol, maar vooral 
zijn multidisciplinaire samenwerkingen van belang 
om het ideale concept te realiseren.’ Of dat al dan niet 
lukt, is volgens Wouter ook sterk afhankelijk van de 
regio. ‘In Nederland zijn we van oudsher gewend aan 
samenwerken, denk aan de VOC. Maar in een land als 
China, waar we inmiddels meer dan 20 jaar werkzaam 
zijn, moet de denkwijze behoorlijk worden omgegooid 
om multidisciplinaire samenwerkingen te realiseren.’ 

Urban Farming Partners Singapore
Niets is mooier en geeft meer voldoening, dan 
uiteindelijk de papieren wens daadwerkelijk te 
realiseren. En dat gebeurde recent in Singapore 
met het bedrijf Urban Farming Partners Singapore. 
Wouter: ‘Singapore importeert voor bijna 90% aan 
voedsel. Voedselveiligheid en -zekerheid stonden al 
hoog op de agenda, door de coronapandemie groeide 
het besef van de overheid dat het land te afhankelijk 
is qua voedselvoorziening. Het bedrijf Urban Farming 
Partners Singapore, dat zonder daglicht voedsel kan 
telen, startte precies op het juiste moment. De bouw 
van de eerste ultramoderne indoor farm - op basis 
van hoogwaardige Nederlandse technologie - in 
Singapore is nu een feit. Voor ons een ultieme droom 
die werkelijkheid wordt.’

Voor meer informatie: www.kuipercompagnons.nl

‘Als je niet weet hoe je de klant kan ondersteunen en hoe je de werknemer aan een fijne werkplek 
helpt, is een gebouw zinloos. Dan wordt architectuur een lege huls.’ Het is in een notendop de 
visie en missie van Wouter Vos, landschapsarchitect en programma directeur liveable cities, en 
Rob Kanbier, architect en programma directeur architectuur, healthcare & life sciences van het 
multidisciplinair advies- en ontwerpbureau KuiperCompagnons.

KuiperCompagnons

Passie voor mensgericht 
gebouw en omgeving 

Intelligent Generic Laboratory 
Optimization (IGLO)
De kennis en expertise van 2 decennia praten 
en ontwerpen met gebruikers in de wereld van 
life sciences heeft  binnen KuiperCompagnons 
geleid tot de Intelligent Generic Laboratory 
Optimization (IGLO) methode gebaseerd op vijf 
internationaal geldende pijlers:

1. Het werkproces geeft de aanzet tot het 
laboratorium. Het ontwerpen  begint met het 
definiëren van het specifieke werkproces. Elke 
klant of bedrijf dat een laboratorium nodig heeft, 
heeft zijn eigen unieke processen.

2. De mensen in de laboratoria. De mensen 
brengen immers het laboratorium tot leven.

3. Veiligheids- en inperkingsstrategieën; 
hoe veiliger hoe beter? Bij het ontwerp van 
een PCR-laboratorium zijn er specifieke 
veiligheidsaspecten waarmee rekening moet 
worden gehouden. In een laboratorium waar 
gewerkt wordt met Sars-CoV-2 is bijvoorbeeld 
veiligheid van groot belang,.

4. Intelligente integratie van technische 
installaties en apparatuur. Een laboratorium 
kan worden vergeleken met een dichtbevolkte 
stad, waarin de basis wordt gevormd door 
de infrastructuur. De ruggengraat van deze 
infrastructuur in een laboratorium wordt 
gevormd door techniek, HVAC, proces- en 
elektrische zaken. Met een grondige analyse 
en een integrale aanpak wordt samenhang 
gevonden in een intelligent en generiek ontwerp. 
Ook deze gebouwinstallaties moeten generiek 
zijn om toekomstige aanpassingen in het 
laboratorium mogelijk te maken.

5. Building Information Modelling en 
toekomstige bedrijfsactiviteiten. Met het oog 
op de toekomst is het nuttig om in scenario's 
te denken. Niet elke verandering hoeft invloed 
te hebben op de lay-out als je vanaf het begin 
rekening houdt met toekomstige mogelijkheden.

Liveable cities: 
Stad van de Zon Heerhugowaard



Company Performance Analysis: Hoe FFUND de waarde van uw 
biotech- en life sciences onderneming kan helpen optimaliseren

Bij het opstellen van uw businessplan, 
een financieringsronde of waardering 
is het essentieel om de huidige positie 
en prestaties van uw bedrijf te 
analyseren en uw propositie te 
optimaliseren. Er zijn verschillende 
methoden ontwikkeld, zoals een 
SWOT-analyse, maar deze missen de  
gestructureerde aanpak die vereist is 
om de complexiteit van biotech en life 
sciences ondernemingen te vangen. 

Om dit aan te pakken hebben wij bij 
FFUND de Company Performance 
Analysis (CPA) ontwikkeld waarmee u 
uw bedrijf op een gestructureerde 
manier kunt evalueren, de 
bouwstenen van het businessplan 
strategisch kunt adresseren om de 
waarde te maximaliseren. 
 
De CPA is een uitgebreide gap-analyse 
die uw bedrijf scoort op 15 belangrijke 

performance indicatoren  die cruciaal 
zijn voor biotech- en life sciences-
bedrijven. Het biedt een uitgebreid 
visueel overzicht van de sterke en 
zwakke punten van uw bedrijf en geeft 
aanbevelingen op maat om de 
geïdentificeerde zwakke punten te 
verbeteren. Bovendien maakt het de 
identificatie mogelijk van een 
realistische discount rate om de 
werkelijke potentiële waarde en 

waardering van uw bedrijf te bepalen, 
waardoor u beter toegerust bent bij 
onderhandelingen over bedrijfs-
waardering en financiering.
 
Meer weten? 
Neem contact met ons op!

In de nabije toekomst: 
•  Bouwen robots zichzelf en kan 

software zichzelf programmeren 
•  Kan de mens geheugen en 

intelligentie ‘bijchippen’
•  En protheses aansturen met de 

hersenen. 

Hoe snel gaat dit gebeuren? Welke 
(ethische) vragen roept dat op? En wat 
betekent dit voor onze toekomst? 
In dit baanbrekende boek geeft Mike 
van Rijswijk kraakhelder inzicht in de 
ontwikkelingen die de wereld zoals wij 
die kennen, totaal zullen transformeren. 
 
Op overtuigende wijze voorspelt 
Mike onder andere dat:
•  Er nieuwe relatievormen ontstaan, 

tussen mens en robot en tussen mens 
en MetaHumans

•  Velen in de toekomst een robot als 
huisvriend hebben

•  We over 1,5 jaar we de eerste 
vliegende auto’s hebben

•  Robots ons gaan overtreffen in 
intelligentie en beslissend vermogen. 

En zijn voorspellingen over de toekomst 
komen allemaal uit… Mensen worden 
robots, robots worden mensen biedt 
een begrijpelijk en helder overzicht van 
de vele, complexe en duizeling-
wekkende innovaties die wereldwijd 
gaande zijn. Dit boek is voor iedereen 
die wil weten hoe de digitalisering en 
robotisering ons leven in de nabije en 
verre toekomst gaat bepalen.

FAST FORWARDING YOUR INNOVATION

Mensen worden 
robots, robots 
worden mensen 
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De Deense Steen Klysner verdiende o.a. zijn sporen 
als CEO van het beursgenoteerde Zweedse ExpreS2ion 
Biotech AB, SVP preklinische R&D en kwaliteit bij 
de Allergy Unit van het Duitse Merck KGaA, CEO 
van Nordic Vaccine en als voorzitter van de raad 
van bestuur van het Deense AdaptVac en MinerVax. 
Hij bekleedt nu de functie van Ben van Leent, die 
in 2008 samen met CSO Peter de Haan Amarna 
oprichtte. Steen is trots op zijn nieuwe functie en de 
samenwerking binnen dit hooggekwalificeerde team. 
‘Amarna heeft het SVec™ gene delivery vectorplatform 
ontwikkeld met de unieke SuperVero ™ productiecellijn 
om veilige, efficiënte gen- en immunotherapie 
mogelijk te maken. Het platform is breed toepasbaar 
en heeft een groot potentieel binnen verschillende 
therapeutische gebieden waaronder erfelijke 
aandoeningen, auto-immuun- en degeneratieve 
ontstekingsziekten.’

Crux van het platform
De crux van het Amarna SVec™ vectorplatform wordt 
duidelijk gemaakt door de uitleg van de ontwikkelaar, 
viroloog en medeoprichter van Amarna, CSO Peter de 
Haan: “Bij gentherapie wordt gebruikgemaakt van een 
virus (retrovirus, adenovirus of adeno-associated virus) 
als transportmiddel (vector) om het therapeutische 
gen naar de beoogde lichaamscellen van een patiënt 

te transporteren. Omdat retrovirale vectordeeltjes 
erg instabiel zijn en hun genoom integreren in dat van 
lichaamscellen, worden zij vooral toegepast voor de 
behandeling van bloedziekten. Adenovirale vectoren 
zijn zeer immunogeen en worden vooral gebruikt 
als beschermend vaccin of voor de behandeling van 
tumoren. Adeno-associated virale (AAV) vectoren 
zijn momenteel het meest populair voor gebruik in 
gentherapieën. AAV vectoren zijn echter afgeleid 
van virussen die meeliften met adenovirussen 
die verkoudheid veroorzaken bij mensen en bijna 
alle mensen hebben dus een afweerreactie tegen 
AAV ontwikkeld. Na injectie in mensen zullen AAV 
vectoren worden geconfronteerd met deze bestaande 
afweerreactie, waardoor de genezende effecten 
van het ingebrachte therapeutische gen uitblijven. 
Er is geen bestaande afweerreactie tegen SVec™ 
vectordeeltjes aanwezig in mensen, waardoor het 
SVec™ vectorplatform een uitstekend alternatief 
is voor AAV vectoren om veilige en effectieve 
behandelingen te ontwikkelen voor een breed scala 
aan ziekten.’

Maar er zijn meer voordelen aan dit unieke SVec™ 
platform. ‘Zo van Amarna Therapeutics is het afgeleid 
van het polyomavirus, SV40. SV40 komt alleen voor 
bij makaken en niet bij mensen. Mensen hebben dus 
geen bestaande afweerreactie tegen dit virus. SVec™ 
vectoren kunnen zich niet vermenigvuldigen in een 
lichaamscel. De vectordeeltjes worden als onschadelijk 
beschouwd en getolereerd door ons afweersysteem. 
Als gevolg hiervan worden de eiwitten -gecodeerd 
door het met deze vector ingebrachte therapeutische 
gen- eveneens getolereerd door ons afweersysteem. 
Dit maakt SVec™ een uitstekende vervanger voor 
AAV-vectoren voor de behandeling van erfelijke 
aandoeningen. Voor veel van deze zeldzame ziekten 
met een hoge medische behoefte is het vervangen van 
het defecte of ontbrekende genen cruciaal, zoals b.v. 
voor primaire hyperoxalurie of hemofilie.’ 

De sleutel tot een nieuwe 
therapeutische markt
Het SVec™ platform is ook bij uitstek geschikt om 
een ziekteverwekkende afweerreactie te remmen en 
om te zetten in een tolerantie reactie (zeer gewenst 
bij bv auto-immuunziekten).  Recent onderzoek 
heeft aangetoond dat de belangrijkste chronische 
degeneratieve ontstekingsziekten zoals Parkinson, 
Alzheimer’s, MS, psychiatrische aandoeningen, 
beide typen diabetes mellitus, reuma, artrose, 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 
atherosclerotische hart- en vaatziekten auto-
immuunziekten zijn. Vanwege de niet-immunogene 

eigenschappen in mensen biedt SVec™ een nieuwe 
benadering om veilige en effectieve oorzakelijke 
behandelingen te ontwikkelen voor een groot aantal 
van de belangrijkste ziekten van deze tijd.’ 

Mede vanwege dit grote aantal voordelen en de brede 
toepasbaarheid van het SVec™ platform hebben ook 
investeerders hun vertrouwen uitgesproken in Amarna 
Therapeutics. In oktober 2019 heeft het bedrijf 10 
miljoen euro aan financiering opgehaald in een ronde 
geleid door het Zweedse investeringsfonds Flerie 
Invest AB met een substantiële bijdrage van RVO en de 
bestaande aandeelhouders.

Menselijk kapitaal
Daarnaast beschikt Amarna Therapeutics over sterk 
‘menselijk kapitaal’. In de raad van toezicht vinden we 
tal van zwaargewichten uit de Biotech industrie. Thomas 
Eldered, CEO van Recipharm en vertegenwoordiger 
van het Zweedse Investeringsfonds Flerie Invest 
AB is voorzitter van de raad die verder bestaat uit 
Bernhard Kirschbaum, Maarten de Chateau, Ted 
Fjällman, Pim Berger en Guillaume Jetten. Allen 
hebben een solide trackrecord op het gebied van 
bedrijfsinnovatie en Biotech. In oktober 2020 trad ook 
voormalig VP Operations en Managing Director Kite 
Pharma EU, Markwin Velders toe. Markwin is tevens 
voorzitter van HollandBIO en lid van de adviesraad van 
investeringsfonds Thuja.

 Amarna Therapeutics heeft ongeveer 20 medewerkers 
met het hoofdkantoor op het Leiden Bioscience Park 
en een vestiging in Sevilla, Spanje. Het bedrijf bereidt 
momenteel zijn eerste klinische studie voor. Steen 
Klysner: ‘Onze eerste klinische studie is een fase I / 
IIa-studie met als doel de veiligheid en werkzaamheid 
van ons SVec™ -platform voor de behandeling van 
een geselecteerde erfelijke aandoening aan te tonen. 
De studie zal in 2022 starten en toegang bieden tot de 
enorme markt voor zeldzame ziekten.’

‘Daarnaast voeren we in Spanje preklinische 
onderzoeken uit naar diabetes mellitus type 1 (DM1) 
en multiple sclerose (MS), beide schoolvoorbeelden 
van auto-immuunziekten. Als we een genezend 
therapeutisch effect van ons vectorplatform kunnen 
aantonen in de toegepaste geavanceerde diermodellen 
van DM1 en MS, opent dit nieuwe markten voor SVec™-
gebaseerde gentherapie bij auto-immuunziekten en 
chronische degeneratieve ontstekingsziekten met een 
ongekend potentieel voor ons bedrijf en vectorplatform.’

Voor meer informatie: 
www.amarnatherapeutics.com

In de strijd tegen erfelijke aandoeningen en auto-immuunziekten richt Amarna zich op het gebruik 
van een virale vector: SVec™. SVec™ heeft een aantal cruciale voordelen op de tot nu toe gebruikte 
virale vectorplatforms. Voordelen die breed worden gezien en erkend, want Amarna Therapeutics 
wordt niet alleen financieel ondersteund door investeringen en leningen, maar ook door menselijk 
kapitaal. Waaronder de in september 2020 aangetreden CEO Steen Klysner. 

Amarna Therapeutics

SVec™ vectorplatform breed 
inzetbaar bij erfelijke aandoeningen 
en auto-immuunziekten

PIPELINE Amarna Therapeutics
AMA001: een gentherapie voor de behandeling 
van primaire oxaalzuurstapeling type 1 (primary 
hyperoxaluria type 1, PH1). 
AMA002: een immunotherapie voor de 
behandeling van diabetes mellitus type 1 (DM1). 
AMA003: een immunotherapie voor de 
behandeling van multiple sclerose (MS). 
AMA004: een gentherapie voor de behandeling 
van ouderdomsblindheid (age-related macular 
degeneration, AMD). 
AMA005: een gentherapie voor de behandeling 
van hemofilie B (HEMB). 

Intravenous

Intravitreal

• Simple generation of transgenes by Gateway 
recombination

• E�cient expression from the SV40 early promoter
• Easy generation of circular vector DNA
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• Scalable, e�cient and high yield production in 
proprietary SuperVero cells grown in bioreactors

• Simple and e�cient downstream process
• Competitive low cost of production

pSVec
7859 bp

Tr
an

sgene

SV40 VPs

Potential and pipeline
Eye targets
• Age-related macular

degeneration
• Leber congenital

amaurosis
• Retinitis pigmentosa
• Glaucoma
• Diabetic retinopathy
Body targets
• Hemophilia
• Primary hyperoxaluria
• Diabetes mellitus
• Neurodegenerative

diseases
• Arthritis
• Atherosclerotic

cardiovascular disease
• Chronic obstructive

pulmonary disease
• Inflammatory bowel

diseases

Peter de HaanSteen Klysner



Labrecycling

Herwin Smit, directeur van Labrecycling, koopt 
gebruikte chromatografie instrumenten in, op 
nationaal en internationaal niveau. 

In 2005 Is het bedrijf gestart met het idee om gebruikte 
laboratoriumapparatuur een 2de kans te geven. Het 
weg gooien van nog goede chromatografie instrumenten 
vond hij niet nodig, zelfs erg zonde. In de begin jaren is er 
veel ingekocht en verkocht in Europa. Vanaf 2016 kwam 
daar verandering in en werd er meer internationaal 
ingekocht en wereldwijd verkocht aan landen zoals 
Tanzania, Nigeria, Zuid-Afrika, Egypte en Bangladesh. 

2 = 1 
Landen, waar men een stuk minder te besteden hebben, 
zijn geïnteresseerd in goed werkende, schoongemaakte 
of gereviseerde apparaten. Als voorbeeld geeft hij, HPLC 
-systemen van o.a. Agilent, Waters, Thermo Scientific, 
Perkin Elmer en Shimadzu. Deze zijn meestal binnen 
10 jaar afgeschreven, want de technologie ontwikkeld 
zich rap, met als gevolg dat je te maken krijgt met 
verouderde technieken en eventuele revisiekosten die 
niet meer lonen. De apparatuur werkt nog heel goed, 
maar hier in Nederland gooien we zeg of bieden ze aan 

de RTA aan voor recycling. “Wij kunnen van bijvoorbeeld 
twee Agilent 1200 HPLC -systemen één werkend 
systeem maken. De modules worden van binnen- en 
buitenkant helemaal gereinigd, vervolgens getest en er 
wordt weer een goed werkend systeem van gemaakt. 
“Op deze manier is nieuwe productie niet nodig en wordt 
het milieu gespaard.” 

Marktkennis
De afgelopen jaren hebben wij heel veel directe 
contacten en relaties opgebouwd met eindgebruikers 
en andere handelaren. Deze kennis, maakt dat wij heel 
goede marktconforme prijzen geven. 

Alle stappen in het gehele proces wordt zelf uitgevoerd, 
wij hebben alles zelf in de hand en kunnen daarom snel 
schakelen tussen vraag & aanbod.
Van inkoop bij o.a. farmaceuten, ziekenhuizen, R&D 
afdeling, drinkwaterbedrijven, voedsel -& chemische 
industrie en van commerciële laboratoria. Tot aan de 
verkoop van goedwerkende apparaten in landen in 
Midden-Oosten, Midden-Amerika, Azië en Afrika.

Gebruikte chromatografie = geld waard = 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Als medewerker op een laboratoria in Nederland heeft 
u natuurlijk wel wat beters te doen dan wachten op een 
goed bod voor uw oude chromatografie apparatuur. 

U heeft niet de manschappen en de tijd het oude 
instrument af te voeren. Wat is er mooiers dan alleen 
maar een mail te hoeven te sturen met enige informatie 
en daarvoor geld te ontvangen? En wat helemaal mooi 
is, u maakt nog eens collega’s van andere laboratoria in 
de wereld blij met een nog uitstekend werkend systeem.

Wij vragen van u
Mail de onderstaande antwoorden en u ontvangt van ons 
een mooi bod. Bij een overeenkomst wordt het apparaat 
opgehaald en u ontvangt een vrijwaringsbewijs.
• Om welk fabricaat en model gaat het?
• Wordt er een PC en software meegeleverd?
• Is het systeem gedecontamineerd?
• Wilt u (gedetailleerde) foto’s mee sturen?

Uw 5 voordelen van het verkopen 
1.  U ontvangt een marktconforme prijs voor uw 

apparatuur.
2. U heeft weer laboratoriumruimte beschikbaar.
3. U heeft geen magazijnopslagkosten. 
4.  U genereert geld voor aanschaf van nieuwe 

instrumenten.
5.  Met uw hulp werkt u mee aan een beter milieu en het 

welzijn van de medemens.

Duurzaamheid 
Tot slot, verteld Herwin Smit: “Recyclen is de eerste 
stap naar duurzaamheid. Hergebruik van goederen en 
instrumenten zal daarom alsmaar belangrijker worden. 
Het fabriceren van nieuwe instrumenten en goederen 
kost heel veel energie en deze hebben ook nog eens een 
hoog prijskaartje. Wij dragen graag ons steentje bij om 
de aarde te ontlasten.” Geef chromatografie apparatuur 
een 2de kans. Het is beter voor het milieu en geeft onze 
kinderen een betere toekomst, waarin zij leven op een 
planeet waar onze grondstoffen niet opraken.

Nieuwsgierig hoe het is om te werken bij Progress-PME?
Drink (digitaal) koffie met onze consultants. 

Mijn naam is Oscar, ik ben de CEO van Progress-
PME. Samen met ons team van 50 experts adviseren 
wij organisaties in de Life Sciences Industrie op 
het gebied van CMC, Quality en Engineering. Ik kan 
hier een mooi verhaal vertellen, maar waar het op 
neer komt is dat wij nieuwe mensen zoeken om ons 
team van experts aan te vullen. Hiervoor hebben we 
momenteel verschillende vacatures openstaan. 

Wat we precies doen voor onze klanten kan je allemaal 
op onze website vinden. Dus ik ga niet uitwijden over 
onze diensten. Maar hoe wij dat doen, dat maakt 
werken bij Progress-PME zo ontzettend leuk. Bij het 
zoeken naar een (nieuwe) baan gaat het natuurlijk om 
wat je gaat doen, maar met plezier naar je werk gaan 
is ook ontzettend belangrijk. Een gezonde, informele 
bedrijfscultuur levert hier een grote bijdrage aan. 

Bij Progress-PME heb ik het ontzettend naar mijn 
zin. Iedere dag zit vol met uitdagingen en leuke 
vraagstukken, ik werk met fijne klanten en collega’s 
en ik ontwikkel mijzelf elke dag. Ondanks het feit dat 
de experts meestal op locatie werken, vormen we 
één team. Een team dat elkaar verder helpt, zowel op 
professioneel als op sociaal vlak. 

Zoals ik al eerder schreef ben ik van mening dat je 
mede vanwege een prettige bedrijfscultuur bij een 
bedrijf uitkomt en er blijft werken. Wat je van elkaar 
kan verwachten en wat logisch is om te doen en wat 
juist niet, omdat het in het DNA van onze mensen zit. 
Een voorbeeld daarvan is onze no nonsens mentaliteit, 
naar klanten en collega’s. Geen ingewikkelde 
kantoorpolitiek: we werken hard maar zorgen er 
ook voor dat we het met elkaar naar ons zin hebben. 
Daarnaast is er bij Progress-PME altijd ruimte voor 
verdere ontwikkeling, zowel technisch inhoudelijk als 
op soft skills gebied.

Nu hoor ik je bijna denken, nogal logisch dat jij als CEO 
enthousiast bent over het bedrijf waar je werkt. En dat 
begrijp ik. Daarom zou ik je vooral willen uitnodigen 
om (digitaal) koffie te drinken met een van onze 
consultants, om zo op een laagdrempelige manier 
kennis met Progress-PME te maken. Al je vragen 
over het werken bij Progress-PME kun je aan onze 
consultants stellen. Wees dan ook niet terughoudend, 
want ook binnen ons vakgebied zijn er minder leuke 
kanten en die moet je ook te horen krijgen, zodat je 
een goede keuze kan maken. 

Scan de QR-code en vraag een (digitaal) 
koffiemoment aan met een van onze consultants. 

Je kan hen alles vragen 
over hoe het is om bij 
Progress-PME te werken. 
Zij vertellen je graag meer 
over alle facetten van 
ons vak! 
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XPure levert product- en processpecifieke installaties, 
op basis van chromatografie en ionenwisseling, 
aan biotechnologie-, chemie-, maar vooral aan 
producenten van voedingsingrediënten. ‘Men kent 
chromatografie vaak als analytische techniek,’ legt 
René, sinds 2019 directeur van XPure na een loopbaan 
bij ProPharma Group (2 jr), Xendo (16 jr), Tebodin
(4 jr) en Unilever (8 jr) uit. ‘maar chromatografie wordt 
ook gebruikt als techniek in de procesindustrie, de 
zogenaamde preparatieve chromatografie. XPure is 
gespecialiseerd in de laatstgenoemde, een techniek 
waarmee mengsels gescheiden en gezuiverd kunnen 
worden in verschillende componenten op industriële 
schaal. Onze gepatenteerde Simulated Moving Bed 
(SMB) technologie toont op basis van verschillende 
laboratorium en industriële projecten een reductie 
tot zo’n 60% in adsorbens en buffer gebruik. SMB 
overwint de klassieke batchgewijze chromatografie 
door de batch kolom in verschillende kolommen op te 
delen waardoor in tegenstroom gelijktijdige processen 
mogelijk zijn. SMB verhoogt de productiviteit enorm 
ten opzichte van de klassieke chromatografie. 
Last-but-not-least: de flexibiliteit van XPure’s 
robuuste hardware en geavanceerde software geven 
nog meer vrijheidsgraden om procesopbrengsten, 
producttiters en zuiverheid te verbeteren. Als resultaat 
van de vele voordelen kunnen de Cost of Goods voor 
chromatografie en ionenwisselingsstappen soms 
tot 50% worden verlaagd bij gebruik van XPure 
SMB-technologie.’

SMB-technologie maatwerk
Het is deze SMB-technologie die XPure verkoopt 
aan productiebedrijven, research- en technologie 
instellingen. René: ‘We verkopen een proces 
met bijbehorende installatie, voor de klant 
geïndividualiseerd. Het is maatwerk. Een klant kan 
bijvoorbeeld bij ons komen met de wens om een 
bepaalde grondstof voor een bioplastic te zuiveren 
uit een fermentatiemix. De eerste vraag is of 
chromatografie hier een rol in kan spelen. XPure 
kan op grond van literatuurstudies, simulaties 
en calculaties uitrekenen of dit mogelijk is. Is het 
antwoord positief dan doen we op kleine schaal een 
haalbaarheidsstudie en eventueel proefproductie in 
ons lab. Is dit ook positief dan ontwerpen en leveren 
we de specifieke installatie aan de klant. We hebben 
inmiddels klanten in verschillende landen in Europa en 
de Verenigde Staten.’ 

Volgens René zullen voedingsingrediënten en 
chemicaliën van de toekomst op een duurzame manier 
vervaardigd worden uit plantaardige grondstoffen en 
via specifieke fermentatieprocessen. ‘Neem nu de 
vraag van een producent naar de scheiding van suikers 
of het zuiveren van aminozuren, allerhande organische 
zuren of eiwitten. Veel bedrijven zijn bezig met de 
creatie van vleesvervangers en ook daarin kan onze 
technologie worden toegepast.’

PlanetB.io: we zijn gevestigd 
waar we thuishoren
René: “Een paar maanden geleden zijn we verhuisd 
naar het Beijerinck Center van PlanetB.io op de 
Biotech Campus Delft. We hebben hier ons eigen 
lab en zijn goed geoutilleerd. Dat PlanetB.io tot doel 
heeft bedrijven te ondersteunen die oplossingen en 
toepassingen ontwikkelen rond klimaatverandering en 
grondstoffen was een belangrijke trekker. Omgekeerd 
was ook PlanetB.io verheugd over de komst van XPure. 
‘We zien een belangrijke synergie met de al gevestigde 
bedrijven. XPure levert concrete meerwaarde aan 
het ecosysteem, met kennis en faciliteiten om klant 
specifieke processen te ontwikkelen of te verbeteren.”
‘Het mooie van de Biotech Campus,‘ besluit René 
Nanninga. ‘Is dat we in een technologisch ecosysteem 
zitten. Het is enerzijds een jonge startups hub, maar 
ook een omgeving met veel potentiële klanten en 
partners. Daarnaast: de oorsprong van XPure ligt in 
Delft en de medewerkers komen eveneens veelal 
uit Delft. We zijn enthousiast over de mogelijkheden 
die PlanetB.io ons biedt. XPure is een bouwsteen in 
de transitie naar duurzame chemie en voeding. Nu 
zijn we gevestigd waar we thuishoren: een unieke 

wetenschappelijk business community die oplossingen 
ontwikkelt voor de huidige duurzaamheidsuitdagingen. 
We zijn er trots op deel uit te maken van zo'n levendig 
ecosysteem en kijken er naar uit om bij te dragen aan 
het zakelijke succes van de gevestigde bedrijven, en te 
mogen profiteren van de diensten van anderen.’

Zo’n 20 jaar geleden ontwikkelde een onderzoeksgroep van de TU Delft een slimme techniek voor 
continue chromatografie. Xendo zag daarin een oplossing voor het goedkoper produceren van onder 
meer medicijnen en nam de technologie en een deel van deze groep over. René Nanninga was in die 
tijd verantwoordelijk voor de engineering divisie. Anno 2021 is René directeur van XPure, onderdeel 
van ProPharma Group dat in 2018 Xendo overnam.’ XPure heeft patenten op deze chromatografie-
technologie, die producenten de nodige voordelen biedt. De biopharma activiteiten heeft Xendo 
verkocht. XPure richt zich op industriële biotech en voedingsingrediënten. Het bedrijf is sinds kort 
gehuisvest bij PlanetB.io op de Biotech Campus Delft.

XPure

Met SMB-technologie bijdragen 
aan transitie naar duurzame 
chemie en voeding

ProPharma Group
ProPharma Group, onderdeel van Odyssey 
Investment Partners, biedt een krachtige 
synergie onder meer op basis van een reeks 
overgenomen bedrijven. Daartoe behoorde 
bijvoorbeeld het Nederlandse consultancy 
bedrijf Xendo (2018) gevolgd door The Weinberg 
Group Inc. (Washington) een vooraanstaand 
leverancier van Regulatory and Compliance 
Services voor de farma, biotech en medical 
devices industrie en Southwood Research 
(Buckinghamshire, UK) eveneens vooraanstaand 
leverancier van pre-approval regulatory science 
services voor farma en biotech. Recent nam 
ProPharma Group Diamond Pharma Services 
over. Deze jongste acquisitie betreft een 
organisatie gespecialiseerd in regulatory affairs, 
farmacovigilantie en compliance & quality 
services ter ondersteuning van farmaceutische 
en biotechnologische bedrijven.

ProPharma Group heeft kantoren in Australië, 
Canada, Duitsland, Japan, Zweden, UK, US en 
Nederland. Naast het kantoor in Leiden,  
is ProPharma ook gevestigd op het Gustav 
Mahler plein, pal naast EMA.  

René Nanninga

XPure is gevestigd in Beijerinck Center van PlanetB.io (Biotech Campus Delft)
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Laat ons dan maar meteen de Health Valley induiken, 
de westelijke regio van Zwitserland die zich ook sterk 
aan het Meer van Genève concentreert, met steden als 
Lausanne, Montreux en Genève. De Silicon Valley van 
de biotech, zeg maar. De lijst met ronkende namen 
die hier gevestigd zijn, is ellenlang: van Baxter tot 
Johnson & Johnson, of evengoed Merck Serono en 
Nestlé Health Science. Zoveel kennis en expertise 
trekt ook jonge innovatieve bedrijven aan die nu al de 
toekomst van de biotech aan het kneden zijn, zoals 
AC-Immune, Excellgene, GeNeuro, Mindmaze of 
Novimmune – de namen zinspelen al naar genetica 
en immuniteitsonderzoek. Mindmaze, dat inzet op 
neurowetenschappen en digitale therapie van de 
hersenen, is zelfs één van de zogenaamde ‘unicorns’, 
start-ups die al meteen meer dan een biljoen dollar 
waard zijn. Het boegbeeld van de Valley is overigens de 
vooraanstaande wetenschapper Prof. Benoît Dubuis, 
oprichter van Inartis en directeur van de Campus 
Biotech in Genève. 

Campus Biotech in Genève: 16 vergaderzalen 
en auditorium tot 300 personen
Heb je interesse om de bedrijven op de Campus 
Biotech te bezoeken, dan is dit voor kleinere groepen 
op afspraak mogelijk. Externe events zijn mogelijk 
in één van de 16 vergaderzalen en in het auditorium 
voor 300 personen. Je kunt afsluiten met een receptie 
voor 600 personen in het Forum. Uiteraard kun je 
ook verblijven in één van de vele meetinghotels 
in Genève of je meeting organiseren in het lokale 
congrescentrum. Er is in de regio Genève een 
instantie, BioAlps, die contacten tussen bedrijven 
en ondernemers in de biotech wil stimuleren. Het 
Switzerland Convention & Incentive Bureau brengt je 
graag in contact indien gewenst. De gegevens vind je 
op het einde van dit artikel.

Dit wetenschapspark is uiteraard niet het enige in 
de regio van het Meer van Genève. De regio Vaud, 
waarin Lausanne en Montreux gelegen zijn, telt 
maar liefst zeven van die sites waar je als gastbedrijf 
kunt netwerken met de aanwezige bedrijven. Ook in 
Lausanne bestaat er een zakelijke instantie die voor 
je bedrijf field trips en lunch labs ter plaatse kan 
organiseren, toegespitst op jouw domein. 

Ultramodern vergaderen in Swiss Tech 
Convention Center in Lausanne
In Lausanne kun je niet om de EPFL (École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne) heen. Deze 
universiteit coördineert onder meer het internationale 
Human Brain Project. Veel onderzoek rond oncologie 
heeft innovatieve bedrijven aangetrokken, die dagelijks 
kleine tot grote stappen zetten in kankeronderzoek. 

EPFL is sterk gericht op het bevorderen van banden 
tussen ondernemers en studenten, academici 
en wetenschappers. Bedrijven die kennis willen 
uitwisselen, zijn dus meer dan welkom in hun 
ultramoderne SwissTech Convention Center. Dankzij 
de geavanceerde conferentietechnologie kunnen 
deelnemers rechtstreeks communiceren met 
onderzoekers over de hele wetenschapssite.

Genieten van het beste van Zwitserland 
na een werkbezoek
Omdat het leven meer is dan biotech alleen, kun je 
naast werkbezoeken en meetings ook een bezoek 
brengen aan het Olympisch Museum van Lausanne 
of je stoute bergschoenen aantrekken voor een 
gletsjerwandeling tot op 3000 meter hoogte op de 
Glacier3000 in Les Diablerets.  Levenskwaliteit, dat is 
ook lekker eten en drinken: in deze regio kun je een 
Gruyèrekaasmaker bezoeken of de alomgeprezen 
Zwitserse chocolade proeven bij chocolatier Cailler, 
waar ook een rondleiding mogelijk is. Om dit alles 
door te spoelen met een van de wijnen uit de door 
UNESCO beschermde wijngaarden op de bergflanken 
rond het meer. 

In de najaarseditie van Biotech Life & Sciences 
verhuizen we naar de BioValley ten noordoosten van 
Zürich, en belichten we ook wat er leeft in de sector in 
Basel, Bern en Luzern. 

Met ruim 312 biotechbedrijven, meer dan 15000 werknemers actief in de sector en een gezamenlijke jaaromzet van 4,35 biljoen 
euro kunnen we Zwitserland een echt biotechland noemen. Bijna 1 biljoen euro wordt daarvan geherinvesteerd in onderzoek 
en ontwikkeling. Geen wonder eigenlijk in een land dat jaarlijks de lijst van de landen met de hoogste levenskwaliteit aanvoert 
of in de top 3 eindigt. Want laat een optimale levenskwaliteit nu exact zijn, waar de sector van de biotech en life sciences naar 
streeft. Een biotechbestemming om eens nader onder de loep te nemen, niet?

Switzerland Convention & Incentive Bureau

Bezoek de Health Valley: 
biotech aan het Meer van Genève

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 bij 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

Campus Biotech, Genève



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. 
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Monitoring en control is vaak een uitdaging in 
processen. Er zijn veel parameters die het proces 
beïnvloeden en opschaling van lab naar industriële 
schaal is niet eenvoudig. Complicerende factor is 
dat analyse van deze parameters in het lab of 
at-line tijd kost.

Hogere opbrengst
Met Raman spectroscopie, in combinatie met machine 
learning, wordt veel van de kritische parameters 
in cel culture en fermentatie gelijktijdig en inline 
bepaald met een enkele probe. Daarmee is real time 
procesmonitoring, control en procesoptimalisatie 
mogelijk. Real time meten van metabolieten, 
voedingstoffen, cell viability leidt daarmee tot hogere 
opbrengst en kwaliteit, vermindert de wachttijd voor 
analyse en verlaagt de kosten.

Kaiser RAMAN Rxn
Raman spectroscopie is door veel farmaceutische 
bedrijven omarmd als de technologie voor inline 
monitoring, control en optimalisatie van bio-processen. 
Het gebruik van Raman technologie brengt proces, 
kwaliteits- en economische voordelen.

Arbeidsintensieve monstername en voorbereiding 
is niet meer aan de orde, eigenlijk is monstername 
niet eens meer nodig. Kaiser Raman RXN, gebruikt in 
een bio fermentatie, maakt het mogelijk om glucose, 
glutamine, glutamaat, lactaat en ammonium in 
real-time te meten in combinatie met osmolaliteit, 
levensvatbare celdichtheid en totale celdichtheid. 
Deze gegevens zijn van primordiaal belang om 
procesprestaties te verbeteren, vooral omdat ze continu 
worden gemeten en beschikbaar zijn om te worden 
gebruikt voor bioprocescontrole.

Kaiser Optical Systems Inc. is leidend in de 
ontwikkeling van deze technologie en is betrokken 
geweest bij alle mijlpalen in de ontwikkeling van 
Raman spectroscopie. Van de eerste publicatie in 2010 
over industriële toepassing van Raman in bioreactors 
tot nu.  

De hardware is specifiek ontwikkeld voor deze 
applicaties: De Kaiser Raman Rxn analyser is 
ontworpen voor procestoepassingen en biedt de 
stabiliteit en betrouwbaarheid nodig voor 24/7 gebruik 
in een procesomgeving maar is ook geschikt voor 
R&D. Toepassingen ontwikkelt in het lab kunnen 
daardoor direct opgeschaald worden naar een 
productieomgeving.

De Kaiser Raman Rxn analyzers zijn cGMP en IoT 
ready en integreren eenvoudig in procescontrol- en 
datamanagementsystemen. De combinatie van een 
high throughput platform met Raman technologie 
verkort de applicatieontwikkeling en maakt quality 
by design methodologie mogelijk. Gebruik van 
dezelfde technologie in het laboratorium en de 
productieomgeving vereenvoudigt het opschalen naar 
productie en verlaagt het risico. 

Kaiser Optical is onderdeel van Endress+Hauser en 
heeft een compleet portfolio voor proces analytische 
oplossingen. 

Voor meer informatie
www.kosi.com

Endress+Hauser Nederland
Nikkelstraat 6 
1411 AJ  Naarden
www.nl.endress.com
markting.nl@endress.com

Bio-processing heeft de laatste 20 jaar een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt en is 
niet meer weg te denken uit de farmaceutische 
industrie, voedingsmiddelenindustrie en 
bio-renewables. 

Endress+Hauser

Optimaliseer uw processen 
met Raman Spectroscopie

bIO-Optic connected to RamanRxn 
probe installed in a bioreactor

Raman Rxn Probe



Prestatiedoelstellingen, concurrentiedruk en richtlijnen 
over de gezondheid, veiligheid en het milieu. Het zijn 
slechts een paar van de krachten waaraan laboratoria 
moeten voldoen en zich continu naar moeten 
aanpassen. Snel reageren en eventueel wijzigen, zijn 
een must. Flexibiliteit en vooral luisteren naar de 
klant zijn cruciale eigenschappen voor architect en 
ontwikkelaar. Dat Dura Vermeer dat betrouwbaar, snel 
en als geen ander doet, bewijst wel het aanzienlijke 
trackrecord van de afgelopen jaren.

Voorloper DuPont Leiden Bio Science Park
Op het Leiden Bio Science Park, het snelst groeiende 
Nederlandse Sciencepark dat behoort tot de top 5 van 
Europese Scienceparken, staat als getuigenis van de 
vruchtbare samenwerking tussen klant (DuPont) en 
Dura Vermeer reeds het toonaangevende gebouw van 
DuPont Nutrition & Biosciences, een wereldleider op 

het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen 
voor de voedsel-, gezondheids-, farma- en 
biotechnologie-industrie. 

Dura Vermeer was zowel risicodragend ontwikkelaar 
als bouwer van het duurzame BREEAM Excellent 
gecertificeerde pand van DuPont. ‘Op 1 mei 2018 
heeft DuPont ons de opdracht gegund en in januari 
2019 werd de eerste paal geslagen. Dit is een 
recordtempo, ‘vertelt Roy. ‘Inmiddels blikken we terug 
op een geweldig project en een mooie duurzame 
samenwerking met DuPont. Het ontwerp van Ector 
Hoogstad Architecten past perfect bij de wensen van 
DuPont. Het laboratorium voldoet aan state-of-the-art 
hoogwaardige bouwkundige en installatietechnische 
afwerking. Het pand past als de spreekwoordelijke 
handschoen bij de ontwikkelambities en het 
innovatieve karakter van het werkgebied.’ Dat ook 
de klant zelf er zo over denkt, bewijzen de nodige 
testimonials van DuPont.

NEXUS
Nu verrijst naast het gebouw van DuPont, NEXUS. 
Dit hoogwaardige verzamelgebouw op het Oegst-
geester deel van Leiden Bio Science Park moet een 
oplossing bieden voor doorgroeiers en gevestigde 
bedrijven. Die nood is hoog op het snelgroeiende 
LBSP. ‘NEXUS wordt, evenals de succesvolle voorloper 
DuPont, risicodragend ontwikkeld en ontworpen door 
Ector Hoogstad Architecten, ‘ vertelt Roy. ‘En biedt 
2.000 m2 vvo per verdieping, Dat betekent max 2 
huurders per laag in het vier lagen tellende gebouw. 
De oplevering is gepland in de 2de helft van 2023.’

NEXUS wordt een exemplarisch voorbeeld van 
de hedendaagse life sciences gebouwen met een 
1/3 2/3 verdeling ten faveure van de labruimte. 
‘De labactiviteiten en daarmee de labruimte zijn, 
met name op bioscienceparken, steeds belangrijker 
geworden. Het wordt steeds complexer om labmeters 
bij te huren. De verwachting is dat deze tendens 
zal doorzetten, waarbij de coronatijd werkt als 
een vliegwiel.’ 

Zowel de kantoren als de laboratoria hebben een 
indeelbaarheid per 3.6 meter. De kantoren hebben 
een overspanning van 12 meter en de labs van 20 
meter, wat de realisatie van ruime labs met een 
verbindende corridor vereenvoudigd. Duurzaamheid 
speelt een belangrijke rol. Het gebouw is uitgerust 
met technische oplossingen die een optimaal klimaat 
creëren voor zowel kantoren als laboratoria met een 
minimaal gebruik van energiebronnen.

Dura Vermeer

Vertrouwen als fundament voor 
succesvolle ontwikkelingen
EMA, DuPont Nutrition & Biosciences, Unilever Global Foods Innovation Centre, Genmab en DIFFER. Dura Vermeer stond als 
risicodragend ontwikkelaar garant voor deze eyecatchers die inmiddels een welkome bijdrage leveren aan de Nederlandse 
lifesciences. ‘De basis is zekerheid. Klanten kunnen op ons rekenen. Als niemand onaangenaam wordt verrast, schept 
vertrouwen het fundament voor succesvolle ontwikkelingen, aldus Projectdirecteur Dura Vermeer Vastgoed, Roy van Lieshout.

DuPont, Leiden Bio Sciences Park 
DuPont Nutrition & Biosciences, 2020, 7.150 m2 kantoor en lab, BREEAM Excellent

Hans de Nobel over Dura Vermeer
‘Dura Vermeer begrijpt waar we naar op 
zoek zijn. Het gebouw vereist specifieke 
functionaliteiten, maar moet ook passen bij 
onze ontwikkelambities en het innovatieve 
karakter van ons werkgebied. Onze mensen 
moeten zich hier optimaal kunnen ontplooien. 
Dat dit gebouw daar volledig aan voldoet, bewijst 
inmiddels de dagelijkse realiteit,’ aldus Hans 
de Nobel, Managing Director bij DuPont 
Nutrition & Biosciences.

EMA, Zuidas Amsterdam 

2019, 38.000 m2 kantoor en conferentie centrum, BREEAM Excellent 
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Trots
‘Hoe we het steeds weer voor elkaar krijgen om deze 
innovatieve gebouwen met BREEAM Excellent keurmerk 
en altijd binnen de planning geheel naar de wens van 
de klant te realiseren? ‘Ten eerste, ‘stelt Roy. ‘zorgen 
we dat we de beste mensen hebben die zich voor 100% 
inzetten. Dat is een absolute must om een complexe 
opgave in een korte tijd succesvol voor de klant en 
voor onszelf te realiseren. Ten tweede, plan ruim de 
tijd in met de klant. Tot en met de oplevering zijn er 
vaak wijzigingen en onvolkomenheden. Die moet je 
regelmatig bespreken en oplossen. Doe je dat niet, dan 
stapelen de problemen zich op en is het veelal te laat 
om er nog iets aan te doen.’

‘Ik ben er trots op dat Dura Vermeer met NEXUS 
opnieuw een bijdrage mag leveren aan het innovatieve 
karakter van Nederland, en aan het Leiden Bio Science 
Park in het bijzonder, ‘besluit Roy enthousiast. ‘Ons 
team zet zich maximaal in om de huurders van NEXUS 
zich te laten ontplooien en tot mooie, nieuwe en wie 
weet baanbrekende oplossingen komen. Het is eervol 
te bedenken dat we daar letterlijk en figuurlijk een 
steentje aan kunnen bijdragen.’

Voor meer informatie
www.duravermeer.nl
www.nexusleiden.nl

Key figures NEXUS
• Totaal ca 9.000 m² 
• Ca. 2.000 m² per verdieping 
• Multi-tenant mogelijkheden 
• 118 parkeerplekken
• Fietsenstalling met douches
• Kantoor / lab ratio is 1/3 - 2/3 
•  Verbindend atrium met een lounge, 

ontmoetingsruimten en een buitenterras
•  Zeer geschikt voor Life Science en Health 

companies, met een maximum van 50% 
kantoorruimte 

•  De laboratoria beschikken over een MLI en 
MLII classificatie. 

• Indeelbaarheid per 3.6 m
•  Duurzaam gecertificeerd met  

Breeam Excellent

Genmab, Utrecht Science Park 

2017, 11.250 m2 kantoor en lab, BREEAM Excellent

DIFFER, TU/e Campus Eindhoven Dutch Institute for Fundamental 

Energy Research, 2015, 12.500 m2 kantoor en lab, BREEAM Excellent



De roadmap neemt binnen het ecosysteem een 
belangrijke plaats in. Het beschrijft de technologische 
oplossingen, de uitdagingen en mogelijkheden in de 
gewilde markt van biosensoren. Deze gaan namelijk 
een sleutelrol spelen in de gezondheidszorg. ‘De 
Point-of-Care testing (PoC) markt groeit wereldwijd 
snel.‘ vertelt Ewit Roos, CEO van PhotonDelta. ‘Point-
of-Care testing is een diagnostisch middel waarmee 
waarden van patiënten met mobiele meetapparaten 
real time gemeten worden. De snelheid waarmee 
uitslagen beschikbaar zijn en de hoge mate van 
patiëntvriendelijkheid maken PoC steeds populairder. 
Daarnaast geeft het decentraliseren van diagnostiek 
mogelijkheden om ziektes vroegtijdig te ontdekken, te 
behandelen of zelfs te voorkomen. Het belang is vooral 
gedurende de coronapandemie duidelijk geworden 
(sneltesten). Men verwacht een stijging van de PoC 
markt van $4.8 miljard in 2019 naar $10.1 miljard in 

2025. De biosensor device markt, geschat op $500 
miljoen in 2019, zal naar verwachting groeien tot $777 
miljoen in 2025. Drivers voor PoC testing zijn onder 
meer de druk op het zorgsysteem wereldwijd door de 
vergrijzing en de focus op het verkleinen van de impact 
cq de preventie van dodelijke ziekten. De uitdaging ligt 
bij het maken van biosensoren die goedkoop, snel en 
accuraat zijn. Geïntegreerde fotonica biedt hier een 
oplossing. Door gebruik te maken van de wafer-scale 
productietechnologie uit de chipindustrie, kunnen 
fotonische chips (en ook biosensoren) uiteindelijk op 
grote schaal worden geproduceerd tegen een fractie 
van de huidige kosten (een paar euro of minder per 
stuk). Het integreren van de verschillende (optische) 
functies is niet alleen voordelig voor het produceren, 
maar maakt de biosensoren ook betrouwbaarder en 
robuuster. De uitdaging in de ontwikkeling van deze 
producten zit onder meer in de multidisciplinaire, 
geïntegreerde benadering. Iets waar we in het 
Nederlandse ecosysteem ver mee zijn gevorderd.’   

Ecosysteem: volledige supply chain
PhotonDelta is een ecosysteem van organisaties 
die samen innovatieve oplossingen gebaseerd op 
fotonische chips bedenken, ontwikkelen en maken. 
Door nauw samen te werken met bedrijven en 
kennisinstituten beschikt PhotonDelta over een uniek 
overzicht, kennis en vaardigheden om de ontwikkeling 
van betaalbare biosensors voor PoC te realiseren. 
Zo zijn vereisten als een (hardware) platform 
provider, assay provider, disposable manufacturer 
distributor, end-user en andere (verpakkingen, testing, 
enz.) aanwezig. Hierdoor kan een volledige supply 
chain worden geboden. Dit mede door de unieke 
technologieplatforms van fotonische-chipfabrikanten 
als Lionix International en Smart Photonics. 

De ontwikkeling van innovatieve applicaties 
kunnen bijdragen aan oplossingen voor huidige 

maatschappelijke uitdagingen. Dat is een van de 
redenen waarom PhotonDelta ook het ontstaan van 
nieuwe startups stimuleert. Hiervoor is de PhotonDelta 
Startup Studio opgezet. Het doel is om in 2021 en 
2022 respectievelijk 6 en 10 nieuwe startups voort 
te brengen. Jonge bedrijven worden geholpen aan 
netwerk, kapitaal en kennis.  

In het Photonic Integration Technology Centre (PITC) 
worden nieuwe ideeën in samenwerking met bedrijven 
verder ontwikkeld om deze versneld om te zetten in 
commerciële toepassingen voor de (Nederlandse) 
maakindustrie. Zo slaat het PITC een brug tussen de 
partijen binnen het ecosysteem die de baanbrekende 
uitvindingen doen en de bedrijven die het uiteindelijk 
kunnen toepassen. 

Maar ook wordt direct geïnvesteerd in reeds-
bestaande ondernemingen die applicaties maken 
op basis van fotonische chips. Roos: ‘Het meest 
recente voorbeeld is Surfix. Dit bedrijf had kapitaal 
nodig om (samen met Lionix International en Qurin 
Diagnostics) een fotonische biosensor te maken 
voor coronadiagnose, immuniteitsdetectie, maar 
ook voor allerlei vormen van kanker (te beginnen 
bij borstkanker). De ontwikkeling zal leiden tot een 
paar euro kostende, algemeen verkrijgbare, uiterst 
betrouwbare wegwerptest.’

Zo wordt het Nederlandse ecosysteem van bedrijven 
en kennisinstellingen rond geïntegreerde fotonica 
steeds verder uitgebreid. We zullen er ongetwijfeld 
nog veel van horen. In juni zal de biosensor roadmap 
worden gelanceerd middels een virtueel evenement. 
Houd daarom PhotonDelta’s website en social-
mediakanalen goed in te gaten. 

Voor meer informatie: 
www.photondelta.com

Het is internationaal een booming markt: de geïntegreerde fotonicachips die met lichtdeeltjes (fotonen) in plaats van 
elektriciteit werken. Een markt waarin Nederland een toonaangevende positie heeft verworven. Om de innovatie en groei 
in geïntegreerde fotonica en met name biosensing te stimuleren, heeft PhotonDelta in samenwerking met bedrijven en 
academici een roadmap ontwikkeld die het pad naar medical devices gebaseerd op geïntegreerde fotonica wijst.  

PhotonDelta

Snelle, betaalbare Point-of-Care diagnostiek 
dankzij fotonische chips

Ewit Roos, CEO PhotonDelta

Fotonica: miljardenmarkt
Geïntegreerde fotonicachips werken met 
lichtdeeltjes (fotonen) in plaats van met 
elektriciteit. Daardoor zijn ze nauwkeuriger, 
sneller, zuiniger en betrouwbaarder dan 
conventionele chips. De chips hebben veel 
toepassingen: ze kunnen bijvoorbeeld datacentra 
zuiniger maken, zeer gevoelige sensoren 
opleveren of kleine en betaalbare medische 
scanners mogelijk maken. Geïntegreerde 
fotonica is een technologie met een potentiële 
wereldwijde markt van honderden miljarden. De 
Nederlandse overheid wil dan ook Nederland als 
toonaangevend fotonica-land wereldwijd op de 
kaart te zetten. Daartoe werd in 2018 236 miljoen 
euro aan lange termijn financiering door het 
Rijk, een aantal provincies en regio's, bedrijven 
en kennisinstellingen verstrekt. Het doel is 
om in 2026 deze industrie op ruim een miljard 
euro omzet te brengen met 4.000 werknemers 
en minimaal 25 bedrijven. Inmiddels is het 
Nederlandse geïntegreerde fotonica ecosysteem 
al wereldwijd toonaangevend.

 Fotonische chip van LioniX International 
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‘De vraag naar hybride operatiekamers is enorm 
gestegen. Niet alleen de mogelijkheid tot het 
combineren van twee ingrepen, maar ook de 
manier waarop we deze specialistische ruimte 
realiseren, draagt daaraan bij’, licht Jorrit Janmaat, 
Accountmanager Healthcare bij Jan Snel toe. 
‘Terwijl de hybride OK gereed wordt gemaakt en 
gekoppeld aan de zorginstelling, kunnen bestaande 
ruimtes zonder problemen doordraaien. Ondanks 
de bouwwerkzaamheden, ondervinden zij dus geen 
hinder van het proces. Dat is een uniek voordeel.’ Dat 
ondervond ook het Franciscus Gasthuis & Vlietland 
waar in januari 2021 een hybride OK werd opgeleverd. 
’Binnen aanzienlijk korte tijd werd ons Gasthuis 
voorzien van een hybride operatiekamer,’ stelt Eelko 
Murk, Senior Projectleider Bouw & Infra bij Franciscus 
Gasthuis & Vlietland. ’Deze innovatie is van enorme 
toegevoegde waarde voor zowel het personeel als 
onze patiënten; we verwachten de duur van operaties 
terug te dringen, minder her-operaties en minder 
complicaties. Ook kunnen we röntgenstraling voor 
patiënten en medewerkers minimaliseren.’’

Snel en efficiënt
Modulaire woningen, scholen, hotels, maar ook 3 
OK’s van het UMCU: Jan Snel heeft als specialist 
modulair bouwen de kennis en expertise voor een 
snelle, gecertificeerde oplevering. Een specialisatie 
die tijdens de corona crisis cruciaal bleek toen snel 
medische huisvesting noodzakelijk was. Goede 
(medische) tijdelijke huisvesting droeg bij aan de 
pre-consulatie van bezoekers aan ziekenhuizen (nabij 
de hoofdingang), de bescherming van patiënten en/
of medisch personeel in de vorm van quarantaine of 
isolatie kamers of ruimten met CT scanners. Jorrit 

legt uit dat door de korte lijnen efficiënt werken 
binnen Jan Snel de standaard is. ‘ Zo is het terrein 
van het hoofdkantoor in Montfoort niet alleen 
vestigingsplaats van het gelijknamig transportbedrijf 
dat ondersteunend is tijdens het bouwproces, maar 
ook van het modulair bouwbedrijf waar fabricage 
van de flexibele, modulaire units plaatsvindt. Door 
het netwerk van uitstekend op elkaar afgestemde 
processen kunnen we totaal oplossingen bieden.’ 

 ‘Of het nu gaat om een realisatie van 3 operatie-
kamers in het UMCU (realisatie 14 weken), van een 
nucleair centrum met 6 operatiekamers voor het 
ADRZ (realisatie 26 weken), MRI uitbreiding bij het 
Amphia Ziekenhuis in Breda (realisatie 8 weken) of 
een mobiel lab voor de leider in dynamische single-
molecule analyse instrumenten LUMICKS, we bouwen 
30 tot 50% sneller dan traditionele bouwers en dat 
gecertificeerd aan de kwaliteitseisen die gevraagd 
worden in de medische sector.  Daarbij worden de 
nieuwste innovaties als Virtual Reality meegenomen in 
het engineeringsproces. En, last but not least, kunnen 
de modulaire bouwunits desgewenst weer opnieuw in 
de markt gezet worden. Dit levert veel flexibiliteit op 
en is ook duurzaam. Een belangrijk aspect want Jan 
Snel heeft niet voor niets de ambitie uitgesproken om 
binnen enkele jaren volledig circulair te produceren en 
te bouwen. ‘

Niet alleen groeit Jan Snel sterk in het segment 
healthcare, ook kijkt men al lange tijd over de grenzen. 
‘We zitten al in België en Duitsland, maar ook hebben 
we sinds kort een vestiging in de UK geopend.‘ 
besluit Jorrit Janmaat. ‘Wie meer informatie wenst, 
kan contact met mij opnemen via 
healthcare@jansnel.nl. We staan voor u klaar!’

Hybride operatiekamers, waar een patiënt 
gescand kan worden tijdens een operatie, 
verkorten de ligduur in het ziekenhuis 
aanzienlijk en zorgen dat alle logistiek in 
dezelfde aan een bestaande OK gekoppelde 
ruimte blijft. Daarmee geeft een hybride 
OK een enorme verlichting aan door corona 
overbelaste zorg. Jan Snel  doet niet alleen zijn 
naam eer aan door 50% sneller dan traditionele 
bouwers deze OK’s te fabriceren, maar kan 
door samenwerking met zusterbedrijf Medexs 
de  klant volledig ontzorgen.

Jan Snel 

Volledige ontzorging bij de bouw 
van hoogwaardige (hybride) medische OK’s

Jan Snel Care & Cure in cijfers 
55: Jan Snel heeft al ruim 55 jaar ervaring in 
modulair bouwen en ontwikkelen van huisvesting 
voor ieder marktsegment.

400: Bij Jan Snel werken ruim 
vierhonderd mensen 

7: Er zijn 7 vestigingen van Jan Snel, naast het 
hoofdkantoor en productielocatie in Montfoort, 
productielocaties in Hulst, Eemshaven en 
verkoopkantoren in Vlaardingen, UK, België 
en Duitsland

2: In slechts 2 maanden tijd zette Jan Snel in 
Gent voor het AZ Jan Palfijn een uitbreiding 
van ca. 3.800 m² neer.

38k: Al meer dan 38.000 kilometers heeft de 
Centrale Sterilisatie Afdeling, die Jan Snel 
samen met Miele heeft ontwikkeld, over de 
wereld afgelegd.

3: Jan Snel heeft in slechts 14 weken 3 volledige 
operatiekamers neergezet voor het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht.

Binnen het modulaire bouwbedrijf Jan Snel 
neemt het segment healthcare een belangrijke, 
sterk groeiende positie in. Om dit nog te 
versterken, is een samenwerking aangegaan 
met Medexs, de toonaangevend specialist in het 
ontwerpen en realiseren van geclassificeerde 
ruimten zoals operatiekamers, cleanrooms en 
laboratoria. Op die manier wordt bouwkennis 
gecombineerd met specialistische, medische 
kennis voor de beste totaaloplossing voor 
de klant. 



JustPushPlay is 
gespecialiseerd in Life 
Sciences Marketing 

 Science parken verbinden 
life sciences organisaties

Amstaete Life Sciences: 
End-to-end finance & tax 
consultancy voor Life Sciences

Als gevolg van de pandemie is er een stijgende vraag 
van life sciences organisaties naar meer lab- en 
kantoorruimte op science parken. Life sciences 
organisaties zijn innovatiever en succesvoller als zij 
toegang hebben tot uiteenlopende faciliteiten en een 
krachtig netwerk. Door bedrijven, universiteiten en 
netwerkorganisaties met elkaar te verbinden op 
science parken en campussen wordt het delen van 
kennis gestimuleerd. Door elkaar te ontmoeten en 
ideeën uit te wisselen komen samenwerkingen 
makkelijker tot stand, wat weer tot versnelde 
innovatie leidt. 

Om deze ontmoetingen en verbindingen te stimuleren 
investeert Kadans Science Partner in multi-tenant 
locaties op diverse science parken en campussen in 
Europa. Zo wordt niet enkel op lokaal niveau 
ontmoeting gestimuleerd, maar kan Kadans 
organisaties ook op internationaal niveau aan elkaar 
verbinden. Zo is Kadans al actief op 14 science parken 
en campussen in Europa. Intussen wordt er hard 
gebouwd aan nieuwe hoogwaardige accommodatie en 
versterking van het netwerk. In Nederland is Kadans 
momenteel aan het bouwen aan Accelerator Utrecht 
op het Utrecht Science Park en Plus Ultra Leiden op 
het Leiden Bio Science Park. Beide locaties bieden 
ruimte aan diverse life sciences organisaties. Scan de 
QR-code hieronder om een video over de voortgang 
van Plus Ultra Leiden te bekijken.

Nog deze maand wordt begonnen met de bouw van 
Plus Ultra Groningen en later dit jaar gaat de schop de 
grond in op het Medical Business Park voor Plus Ultra 
Amsterdam, te zien op de afbeelding. Ondertussen 
kijkt Kadans naar verdere mogelijkheden om het 
internationale netwerk te versterken. Zo zijn er 
plannen voor een uitbreiding op de Novio Tech Campus 
in Nijmegen. Ook in het buitenland timmert Kadans 
hard aan de weg met diverse (her)ontwikkellocaties in 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Kadans 
streeft ernaar om samen te werken met universiteiten 
en organisaties om één sterk ecosysteem van science 
parken in Europa te creëren.

Ga voor meer 
informatie over 
deze projecten naar 
www.kadans.com

Amstaete is een financieel en fiscaal niche kantoor en 
ondersteunt bedrijven en investeerders actief in de 
biotech, farma en healthcare industrie. Door onze 
kennis van de life sciences industrie en 
bedrijfsvoering te combineren met flexibiliteit en een 
hands-on aanpak, hebben wij ons perfect 
gepositioneerd om mee te groeien met bedrijven.

Bij een biotech is het nooit rustig
Flexibiliteit en schaalbaarheid staan bij ons centraal. 
Om strategische beslissingen te kunnen nemen en groei 
te realiseren, stemmen wij onze dienstverlening af op de 
fase waarin een onderneming zich in de lifecycle 
bevindt. Vanzelfsprekend vergt elke ontwikkelingsfase 
van een onderneming een andere benadering van 
bijvoorbeeld cash-flow management. Een start-up houdt 
in het algemeen de hand op de knip terwijl bij een sterk 
groei scenario men aanzienlijk investeert.

Starten met de exit in gedachten
Partnership betekent bij ons langdurige samenwerking 
met het management, de aandeelhouders en andere 
stakeholders. Naast onze dagelijkse ondersteuning 
houden wij altijd het creëren van meerwaarde als 
hoofddoel in gedachten.

End-to-end betrokkenheid 
Projecten als fusies en overnames, employee 
incentives en herstructureringen zijn pas succesvol 
indien volledig geïmplementeerd en onderdeel van de 
bedrijfsvoering zijn geworden. Wij coördineren deze 
dan ook van A tot Z.

Over Amstaete Life Sciences
Amstaete is opgericht door Herman Keetman. In 
diverse functies als CFO/ Group Controller heeft hij 
uitgebreide ervaring in de branche opgedaan met 
onder andere M&A (o.a. buy-and-build trajecten), 
herstructureringen, pre-audit projecten en 
(management) reporting processen. Door de jaren 
heen heeft hij een bijzondere interesse ontwikkeld ten 
aanzien van de implementatie van dergelijke projecten 
in de financiële huishouding van organisaties.

 Mr Treublaan 7, 1097 DP  AMSTERDAM
+31 (0)20 240 27 62
info@amstaetefinance.nl
www.amstaetefinance.nl

JustPushPlay is gespecialiseerd in Life Sciences 
Marketing voor kleine en middelgrote bedrijven. Wij 
leveren advies en tactische ondersteuning waarmee 
jij wordt opgemerkt en klanten aantrekt.

Life Sciences Marketing?
Het Life Sciences Marketing bedrijf dat zich uitsluitend 
richt op bedrijven die werkzaam zijn in de 
farmaceutische sector, de biotechnologie en de 
medische hulpmiddelen. Om jouw klanten echt te 
bereiken ondersteunen wij met Life Sciences 
Marketing en business development oplossingen.

Nieuwe website nodig?
Door het combineren van wetenschappelijke kennis en 
industrie ervaring bouwen wij fit-for-purpose websites 
(incl. SEO) en regelen alles wat jij nodig hebt om online 
te groeien.
 
Content & Webinars?
Hoe maak je zinvolle content voor je publiek? Dankzij 
onze life sciences achtergrond helpen wij jouw 
expertise binnen jouw product- en servicegebieden te 
vertalen van wetenschap naar een goed verhaal. Dit 
varieert van een goed geschreven artikel tot een goed 
georganiseerd webinar met een toffe presentatie.

Waarom JustPushPlay? 
1. Wij begrijpen de wetenschap en kennen de industrie.
2. Wij doen al jaren Life Sciences marketing.
3. Je hoeft ons niet uit te leggen wat antilichamen zijn.

Geef in 2021 meer kleur aan jouw bedrijf door een Life 
Sciences Marketing professional te betrekken bij jouw 
plannen. Kijken wat er allemaal mogelijk is? Kijk op 
onze website en download gelijk de gratis tools om te 
starten met jouw Life Sciences Marketing plan.

JustPushplay.nl/welcome
S C I E N C E  PA RT N E R  



Geduld. Doorzettingsvermogen. Volledig vertrouwen 
in het product en het concept. Uiteindelijk draait het 
bij medicijnontwikkeling vaak om deze elementen. In 
optima forma is dat het geval bij de ontwikkeling van 
het ‘vergeten’ hormoon E4 met als gepassioneerd 
‘believer’ Prof. Dr. Herjan Coelingh Bennink, 
voormalig Directeur R&D WH (Womens Health) van 
Organon, gepokt en gemazeld in de endocrinologie 
en gynaecologie. In 2000 richtte Coelingh Bennink 
Pantarhei Bioscience op en in 2001 werd gestart 
met preklinische en farmacologische studies met 
E4. Herjan: ‘Estetrol is een natuurlijk oestrogeen 
dat door de menselijke foetus wordt geproduceerd 
tijdens de zwangerschap en in hoge concentraties 
voorkomt in het bloed van kind en moeder. Het in onze 
anticonceptiepil gebruikte E4 is gesynthetiseerd uit 
plantaardige bronnen.’

Significant minder effect op de bloedstolling
‘Uit fase I en fase II klinische studies, gericht op 
veiligheid, effectiviteit en dosering, bleek dat E4 
significant minder effect heeft op de leverfunctie en 
de bloedstolling dan andere oestrogenen en daarmee 
een lager risico op trombose,‘ aldus Director R&D 
Iman Schultz (moleculair bioloog) die na een loopbaan 
bij onder meer InteRNA Technologies en FFUND in 
januari 2020 bij Pantarhei aantrad. ‘In 2015 verkocht 
Pantarhei Bioscience haar E4 portfolio aan Mithra 
Pharmaceuticals voor verdere 'Women’s Health 
(WH)' ontwikkeling als OC (orale anticonceptie) 
en MHT (menopausale hormoon therapie). Met de 
goedkeuring van de EMA en de FDA mag deze nieuwe 
anticonceptiepil binnenkort in alle EU-lidstaten en 
in de USA op de markt worden gebracht. Na 20 jaar 
doorzetten en geloven in het product een 
fantastisch resultaat.’ 

E4 als geneesmiddel: Pantarhei Oncology
De basisgedachte achter de ontwikkeling van E4 als 
geneesmiddel is een heel logische: een hormoon 
dat in hoge concentraties aanwezig is tijdens de 
zwangerschap bij de mens zou een veilig hormoon 
moeten zijn. Uit klinische studies bleek de afgelopen 
jaren dat E4 waarschijnlijk veiliger is dan andere 
oestrogenen, met een lager risico op cardiovasculaire 
bijwerkingen. De toepasbaarheid van E4 is echter veel 
breder dan alleen voor WH. Daarom richtte Coelingh 
Bennink in 2014 Pantarhei Oncology op voor de 
ontwikkeling van oncologische projecten op het gebied 
van 'Reproductive Endocrine Oncology (REO)', o.a. met 
toepassingen van E4, gericht op gevorderde borst- 
en prostaatkanker. 'Samen met de internationale 
experts uit onze 'Advisory Boards' zijn wij ervan 
overtuigd dat E4 in de toekomst ingezet kan worden 
bij de behandeling van deze frequent voorkomende en 
dodelijke vormen van kanker'. 

Lopende onderzoeken met voor de behandeling 
van kanker hogere doseringen E4 (HDE4) laten 
veelbelovende resultaten zien en zijn gepubliceerd in 
gerenommeerde tijdschriften, waaronder: The use of 
high-dose estrogens for the treatment of breast cancer 
in ‘Maturitas’ in 2017 en in november 2020 Tumor 
suppression, dose limiting toxicity and wellbeing with 
the fetal estrogen estetrol in patients with advanced 
breast cancer in de ‘Journal of Cancer Research 
and Clinical Oncology’. Dit naar aanleiding van een 
klinisch onderzoek in Duitsland bij vrouwen met 
uitgezaaide borstkanker, waarbij objectieve anti-tumor 
effecten van HDE4 werden gevonden. En dit jaar in 
'European Urology Open Science' het artikel: Estetrol 
Co-treatment of Androgen Deprivation Therapy in 
Infiltrating or Metastatic, Castration-Sensitive Prostate 
Cancer: A Randomized, Double-blind, 

Phase II Trial (PCombi). Dit naar aanleiding van een 
klinisch onderzoek in Nederland met HDE4 bij mannen 
met gevorderde prostaatkanker in vier vooraanstaande 
ziekenhuizen. 

'Deze behandeling heeft enerzijds aanvullende anti-
tumor effectiviteit en voorkomt anderzijds de vele aan 
oestrogeenverlies gerelateerde  bijwerkingen, zoals 
opvliegers en botverlies (osteoporose), van de huidige 
anti-testosteron prostaatkanker medicijnen. Deze 
bijwerkingen ontstaan, omdat door het onderdrukken 
van testosteron ook de oestrogene hormonen van de 
man geremd worden en dat wordt opgelost door de 
'co-treatment' met HDE4'. 

Meer dan 220 patenten
Van Pantarhei Bioscience (PRB) en Pantarhei Oncology 
(PRO) zullen we in de toekomst nog meer horen. Beide 
bedrijven hebben inmiddels wereldwijd meer dan 220 
patenten ingediend en blijven actief doorgaan met 
de ontwikkeling van nieuwe behandelingsconcepten 
op de gebieden WH (PRB) en REO (PRO) tot en met 
fase II 'proof-of-concept' (PoC) bij de mens. In de 
loop der jaren heeft Pantarhei steeds weer opnieuw 
door klinische studies aangetoond dat haar nieuwe 
behandelconcepten, zoals de toepassing van het 
natuurlijke oestrogeen E4, veilig ingezet kunnen 
worden bij een breed scala aan indicaties. Daarmee 
bewandelt Pantarhei anno 2021 een heel eigen, 
gedurfde, maar uiteindelijk uitermate succesvolle weg. 
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Goedkeuring voor het gebruik van het unieke natuurlijke zwangerschapsoestrogeen estetrol (E4) in een anticonceptiepil. 
Canada was recent de eerste, EMA en FDA volgden. Het zijn mijlpalen in het bestaan van Pantarhei Bioscience die het 
oestrogeen ontwikkelde. Maar het E4 toepassingsgebied is veel breder: binnen Pantarhei Oncology wordt het nu ook ingezet 
bij de behandeling van gevorderde borst- en prostaatkanker. Het ‘brein’ achter E4, gynaecoloog en reproductief endocrinoloog 
em. Prof. Dr. Herjan J.T. Coelingh Bennink (President en Founder) en Dr. Iman Schultz, Director R&D, vertellen.

Pantarhei Bioscience en Pantarhei Oncology

Estetrol voldoet aan 
hooggespannen verwachtingen

Over Estetrol
Estetrol werd ontdekt in 1965 door Egon 
Diczfalusy in het Karolinska Instituut in 
Stockholm (Zweden). Het raakte in vergetelheid 
maar werd herontdekt door Herjan Coelingh 
Bennink, die in 2000 Pantarhei Bioscience 
oprichtte voor de ontwikkeling van E4 voor orale 
anticonceptie (OC) en menopausale hormoon 
therapie (MHT) en vanaf 2014 ook voor borst- en 
prostaatkanker bij Pantarhei Oncology.

Iman Schultz

Herjan Coelingh Bennink

The four natural human estrogens
E1 (after menopause), E2 (during menstrual cycle) and 

E3 and E4 (during human pregnancy only)

Estrone (E1) Estradiol (E2)

Estriol (E3) Estetrol (E4)

17

16
15

ESTETROL – E4

Natural - A natural human fetal 
estrogen 

Potentially safe - Produced by 
the fetal liver; high fetal
exposure and therefore 
expected to be safe

Oral bioavailability – Oral 
elimination half life of 28-32 
hours allowing once daily oral 
dosing



The first SmartMS-enabled 
biopharma solution
An integrated LC-MS system with intelligent software, chemistries, and service 

& support that ensures:

  Success in intact protein analysis, peptide mapping, multi-attribute monitoring 

    (MAM), released glycan analysis and oligonucleotide analysis

  Reproducible data with simple set-up for any user

  Streamlined workflows from sample to result

  Rapid identification and resolution of issues with no need for specialist expertise

  Compliance-ready features that reduce risk and simplify audit preparation

www.waters.com/BioAccord

CleanSIGN – Signaalzuil voor cleanrooms & farmacie industrie

In de chemische, farmaceutische en 
voedingsindustrie worden hoge eisen 
gesteld aan hygiëne. 

De WERMA CleanSIGN signaalzuil is 
speciaal ontwikkeld en gecertificeerd 
voor gebruik in cleanrooms, 
hygiënische ruimten, farmaceutische- 
en voedingsmiddelenindustrie. De 
signaalkolom verzekert maximale 
veiligheid in deze omgevingen door het 
risico op contaminatie te beperken.

Het hygiënisch design met conisch 
aflopende helling van 30 graden heeft 
geen oneffen oppervlakken, groeven, 
verhoogde of verzonken elementen 
waardoor vloeistoffen en bijtende 
schuimen kunnen afglijden en snel 
kunnen afvloeien. De behuizing van de 
CleanSIGN is gemaakt van polyamide, 
een speciale kunststof die voedselveilig 
is en bestand is tegen agressieve 
reinigingsmiddelen en hogedruk 
waterstralen.

De signaaltoren heeft een IP 67/69K 
beschermingsgraad en een Fraunhofer 
IPA-goedkeuring. Het toestel voldoet 
aan luchtzuiverheidsklasse 1 volgens 
DIN EN ISO 14644-1 voor clean room 
toepassingen en voedselproductie 
toepassingen. De zeven kleuren en 
lichteffecten zijn afzonderlijk instelbaar 
en het is mogelijk een geïntegreerde 
geluidsmodule te activeren.
De CleanSIGN signaalzuil, een toestel 
dat zekerheid en veiligheid biedt. www.wermabenelux.com

Ook maatwerk 
voor de OK
Vonmarcken breidt 
assortiment verder uit 

Met een in eigen beheer ontworpen 
en geproduceerde serie hypothermie 
koel-en warmhoudkasten bewijst 
Vonmarcken Laboratory & Medical 
Equipment over een stevige dosis 
creativiteit en gevoel voor kwaliteit 
te beschikken. De nieuwe kasten, bij 
uitstek geschikt voor inbouw in de OK, 
zijn efficiënt in dagelijks gebruik. En, 
niet in de laatste plaats, bijzonder fraai 
qua vormgeving.

Dat Covid 19 kansen biedt voor 
toeleveranciers in het brede veld van 
de zorg is inmiddels geen nieuws meer. 
Dat geldt ook voor Vonmarcken; de 
door Jan Willem Merkens opgerichte 
specialist in laboratorium- en medische 
producten. Zijn productengamma is 
stevig uitgebreid, waarbij voorheen  
bekende merken Liebherr, Gram en 
Kirsch aanvankelijk het assortiment 
koelen en vriezen bepaalden, is daar  
inmiddels veranderingen in gekomen, 
omdat, zo stelt Merkens, mensen een 
keuze willen. “Daarom hebben we ook 
het Deense merk Vestfrost aan het 
assortiment toegevoegd. In het begin 
keek iedereen daar vreemd naar, want 
het was hier absoluut niet bekend. 
Maar we hebben het agentschap voor 
de Benelux van Vestfrost verworven 
en het is een succesvolle aanvulling 
op het assortiment.” Daarnaast is 
Vonmarcken met een eigen merk 
gestart, Medifridge. “Dat ontwerpen en 
produceren wij in eigen beheer.  Een 
echt kwaliteitsproduct”, zegt Merkens, 
die voor de Medifridge koel- en 
vrieskisten inmiddels een internationaal 
dealernetwerk heeft opgezet: naast 
Nederland ook in Duitsland en 
België. Met de nieuwe website gaat 
Vonmarcken zich in de komende tijd 
meer profileren als servicegerichte en 
proactieve leverancier. 

www.vonmarcken.nl 
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Naast verschillende sub sectoren binnen Life Sciences, 
als Farma, Medical Devices en Food is Biotech één 
van de focusgebieden van Derks & Derks.  Een sector 
die continue in beweging is, “Never a dull moment” 
in de Biotechnologie. Van start-up/scale-up tot 
commerciële productie, elke fase in de ontwikkeling 
en bedrijfsvoering van een Biotech bedrijf heeft 
verschillende uitdagingen. Of het nu gaat om een 
financiële injectie, zoektocht naar kennis, continueren 
van onderzoek of business development, steeds met 
als doel innovatie, groei en resultaat.

Om dit te kunnen bereiken zoek je als ondernemer 
naar de beste professionals binnen het betreffende 
vakgebied, we willen allemaal graag de juiste mensen 
op de juiste plek. Maar hoe zorg je daarvoor? “We zien 
helaas nog te vaak dat men alleen beoordeelt op basis 
van het cv en een onderbuikgevoel.” zegt Pieter van 
Gelderen, Arbeids & Organisatie Psycholoog NIP en 
Business Unit Manager Life Sciences  en al veertien 
jaar werkzaam bij Derks & Derks. “Maar hopen dat 
je onderbuikgevoel juist is, dat hoeft natuurlijk allang 
niet meer.”

Écht kijken en luisteren
Bij Derks & Derks zorgen we dagelijks voor de juiste 
match tussen opdrachtgever en kandidaat. Écht kijken 
en luisteren, dát is waar wij goed in zijn. Dit doen 
wij door middel van persoonlijke gesprekken met 
opdrachtgever en kandidaat. We vinden het belangrijk 
om goed te weten wat de behoefte nu is, maar ook 
de behoefte op de langere termijn. We geloven in 
de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
Maar al te vaak zien we situaties van een reeks met 
korte dienstverbanden waardoor de continuïteit 
een vraagstuk is. Specifiek in de Biotech zien we 
organisaties die (heel) snel groeien; dit vraagt ook een 
specifiek profiel van medewerkers. 

Hoe maken we de match? 
Altijd is er een psychologisch interview, we maken 
gebruik van de nieuwste online tools, zoals game 
based assessments, we helpen mee in het proces van 
onboarden en coachen van de nieuwe medewerker. 
Niet voor niets geven wij een garantie van 9 maanden. 
Je wil naast een goede selectie ook dat je mensen 
gemotiveerd zijn en blijven én zich ontwikkelen. Wij 
hebben de kennis en tools waarmee we meten of die 
potentiële medewerker wel bij het bedrijf en in het 
team past.

En juist daarvoor moet je bij Derks & Derks zijn. Als 
HR specialist voor de Life Sciences kennen wij de 

markt, weten wij wat er speelt en geven wij praktische 
en toepasbare ondersteuning. Onze expertise ligt 
binnen Werving & Selectie, Detachering & Interim, 
Talent Development, Executive Education en HR 
Research. Ons team van Experts bestaat uit ervaren 
professionals, Recruitment Consultants 
en psychologen met gedegen kennis van de 
Biotech markt.

Behoefte aan talenten
“We zien binnen de Biotech een schreeuwende 
behoefte aan talent. Niet alleen is een match op de 
‘harde’ criteria belangrijk (opleiding, ervaringsjaren, 
kennis), maar vooral ook de ‘zachte’ criteria. 
Door deze criteria bij de kandidaat in kaart te brengen, 
kun je met goed vertrouwen een gerichte keuze 
maken op basis van de uitkomsten en bevindingen. 
Zo voorkom je mismatches en bespaar je al snel 
tienduizenden euro’s. Geld dat je beter in de 
ontwikkeling van je bedrijf kunt steken.” Aldus Pieter 
van Gelderen.

Niet alleen krijgen we de meest uiteenlopende 
recruitment en interim/detacheringsvraagstukken, ook 
op het gebied van assessment, loopbaanbegeleiding en 
ontwikkeling zien we dat men vaak (te) laat investeert 
in de psychologische factor. In het hele proces van 
productontwikkeling, zit een organisatie niet altijd te 
wachten op de HR kant. Sterker nog, daar staan veel 
Biotech bedrijven niet eens bij stil. En dat is jammer, 
want het kan veel energie, tijd en geld schelen door de 
juiste keuzes te maken.

Pivot Park Oss
Bij Derks & Derks zijn we al twintig jaar HR Specialist 
binnen Life Sciences en Healthcare en jarenlang 
partner van Biotech belangenvereniging HollandBIO.

Onze dienstverlening sluit dan ook naadloos aan op de 
behoefte aan HR dienstverlening in de Biotech sector. 
Om onze opdrachtgevers binnen de Biotechnologie 
nóg beter van dienst te kunnen zijn, hebben we ons 
kantoor uitgebreid. Sinds maart van dit jaar zijn wij ook 
te vinden op Pivot Park Oss. Pieter van Gelderen zal 
samen met collega Tim van Loon, Lead Recruitment 
Consultant Werving & Selectie veel te vinden zijn op de 
nieuwe locatie op Pivot Park. 

Maatwerk 
Tim van Loon is sinds twee jaar werkzaam bij 
Derks & Derks. Hij greep hier zijn kans om in 
de dynamische en groeiende Life Sciences en 
Biotechnologie sector bij te dragen aan het succes 
van innovatieve organisaties. “Bij Derks & Derks 
leveren we maatwerk, zijn we flexibel en houden we 
kwaliteit hoog in het vaandel. Of het nou gaat om een 
Business Development Manager, een Quality Manager 
of ondersteuning op het gebied van R&D, wij vinden 
gegarandeerd een oplossing voor jouw situatie. We 
kunnen het gehele proces uit handen nemen, maar 
ook een gedeelte hiervan. Of het nu gaat om een 
personeelsvraagstuk, het opzetten van een salarishuis 
of het gehele traject van werving & selectie.”

Voor meer informatie
Meer weten over onze HR oplossingen op maat voor 
Biotech? Of gewoon eens kennis maken? Neem dan 
contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Derks & Derks
Delivering Recruitment & Development Solutions
Pieter van Gelderen | Tim van Loon
pieter@derksenderks.nl | tim@derksenderks.nl
www.derksenderks.nl
t. 033-4728087

Onderbuikgevoel is verleden tijd. 
De Nederlandse Biotech sector levert 
oplossingen voor grote maatschappelijke 
uitdagingen en draagt door de innovaties van 
hoog niveau bij aan gezondheid, duurzaamheid 
en economische groei. Zo worden door de 
Biotech industrie onder andere revolutionaire 
geneesmiddelen, vaccins en therapieën 
geïntroduceerd die ten goede komen aan 
de patiënt. 

Psychologische invloed binnen de Biotechnologie blijft belangrijk

Onderbuik versus wetenschap



Point-of-Care diagnostiek: in een biosensor -een 
klein apparaatje dat in principe op iedere locatie 
kan worden ingezet- wordt een druppel bloed 
geanalyseerd door optische sensoren en binnen 
enkele minuten kan worden vastgesteld of iemand 
bijvoorbeeld een infectieziekte heeft (gehad). De 
toepassingen zijn legio. In acute situaties kan een 
arts of ambulancemedewerker snel een hartaanval 
of beroerte vaststellen en daar adequaat op acteren. 
In screening toepassingen kunnen diagnoses vroeg-
tijdig worden gesteld. U begrijpt: er is steeds meer 
behoefte aan snelle diagnostische testen die niet in 
het ziekenhuis lab worden uitgevoerd, maar direct bij 
de patiënt of on-site. Met deze Point-of-Care testen 
heb je snel ter plekke een uitslag, waardoor direct 
met de behandeling begonnen kan worden of andere 
maatregelen genomen kunnen worden. ‘Neem als 
voorbeeld COVID-19,’ zegt Peter Belt, die als CEO 
een jaar geleden aanschoof bij Delta Diagnostics. ‘Die 
hebben een exemplarische ontwikkeling gehad. Van 
omvangrijke teststraten waarbij het lang duurde voordat 
je afspraak en uitslag kreeg, naar snelle PoC COVID 
testen. Het duurde echter lang voordat die beschikbaar 
waren en ze zijn nog niet voldoende accuraat om als 
zelfstandige test uit te voeren. Juist daarvoor biedt het 
platform van Delta Diagnostics oplossingen.’

Delta Diagnostics biedt oplossingen
Want, hoeveel voordelen PoC-testen ook hebben, ook 
hier zijn er uitdagingen om te overwinnen: enerzijds 
bij de ontwikkeling, anderzijds bij de uitvoering. 
CTO en founder Bart de Boer, voorzien van  bijna 
twee decennia kennis en expertise met biomedische 
sensorsystemen bij diverse organisaties: ‘Vaak duurt 
de ontwikkeling van zo’n test lang en is duur omdat 
de testen op een ander platform, met een andere 
technologie, ontwikkeld worden dan het uiteindelijke 
platform dat gebruikt wordt voor de PoC-test. Een 
probleem dat menig testontwikkelaar onderschrijft. 
Daarnaast worden veel PoC-testen niet ontwikkeld 
omdat er geen platform voorhanden is met de juiste 
combinatie van eigenschappen.’ 

Delta Diagnostics vond 
oplossingen in een door hen 
ontwikkeld platform dat uit 
twee apparaten bestaat, 
enerzijds een laboratorium 
instrument voor de 
ontwikkeling van testen, 
het “Test Development 
Platform”, anderzijds een 
draagbaar uitlees apparaat, 
de “Point of Care Analyzer”. 
Bart: ‘Met deze laatste kun 
je de ontwikkelde test snel en op locatie uitvoeren. Er 
wordt gebruik gemaakt van verschillende cartridges 
waarin de feitelijke test wordt uitgevoerd en die 
allemaal uitgelezen worden in dezelfde Analyzer. Met 
iedere cartridge kan weer een andere set biomarkers 
getest worden. Zo zullen er verschillende sets komen 
waarmee allerlei  aandoeningen snel en accuraat 
getest kunnen worden. Uniek is dat exact dezelfde 
biosensor, chip en uitleestechnologie gebruikt wordt 
in beide apparaten. Dit levert een enorme kosten- 
en tijdbesparing op in het ontwikkeltraject door de 
gemakkelijke overdracht van het ene naar het andere 
systeem.’ 

Fotonische biosensoren
Een combinatie van eigenschappen maakt dit 
platform uitermate geschikt voor PoC-diagnostiek. 
Bart vervolgt: ‘Die combinatie betreft onder meer het 
tegelijkertijd kwantitatief kunnen meten van meerdere 
biomarkers in hetzelfde monster. Het kunnen meten 
in complexe matrix, zoals serum en de combinatie van 
snel, gevoelig en reproduceerbaar kunnen meten in 
een paar minuten tijd.  Als techniek maken we gebruik 
van fotonische biosensoren.’

Peter vult aan: ‘Met het labinstrument dat we 
binnenkort op de markt brengen en waarvan de 
prototypes al op verschillende labs draaien, kunnen 
partijen, in samenwerking met Delta Diagnostics 
testen ontwikkelen. Wij leveren daarvoor tevens de 
juiste biosensor chips, al dan niet vooraf gecoat met de 
juiste receptor moleculen. Kort na de marktintroductie 
van ons labinstrument zullen we onze PoC-Analyzer op 
de markt brengen met de eerste testen. Deze testen 
zullen we in een co-development programma met 
partners met interessante biomarkers ontwikkelen. 
Hiervoor zijn we al met diverse partijen in gesprek. 
Inmiddels lopen er 14 pilots met partijen variërend van 
universiteiten en hogescholen tot SME’s tot grotere 
farma partijen.’ Uniek is het open platform principe. 
Delta Diagnostics biedt het platform aan partijen die 
hiermee in samenwerking met Delta Diagnostics hun 
PoC testen kunnen ontwikkelen en die ze dan zelf naar 
de markt brengen. Delta Diagnostics is thans bezig 
met een investeringsronde om de ontwikkeling en 
markintroductie van het platform verder te versnellen.‘

Meer informatie:
peter.belt@deltadiagnostics.nl 

Delta Diagnostics is een ontwikkelaar van technologie voor snelle detectie 
en diagnose van verschillende ziektebeelden op die plaatsen waar dat 
nodig is: Point-of-Care (PoC) diagnostiek. Dit op een uniek, nieuw open 
platform dat zowel bestaat uit een Test Development Platform als een 
PoC-Analyzer waarmee op basis van fotonische biosensor technologie 
zeer snel en tegen lage kosten nieuwe diagnostische testen worden 
ontwikkeld én uitgevoerd. Een unieke oplossing voor enkele uitdagingen 
waar PoC-ontwikkelaars tegen aan lopen. CTO Bart de Boer en  
CEO Peter Belt aan het woord.  

Delta Diagnostics

Uniek platform versnelt ontwikkeling 
Point-of-Care diagnostiek

Delta Diagnostics is een spin off van TNO en 
opgericht in 2018. De onderneming heeft zijn 
kantoren en laboratoria in de Rotterdam Science 
Tower, waar veel start-ups gehuisvest zijn. 
De missie - “Delivering life-changing patient 
outcome and reduced healthcare expenditure”- 
wordt waar gemaakt door een uniek platform 
dat de mogelijkheden voor diagnostiek, en 
met name de Point-of-Care (POC) diagnostiek 
drastisch verbetert. Delta Diagnostics 
ontving een investering van € 200.000 van 
investeringsfonds UNIIQ en is bezig met een 
investeringsronde om de ontwikkeling en 
marktintroductie van het platform te versnellen.
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The prevalence of diabetes is increasing throughout 
the world. Many patients with advanced type II diabetes 
and all patients with type I diabetes require insulin to 
keep their blood glucose levels in the target range. 
The most common route of insulin administration is 
subcutaneous injections. However, this invasive and 
outdated administration route is associated with many 
complications and risks.

S.L.I.M.®, the next generation of insulin, fills a 
large unmet gap in the antidiabetics insulin market, 
completing the development route of insulin delivery 
from injectable, a 100 years old, to a truly oral delivery 
system now. S.L.I.M.® is based on a novel formulation 
technology that meets requirements for both 
fast-acting insulin release and long-acting insulin 
release properties. 

S.L.I.M.® formulation
The S.L.I.M.® development utilizes a nanotechnology-
based formulation designed by the affiliated company 
NanoServe, using FDA approved compounds with 
known safety profiles. The technology is designed to 
formulate insulins and other injected drug classes 
within diabetes and metabolic diseases.  

The key advantages of S.L.I.M.® are high 
bioavailability, high comfort, reduced risk of 
hypoglycemia and a straightforward manufacturing 
process that is easily scalable. In preclinical studies, 
S.L.I.M.® formulations of unmodified insulin 
demonstrated high bioavailability and efficacy in 
lowering blood glucose levels in suitable diabetes 
models upon S.L.I.M.® application under the tongue. 
SUBLIN, established in 2018 in the Netherlands, is a 
spin-out of NanoServe BV, an R&D nanotechnology 
platform developing new applications of nanoparticles 
in life sciences sectors. SUBLIN, backed by a round A 
investment in 2019 and A+ round in 2020, is currently 
finalizing the preclinical phase and aims to move 
forward towards clinical testing this year.

S.L.I.M.® versus other administration routes
Though developing orally available insulin is a daunting 
task, it is regarded as the ‘holy grail’ in insulin delivery. 
S.L.I.M.® aims to provide a full, safe and comfortable 
alternative to injections with less side effects. The 
anticipated benefits of a sublingual formulation 
are multifold. Firstly, S.L.I.M.® can lower the daily 
treatment burden and stigma on the lives of patients. 
Secondly, S.L.I.M.® displayed high bioavailability 
and good control of blood glucose levels, based on 
preclinical data. Thirdly, it is expected that it can 
overcome several medical complications associated to 
injections, and, fourthly, ultimately economic benefits 
through cost-minimization and lower burden on 

resource allocation and healthcare budgets. S.L.I.M.® 
does not require cooling, which makes the drug product 
inexpensive to transport and store. 

Burden of disease - Diabetes mellitus
The need for a more patient-friendly insulin 
administration approach is underscored by the 
enormous impact that diabetes has on the worldwide 
population. Diabetes mellitus is a condition 
characterized by abnormally elevated blood glucose 
levels (known as hyperglycemia) resulting from 
defects in insulin secretion, insulin action, or both. 
Over the long-term, high glucose levels are associated 
with damage to the body and failure of various 
organs and tissues. The prevalence of diabetes is 
increasing throughout the world, currently affecting 
approximately 9% of the global adult population. The 
International Diabetes Federation estimated 463 
million people suffered from diabetes in 2019, with 
approximately 4.2 million deaths, and is expecting 
51% rise to 700 million by 2045. It is estimated that 
10% of global health expenditure is spent on diabetes, 
partly due to the high rate of co-morbidities in 
diabetes patients.

For decades, insulin treatment has been based on 
daily subcutaneous insulin injections. Insulin depends 
on injections to be effective, as oral intake renders 
it inactive. For decades, alternative insulin routes 
of administration have desperately been searched 
for and tested, including transdermal applications, 
colon-targeting formulations, pulmonary sprays, nasal 
sprays and oral cavity sprays. Unfortunately, due to 
especially low bioavailability and increased risk for 
adverse events, none of these alternatives have been 
a commercial success and no oral insulin solution has 
been adopted widely by the market yet. The actually 
marketed innovations in insulin administration are 
largely found in injection-based devices, like (patch) 
pumps, microneedle patches and others that are 
being regarded as somewhat more beneficial than 
syringes. However, all still depend on invasive needles 
or catheter-based administration routes, causing 
discomfort and increase the risk of several co-
morbidities and side effects over time. With S.L.I.M.®-
enabling technology, Sublin aims to truly provide 
diabetic patients a Life, needle free!  

Reference are available upon request.

Showing promising results, biotech company SUBLIN, a spin-out of the healthcare branch of 
NanoServe BV, is developing an orally-available insulin formulation called Sub-Lingual Insulin 
Modality (S.L.I.M.®), as a patient-friendly, non-invasive alternative administration route for the 
treatment of insulin-dependent diabetes mellitus. 

SUBLIN BV 

Developing First-In-Class 
Sublingual Insulin-Delivery Formulation

Parameters related to the various  
insulin-administration routes

Syringe
and pen

Pump Oral/nasal/
lung sprays

S.L.I.M.®

Non-invasive (needle-free) x x ✓ ✓

Comfortable, fast, reproducible dosing x x x ✓

No or very low risks for overdosing x ✓ ✓ ✓

No dosage counting needed x ✓ x ✓

No need for patient training x x ✓ ✓

Low-cost shipping & storage x x ✓ ✓

No need for sterilization/cleaning x x x ✓

S.L.I.M.® versus other administration routes



Life Science, een groeiend 
onderdeel bij FUJIFILM
De van oorsprong Japanse multinational FUJIFILM 
Cooperation (FUJIFILM) is vooral bekend om haar 
wereldomvattende activiteiten binnen de grafische 
industrie en de productie van fotopapier. Minder 
bekend zijn mogelijk de activiteiten die al 80 jaar ook 
tot de scope van FUJI behoren, zoals  elektronische 
beeldvorming, fotofinishing-apparatuur, medische 
systemen, biowetenschappen, grafische kunsten, 
flatpanel-displaymaterialen en kantoorproducten, 
gebaseerd op een uitgebreide portfolio van 
digitale, optische, fijne chemische en dunne 
filmcoatingtechnologieën. Een van deze activiteiten 
wordt geëxploiteerd binnen de divisie Fujifilm 
Irvine Scientific. In dit Biofarmaceutische segment 
ontwikkelt en produceert FUJI celkweekmedia en heeft 
productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en Japan. 
In Europa is daar nu de faciliteit in Tilburg 
aan toegevoegd, eind 2021 wordt hier de 
productie opgestart.

De nieuwe fabriek gaat celkweekmedia produceren 
voor de biofarmaceutische industrie in Europa. 

Dit materiaal wordt gebruikt in zowel grote  
bioreactoren  als in kleinere laboratoria. Afhankelijk 
van de voedingsstoffen die erin zitten, groeien 
specifieke cellen, bacteriën en schimmels in of op 
de media. De kweekmedia worden onder andere 
gebruikt bij de productie van vaccinaties, de groei 
van cytogenetische producten (zoals beenmerg 
en bloedcellen) en als hulpmiddel bij in vitro 
voortplantingstechnieken. FUJI verwacht in de eerste 
fase een jaarproductie te realiseren van 320.000 kg 
poeder en 470.000 L vloeistoffen.

PP4CE
In o.a. de sterk groeiende marktsegmenten life-
science, hightech en food bestaat steeds meer 
behoefte aan moderne loaboratoria en betouwbare 
cleanroom faciliteiten. PP4CE is een strategische 
alliantie van gespecialiseerde bedrijven actief in de 
“Controlled Environment” en werkt vooral op basis 
van het Design & Build principe. Deze werkwijze 
levert grote voordelen op in de doorlooptijd van de 
verschillende processtappen. PP4CE heeft inmiddels 
een reputatie opgebouwd grote en complexe turnkey 
(GMP) projecten te kunnen realiseren binnen strakke 

tijdslijnen maar bovenal krijgt men een steeds grotere 
internationale bekendheid om haar uitgebreid aanbod 
van diensten en productsystemen welke voldoen aan 
vigerende richlijnen en wetgeving binnen de eerder 
vermelde marktsegmenten.

Multidisciplinair team
Na de verkennende gesprekken in het laatste kwartaal 
van 2019 kreeg PP4CE partner Kuijpers de opdracht 
van FUJI het basisontwerp te transformeren naar een 
functioneel ontwerp. Een ontwerp dat aan extreem 

FUJIFILM

PP4CE realiseert nieuwe biofarmische 
FUJIFILM productie faciliteit in Tilburg
Oktober 2019, toen alles nog “normaal’ was…. Het was in oktober 2019 dat Geerd Jansen, directielid van de Brecon Group, uitgenodigd 
werd om bij FUJIFILM in Tilburg eens te komen praten over cleanroomtechnologie in zijn algemeen en het PP4CE concept in het bijzonder. 
In het gesprek werden vervolgens de bouwplannen, die FUJI Europe BV voornemens was uit te voeren in een bestaande fabriekshal op deze 
indrukwekkende site, besproken. Hij kon toen niet bevroeden welke omvang dit prachtige project zou krijgen voor de PP4CE alliantie.



hoge eisen moest voldoen. Denk aan de ISO 13485 en 
14644 normen, Europese richtlijnen, GMP gerelateerde 
eisen van de Amerikaanse FDA en uiteraard aan 
specifieke klanteisen. Een complexe opdracht waarvan 
toen nog niet bekend was deze te moeten uitvoeren 
onder de moeilijke werkomstandigheden die de 
coronapandemie met zich mee zou brengen. 

Eind mei was het functioneel ontwerp nagenoeg 
gereed, maar al snel kreeg Kuijpers in juni de 
vervolgopdracht om invulling te geven aan de 
realisatie. Snelheid was geboden en de corona crisis 
zorgde op vele manieren reeds tot vertraging.

Kuijpers  bracht als hoofdaannemer een multi-
disciplinair team mee uit eigen gelederen: 
van controlled environments-specialisten, 
gebouwautomatiseerders en experts in beveiligings-
systemen en sprinklertechniek tot E- en W-vakmensen 
en luchtbehandelingsexperts. In bouwteamverband 
werd de opdracht integraal opgepakt samen met 
de Brecon Group en met een belangrijke  bijdrage 
van een aantal PP4CE partners zoals: Assa 
Abloy (toegangstechnologie), BOLIDT  (kunststof 
vloerafwerking), WERO (reiniging specialist) en CMI 
(monitoring en kwalificatie). Brecon Clean Interior 
verzorgde levering van alle inrichting en werkplekken 
zowel in laboratoria als in de cleanrooms en ELIS 
adviseerde het kledingregime en zal dit ook compleet 
gaan verzorgen.

De realisatie “in time”   
Het project behelsde de bouw en inrichting van 1.725 
m2 cleanroom, 30 grote en kleine ruimtes in totaal, 
een R&D laboratorium van 360 m2 als ook een 60 
m2 groot sampling-lab, alles gerealiseerd binnen de 
constructie-schil die FUJI zelf onder handen heeft 
genomen in samenwerking met Kuijpers.

Door de korte doorlooptijd en de vertraagde leveringen 
van materialen t.g.v. de corona crisis was het 
noodzakelijk constant goed in gesprek te blijven met 
de opdrachtgever. De  steeds meer ingrijpende corona 
maatregelen vroegen om oplossingsgericht handelen 
en creatief puzzelen in planning en uitvoering. 

Zonder het oog op waarborging van de gezondheid en 
veiligheid van de betrokken medewerkers  te verliezen 
werd er aan alle kanten flexibel en hard gewerkt.
De oplevering was derhalve succesvol en de behaalde 
opleverdatum lag  nagenoeg op de originele planning. 
Alle stakeholders in dit mooie PP4CE project waren 
zeer tevreden met de bereikte resultaten! Op dit 
ogenblik  worden de diverse proces-kwalificaties 
doorgevoerd en men verwacht einde van dit jaar de 
productie op te kunnen starten.

Voor meer informatie over de PP4CE alliantie kunt 
u contact opnemen met initiatiefnemer G.Jansen 
geerdjansen@brecon.nl of + 31 (0) 6 46 3573 46
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www.checkmark.nl volg ons:

Specialist in 
laboratorium
vacatures

Bent u op zoek naar medewerkers met de juiste kennis en ambitie, voor tijdelijk 
of voor vast? CheckMark is al 25 jaar gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling 
binnen de chemie, biotech, food en farma. 
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Hybride leeromgeving van de HAN op life sciences campus 

Pivot Park haalt HAN-lectoraat Drug Discovery naar Oss

Pivot Park gaat intensief samen-
werken met de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN). De Osse 
life sciences campus en de hogeschool 
hebben een overeenkomst getekend 
voor de huisvesting van het lectoraat 
Drug Discovery. Daarmee leggen Pivot 
Park en de Academie Toegepaste 
Biowetenschappen en Chemie van de 
HAN een fysiek fundament voor een 
vruchtbare wisselwerking tussen 
wetenschap, onderwijs en de 
geneesmiddelenpraktijk.
 
Pivot Park en de HAN werken al langer 
met elkaar samen. Met een lectoraat 
op de campus gaat er voor beide 
partijen een lang gekoesterde wens in 
vervulling. Pivot Park wil met de komst 
van het lectoraat gemeenschappelijke 
vraagstukken op het gebied van 
geneesmiddelenonderzoek oplossen. 
Andersom biedt het lectoraat studenten 
en docenten van de HAN een ‘hybride 
leeromgeving’, een plek waarin ze 
kunnen leren en onderzoeken midden 
in de praktijk. Hiermee wordt 
vormgegeven aan wat de HAN 

‘samenwerken in de driehoek’ noemt; 
een manier van leren en werken waar 
onderwijs, onderzoek en beroeps-
praktijk op een constructieve manier 
samenkomen en elkaar versterken.
 
Medewerkers van de toekomst
Volgens Brigitte Drees, directeur van 
Pivot Park, tilt een lectoraat op de 
campus de samenwerking met het 
onderwijs naar een nieuw niveau. “Als 
campus verbinden we bedrijven en 
kennisinstituten die zich richten op 
innovaties in de ontwikkeling van 
geneesmiddelen. Met een lectoraat 

verkleinen we de kloof tussen het 
onderwijs en de praktijk op twee 
manieren. Enerzijds zorgen we ervoor 
dat studenten en docenten van de HAN 
gebruik kunnen maken van de kennis 
van de bedrijven op onze campus en 
andersom. Anderzijds komen we als 
campus vroeger in beeld bij onze 
medewerkers van de toekomst.”
 
Hybride leeromgeving
Voor de HAN maakt het lectoraat het 
mogelijk om leerprocessen op een 
nieuwe manier te organiseren, vertelt 
lector Pedro Hermkens. “Op de campus 
krijgen we een laboratorium en een 
kantoor tot onze beschikking. In een 
hybride leeromgeving staan studenten 
en docenten straks dagelijks in contact 
met actuele vraagstukken, kennis en 
faciliteiten in de geneesmiddelen-
praktijk. Zo’n omgeving voegt veel toe 
aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
Ontwikkelingen in ons vak gaan 
tegenwoordig zó hard, dat ze in een 
traditionele onderwijssetting 
nauwelijks bij te houden zijn. Daarom 
zijn we blij met deze overeenkomst.”

Minor en stageplekken op komst
Reeds eind december 2020 tekenden 
de partijen de overeenkomst, echter 
door corona is het project vertraagd. 
Maar nu is het dan eindelijk zo ver. 
Studenten en docenten van de HAN 
nemen de ruimtes op de campus dit 
voorjaar in gebruik. Ook staat er een 
Summer School gepland samen met 
Universiteit Nijmegen in juli, en een 
minor Drug Discovery op Pivot Park 
voor de tweede helft van het volgend 
collegejaar. Daarnaast biedt de 
samenwerking tussen de HAN, 
Pivot Park en de daar aanwezige 
bedrijven studenten de gelegenheid 
om stage te lopen wat van groot belang 
is in een tijd waarin het lastig is om 
stageplaatsen te vinden.Pedro Hermkens  (PHD) – Lector Drug Discovery

Brigitte Drees -  CEO Pivot Park
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Hij kan bogen op een mooie combinatie van kennis 
en ervaring in wetenschap (moleculaire biologie) 
en business & funding (MBA, corporate finance) 
en zet zich sinds 2009 als CEO van InteRNA in voor 
de brede toepassingen van microRNA technologie: 
Roel Schaapveld legt uit dat microRNA’s worden 
beschouwd als de ‘master regulators’ van de 
functionele eiwitten in het lichaam. ‘Bij kanker 
zie je dat MicroRNA vaak verlaagd aanwezig is in 
vergelijking met ‘normale’ cellen. Het proces van 
DNA-RNA-Eiwit is verstoord waardoor kankercellen 
sneller delen. Bij de behandeling van kanker zetten 
we deze microRNA’s terug in de tumorcel zodat de 
regulatie van de expressie van eiwitten weer hersteld.’ 
Maar dat is niet het enige waardoor Schaapveld zo 
gepassioneerd is als het gaat om microRNA’s. Het 
lead-kandidaat microRNA heeft namelijk een aantal 
niet te onderschatten ‘indirecte’ voordelen. ‘Het grijpt 
niet alleen direct in op de tumorcel, maar ook indirect 
door de gunstige werking op het immuunsysteem. 
INT-IB3 kan daarmee een zeer aantrekkelijke optie 
zijn met name voor kankerpatiënten die resistent zijn 
geworden voor de huidige behandelmethodieken.’

Vertrouwen van financiers
Dat Schaapveld geen roepende in de woestijn is als 
het gaat om de vele voordelen van microRNA’s bewijst 
de recente financieringsronde. ‘De Series B ronde 
waarvan de laatste closing begin februari plaatsvond, 
leverde in totaal € 18,5 miljoen aan nieuw kapitaal 
op afkomstig van onder meer AurorA Science, een 
Italiaans biotech investeringsbedrijf. Gabriele Campi 
van AurorA Science is toegetreden tot de Board 
of Directors. Overige investeerders betroffen het reeds 
bestaande Waterman Ventures en aandeelhouders 
Aglaia Oncology Funds en OostNL,’ aldus de CEO. 
‘De funding wordt ingezet bij de klinische evaluatie
van InteRNA’s microRNA geneesmiddel kandidaat, 
INT-1B3, waarvan de eerste klinische trial recent 
is gestart.’ 

Fase 1a dosis escalatiestudie met INT-1B3
In januari 2021 werd de eerste patiënt ten behoeve 
van de dosis escalatiestudie in uitbehandelde 
kankerpatiënten (fase 1a) geïncludeerd. Schaapveld: 
‘Dat begint bij een hele lage dosis van het INT-
1B3 medicijn. Wanneer deze geen vervelende 
bijverschijnselen laat zien, wordt een hogere dosis 

gegeven en worden meer patiënten aan de studie 
toegevoegd. Dit proces wordt gecontinueerd tot aan de 
dosis waarbij toxicologische bijwerkingen ontstaan. De 
maximale tolerantie voor het medicijn is dan één dosis 
lager dan de laatst gegeven en het middel wordt in een 
volgende studie (fase 1b) op dit dosis niveau verder 
getest op effectiviteit in specifieke kankerpatiënten. De 
goedkeuring voor deze fase 1a trial werd al in mei 2020 
verleend, maar werd door de coronacrisis vertraagd. 
De studie populatie van ca 18-30 patiënten voor deze 
fase bestaat uit uitbehandelde kankerpatiënten. 
De dosisescalatie studie is uitgerold in 2 sites in 
Nederland en 2 in België. De eerste gegevens van de 
fase 1a studie worden eind 2021 verwacht.’

In de fase 1b zal de in fase 1a vastgelegde dosis 
worden getest bij patiënten met leverkanker die 
geen operabele tumor hebben en resistent zijn 
geworden tegen de behandelingen die zij al ontvangen 
hebben. Ook wordt het middel getest op patiënten 
met triple-negatieve borstkanker, die bij ongeveer 
20% van de borstkankerpatiënten voorkomt. Ook zij 
kunnen resistent worden tegen chemotherapie en 
immunotherapie, of reageerden hier niet goed op. Bij 
deze patiënten wordt gekeken of INT-1B3 de groei van 
de kankercellen kan stoppen.’

De pijplijn van InteRNA en daarmee de toepassingen 
van microRNA is echter veel breder dan boven-
genoemde. ‘We zien goede mogelijkheden in 
oncologische combinatie behandelingen (bv met 
immuuntherapie) voor een veel breder veld aan 
kankerindicaties. Dus niet alleen de solide tumoren 
als leverkanker en borstkanker, maar ook dikke darm 
kanker, longkanker, melanoom, alvleesklierkanker en 
mogelijk ook hematologische tumoren.’ 

Met deze aanpak streeft InteRNA te voorzien in 
de grote behoefte aan nieuwe therapieën met een 
verbeterde en langdurige werkzaamheid en 
minder kans op de ontwikkeling van resistentie 
tegen geneesmiddelen.
 
Voor meer informatie: interna-technologies.com

InteRNA Technologies ontwikkelt op basis van 
microRNA’s een nieuwe generatie medicijnen 
tegen kanker. De afgelopen maanden zijn 
belangrijke milestones behaald. Zo is fase 
1a van lead-kandidaat INT-1B3 gestart. De 
potentie van het bedrijf werd benadrukt in 
de recent opgehaalde financiering van € 18,5 
miljoen en € 2,7 miljoen RVO-innovatiekrediet. 
En de sky is the limit, want microRNA’s grijpen 
in op meerdere celprocessen en zijn volgens 
CEO dr. Roel Schaapveld daarmee breed 
inzetbaar bij diverse indicaties.

Over InteRNA 
Statutair is InteRNA gezeteld in Nijmegen, maar 
de kantoren en het lab bevinden zich op het 
Science Park te Utrecht. Samenwerkingen zijn er 
zowel met Radboudumc en Vumc als met UMC 
Utrecht en Universiteit Utrecht. Daarnaast is er 
een samenwerking met het BC Cancer Research 
Centre in Vancouver. Naast Roel Schaapveld 
bestaat het InteRNA management team uit 
Michel Janicot, Chief Development Officer en 
Laurens van Pinxteren, Chief Operating Officer.
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Roel Schaapveld



Wiegerinck heeft een stevige reputatie opgebouwd 
in alle facetten van de medische wereld. Op de 
referentielijst prijken ontwerpen die variëren van de 
uitbreiding van het Max Planck Instituut in Nijmegen, 
de nieuwbouw en vernieuwbouw van het Amphia 
Ziekenhuis in Breda, onderzoeksgebouw Helix 
in Wageningen en het Amsterdam UMC Imaging 
Center. Ook in het buitenland heeft het bureau recent 
meerdere projecten afgerond zoals het Cilag MicroBio 
Lab in het Zwitserse Schaffhausen.

Daar kan nu ook het project O&N5 en O&N6 aan 
worden toegevoegd, een complex voor onderwijs en 
onderzoek -of zoals de Belgische taal wil: Onderzoek 
en Navorsing- voor de faculteit Biomedische 
Wetenschappen. Met de bouw van de laatste fase, 
gebouw O&N6 wordt dit jaar een begin gemaakt, 
nadat in 2015 de eerste schetsen op papier waren 
gezet. Daarmee komt straks een einde aan bijzondere 
opdracht zegt partner/architect Tom Vlemingh: 
“De universiteit maakt een enorme groei door. Dat 
was tegelijk de uitdaging: de ontwikkelingen zijn zo 
dynamisch dat het moeilijk voorspelbaar is hoe de 
vraag naar huisvestiging op Campus Gasthuisberg 
zich gaat ontwikkelen.”

Een voordeel bij dit ogenschijnlijke gebrek aan 
bestendigheid, was dat de KU Leuven inmiddels 

kan bogen op veel ervaring met nieuwbouw: 
“Dat maakte de dynamiek tussen ons als architecten 
en de kennis van de universiteit heel bijzonder. De 
locatie waar ze nog kunnen bouwen is heel beperkt 
dus je moet vooraf goed nadenken over de structuur.”
Daarmee werd overigens niet voorkomen dat tijdens 
het proces plannen resoluut werden bijgesteld. In 
plaats van één gebouw werd uiteindelijk de keuze 
voor drie bouwdelen gemaakt met onderlinge 
verbindingen via loopbruggen.
Qua ontwerp moest Wiegerinck zich strikt houden 
aan de stramienmaten: het ontwerp is gebaseerd 
op een vaste indeling met ruimte voor laboratoria, 
kantoren en ontmoeting.
Vlemingh: “Die indeling moest worden aangehouden: 
aan de ene gevel de kantoren, dan een gang, dan 
laboratoria, weer een gang en weer laboratoria aan 
de andere gevel. De reden was dat op deze manier 
veel meer vierkante meters benut kunnen worden. 
Want dat was belangrijk gezien het ruimtegebrek: 
zoveel mogelijk op zo weinig mogelijk ruimte. Er 
is volop ingezet op productie en dan kom je tot een 

pragmatisch ontwerp, waarmee je een enorme 
ruimtebehoefte kunt invullen.”
Om nog meer ruimte te besparen werden trappen 
en liftschachten naar ‘buiten’ verplaatst. 
Overigens moet wel aangetekend worden dat de 
studenten niet in een saaie bunker gaan werken. 
Er is veel transparantie en de flexibiliteit is groot: 
er kunnen moeiteloos laboratoria worden gekoppeld, 
er kan gekozen worden voor glas of dichte wanden. 
Er zijn koffiecorners, een centrale hal voor ontmoeting 
en uitwisseling van ideeën en gedachten en een 
auditorium. In alle opzichten is er een complex 
gerealiseerd dat biomedisch onderzoek ademt.

“Wetenschappers moeten voorzieningen krijgen 
die functioneren en de mogelijkheid bieden om te 
veranderen. Het is ook een veranderbare omgeving. 
Of er voor een project één of tien laboratoria nodig 
zijn, dat kunnen we realiseren door wanden te 
verplaatsen”, aldus Vlemingh, die benadrukt dat dit 
mede mogelijk wordt gemaakt door een ringstructuur 
voor de luchtkanalen en andere voorzieningen: 

“Dat maakt een gebouw eenvoudig aanpasbaar voor 
andere functies of vragen in de toekomst.”

Zoals gezegd start dit jaar de laatste fase, de bouw 
van O&N6 dat nog eens 10.000 m² BVO voor onderzoek 
biedt en via luchtbruggen verbonden is met de beide 
delen van O&N5. Daarmee is het complex afgerond en 
komt een einde aan een ontwerp-en bouwtraject dat 
totaal afwijkend is, zegt Tom Vlemingh: “Maar dat is te 
danken aan de onzekere vraag vooraf. Immers, niets 
is moeilijker om antwoord te geven op een vraag die 
je niet kent. Dit was een vergezicht, een stip aan de 
horizon. Dat maakte het spannend en lastig tegelijk. 
Maar al met al is het voor ons een mooie referentie. 
De mate van flexibiliteit die werd gevraagd is uniek. 
Daar hebben we een antwoord op kunnen geven. 
En tegelijkertijd zijn we een ervaring rijker en hebben 
we nieuwe kennis opgedaan.”

Nadat de architecten van Wiegerinck het Oncologisch Centrum van het Universitair Ziekenhuis Leuven mochten ontwerpen, 
mocht het Arnhemse bureau opnieuw werken voor de Belgische topuniversiteit voor de bouw van een laboratorium-complex. 
Een even spannende als lastige opgave, constateert Tom Vlemingh. 

“Ervaring rijker”

Wiegerinck ontwerpt uniek complex

IC’s anders inrichten
Voor Wiegerinck is de Covid-19 pandemie 
aanleiding om te onderzoeken hoe de inrichting 
van de IC’s van de toekomst vorm moeten 
krijgen. Tom Vlemingh: “We denken daar over 
na en hebben daar ook een visie op. Want hoe 
kun je nou een IC zo flexibel mogelijk opzetten 
en zo goed mogelijk benutten in tijden van een 
pandemie. Zodat je er optimaal gebruik van 
kunt maken. We doen daar intern onderzoek 
naar en evident is dat het nu een heel actueel 
onderwerp is.”
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Het zijn drukke tijden voor Mettler-Toledo, constateert 
Bas ten Berge, Business Area Manager Laboratory 
Benelux: “We hadden verwacht dat de investeringen 
over de hele breedte terug zouden lopen, maar het 
tegendeel is het geval. Natuurlijk is Covid daar de 
oorzaak van. De onderzoeks-en testlaboratoria 
kunnen het werk bijna niet aan. Veel laboratoria zijn 
ook aangewezen door de overheid om mee te draaien 
in testen, naast de bekende relaties van ons die zijn 
opgeschaald om de ontwikkeling van vaccins 
te versnellen.”

Dat heeft ook logistieke gevolgen gehad, vervolgt hij: 
“Door de toegenomen R&D-trajecten om vaccins te 
ontwikkelen en te testen is de wereldwijde vraag naar 
pipetten en pipetpunten geëxplodeerd.”

Om toch aan de vraag te kunnen voldoen moeten alle 
zeilen worden bijgezet. Maar los daarvan heeft het de 
verdere innovatie en ontwikkeling van de toepassing 
van pipetten niet opgehouden. Zeker nu is dat van 
belang. Bas ten Berge: “Waar eerst twintig mensen 
aan het werk waren in het laboratorium mogen er nu 
maximaal zes mensen aanwezig zijn. Dat betekent dat 
sommige bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden 
om nog meer te automatiseren. Een ander aspect is 
ook dat niet alle laboranten uit Nederland komen. 
Er is een tekort en dat moet worden opgelost vanuit 
het buitenland.  Met als gevolg een verschil in kennis 
en opleiding. Dan is het wel prettig dat mensen snel 
kunnen worden ingezet als het apparaat je vertelt wat 
je moet doen.”

Een voorbeeld daarvan is de PipetteX pipet asset 
management software in combinatie met de 
SmartCheck. Daarmee kan de gebruiker een 
verscheidenheid aan volumes (tot 1 ml) controleren 
en profiteren van de benodigde flexibiliteit voor een 
groot aantal toepassingen voor vloeistofoverdracht 
en -meting. Ten Berge: “De Smart Check kan 
van toegevoegde waarde zijn voor elke laborant 
die wil weten of de pipet goed is. Of, met andere 
woorden, kloppen de volumes die je ingesteld hebt 
ook daadwerkelijk met de volumes die worden 
opgezogen. Je doet dan vier testen met water en 
laat dat in het Smart Check-apparaat wegen. Als dat 
binnen de toleranties valt kan de laborant de pipet 
gewoon gebruiken. Je hebt binnen een paar minuten 
zekerheid. Dat zijn ontwikkelingen die je ook weer aan 
software kunt koppelen om tussentijdse resultaten 
vast te leggen en te analyseren en te gebruiken bij 
audits die onze klanten regelmatig krijgen. Overigens 
is het apparaat de kleinste 4-decimale balans 
(10x10x10cm) op de markt, voegt ten Berge eraan toe 
als bewijs voor de innovatie van Mettler-Toledo: “We 
zijn en blijven natuurlijk wel een weegfirma…”

Steeds meer wordt de apparatuur en software van 
Mettler-Toledo min of meer dummy-proof. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de XPR automatische balans, 
waarmee, nagenoeg zonder training, betrouwbare 
weegresultaten worden verkregen. 

Is het gevaar reëel dat de automatisering op de 
laboratorium vloer leidt tot een vermindering van de 
concentratie of desinteresse? 

Bas ten Berge vindt van niet: “Je medewerkers scherp 
en bewust te houden van wat ze doen, dat ligt uiteraard 
ook bij de klant. Bedrijven maken hun mensen steeds 
bewust van wat ze aan het doen zijn. Er wordt wel 
degelijk veel getraind. Dat doen wij ook op afstand met 
speciale webinars. Het is zeker niet zo dat alles maar 
zonder nadenken gebeurt. Er worden in gevalideerde 
omgevingen ook altijd testen gedaan om na te gaan of 
wat je automatisch doet ook klopt.”

Het doel van Mettler-Toledo is uiteindelijk om 
met Workflow automation processen sneller te 
laten verlopen en stappen in die processen er 
uit te halen. Daarnaast is er de ontwikkeling dat 
steeds meer op afstand wordt geanalyseerd of de 
laboratoriumapparatuur nog betrouwbaar en optimaal 
functioneert. “Bij ons zul je dat soort remote-
oplossingen steeds meer in onze producten terugzien 

in de toekomst. We kijken op afstand hoe het apparaat 
er voor staat en of onderhoud nodig is. In de sensoren 
in sommige van onze producten zit al Intelligent 
Sensor Management ingebouwd. We kunnen dan 
bepalen of een elektrode bijna op is en de gebruiker 
dat laten weten.”

Het kan ook dat naar aanleiding van de status-check 
bepaalde inspecties kunnen worden uitgesteld. 
Effectiever omgaan met de klant kunnen omgaan en 
efficiënter met de inzet van mensen zijn belangrijke 
aspecten, zegt ten Berge: “Het is noodzakelijk om die 
technologische richting uit te gaan. De klanten willen 
hun inkoop en processen verder automatiseren en 
afstemmen met ons via bepaalde interfaces met 
ERP-software.”

Ook buiten de laboratorium-omgeving  blijft 
Mettler-Toledo veel aandacht besteden aan nieuwe 
innovatieve diensten en producten, zoals in de 
voedingsmiddelenindustrie. Niettemin, zegt Bas ten 
Berge tot slot, heeft de productie en levering van 
pipetpunten op dit moment een hoge prioriteit: “De 
vraag is twintig keer zo groot als normaal. Iedereen, 
ook onze collega’s, is ermee bezig om te kunnen 
leveren. Want ja, je hebt toch wel een beetje het gevoel 
dat je de wereld redt.” 

De grote werkdruk op de laboratoria in combinatie met strenge regels ten aanzien van het aantal medewerkers 
vormen een groeiend probleem. Bovendien is er al een schaarste, waardoor ook medewerkers van buiten Nederland 
moeten worden ingeschakeld. Voor Mettler-Toledo is het de uitdaging om de efficiency van de processen de vergroten.

Mettler-Toledo 

Mettler-Toledo zet in op verdere 
efficiency op de laboratoriumvloer



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

Bent u op zoek naar een nieuwe centrifuge? Maar welke is de juiste voor uw toepassingen?

Hettich heeft meer dan 8.000 
mogelijke combinaties voor 
standaardcentrifuges dus dit een 
echte uitdaging! Uiteraard kunt u 
contact opnemen met uw account-
manager voor de beste configuratie 
maar vanaf nu biedt mycentrifuge.com 
u ook de oplossing!

Met onze nieuwe online configurator 
kunt u tot drie configuraties 
samenstellen en deze met elkaar 

vergelijken. Vanaf het buistype door-
loopt u maximaal 8 stappen om tot het 
gewenste resultaat te komen.
Vervolgens kunt u sorteren op ver-
schillende criteria (prijs, voetafdruk, 
populariteit, flexibiliteit). U kunt uw 
selectie vervolgens opslaan in een 
code, downloaden als pdf of ons uw 
offerteaanvraag rechtstreeks per 
e-mail sturen. Bekijk mycentrifuge.com 
vandaag nog! Onze accountmanagers 
zijn beschikbaar om uw eventuele 

vragen te beantwoorden of moeilijke 
applicaties met u te doorlopen. 

Over ons
Andreas Hettich GmbH & CO KG is 
sinds 1904 fabrikant van laboratorium-
apparatuur waaronder centrifuges. 
Wereldwijd meer dan 420 werknemers 
en 6 vestigingen waaronder Hettich 
Benelux in Geldermalsen. In 2021 viert 
Hettich Benelux haar 75 jarig bestaan 
als producent en distributeur van 

standaard en maatwerk laboratorium-
apparatuur voor voornamelijk de 
medische-, agro, voeding, farma en life 
science sector. Wij produceren onder 
andere plantengroeikasten, stabiliteits-
kasten, fermentatiebaden, incubatoren, 
water- en oliebaden. 

Voor vragen belt u 088 221 99 00 of kijk 
op www.hettichbenelux.com.

FIND YOUR  
PERFECT  
MATCH.

Test the Hettich configurator right now on 

mycentrifuge.com
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Al vanaf de start in 2003 werd duidelijk dat de ambitie 
van Basic Pharma (toen gevestigd in Roermond) 
groot was. In 2007 verhuisde het bedrijf vanwege 
ruimtegebrek naar  de Brightlands Chemelot Campus 
in Geleen. Waar in eerste instantie als CMO de focus 
lag op neussprays, crèmes en zalven, wijzigde men 
met de groei de focus van generiek naar innovatief. 
Ongewijzigd bleef de organisatiestructuur. De holding 
bestond bij de start, en bestaat nog steeds uit Basic 
Pharma Manufacturing, Basic Pharma Technologies, 
Interdos en Pharmalot compounding (50%).

Peter Hollanders: ‘De productieorganisatie Basic 
Pharma Manufacturing maakt neussprays, gevulde 
injectiespuiten, crèmes en zalven. Daarnaast levert zij 
ook studiemedicaties en biedt zij verschillende diensten 
aan derden, zoals kwaliteitscontrole en loonproductie.’

‘Basic Pharma Technologies ontwikkelt farmaceutische 
producten voor haar eigen productieorganisatie, 
regelmatig in samenwerking met partners, en 
licenseert deze vervolgens wereldwijd uit naar klanten 
. Deze businessunit beschikt inmiddels ook over een 
kleinschalige biotechfaciliteit voor productontwikkeling 
en studiemedicaties.’

Interdos werd in 1995 opgericht door Bob Kool en 
Jacques Havermans die Managing Director is. Interdos 
is een onafhankelijke consultant die wereldwijd 
diensten levert aan de farmaceutische industrie, zoals 
consultancy services voor menselijke farmaceutische 
producten, medical devices (CE producten) en 
nutraceuticals.  Interdos heeft een gedegen trackrecord 
opgebouwd met het leveren van advies en consultancy 
services op het vlak van Regulatory, Pharmacovigilance 

en Quality. De beschikbaarheid en combinatie van al 
deze activiteiten onder 1 dak maakt Basic Pharma met 
haar ca 150 medewerkers een sterke en veelzijdige 
speler binnen de farmaceutische industrie. 

Biotech & Clinical trials
We noemden het al eerder: de groei van generiek naar 
innovatief kenmerkt de afgelopen 18 jaar.  Zo werd 
de eerste stap in de biotech mogelijk gemaakt door 
de bouw van een biotech faciliteit in 2017. Allereerst 
ontstond een GMP gecertificeerde cleanroom voor 
biotech activiteiten. Daarna stond de 3de verdieping 
van het pand in Geleen maandenlang in het teken van 
de assemblage van een geavanceerde vulmachine voor 
voorgevulde spuiten en vials.Tevens is het mogelijk om 
producten te vriesdrogen. 

De biotech faciliteit ontving een investering vanuit het 
Europese Interreg programma. In deze faciliteit wordt 
onder meer op fermentatie gebaseerde medicatie 
(biologicals) ontwikkeld en geproduceerd voor onder 
meer het SKiN-Huid project (Interreg), zodat dit 
getest kan worden bij de behandeling van huidkanker. 
Basic Pharma levert het materiaal en werkt in een 
consortium met o.a. de Universiteit van Maastricht. 

Anno 2021 is Basic Pharma steeds vaker betrokken bij 
clinical trials. Vriesdrogen van het studiemateriaal is 
dan vaak een vereiste.  Door COVID-19 is de vraag naar 
materialen en capaciteit bovendien enorm gestegen. 
Gelukkig kan Basic Pharma hierin voorzien door de 
GMP afvullijn (volautomatische vulmachine) voor het 
aseptisch afvullen van zowel spuiten, neussprays als 
vials (injectieflacons). 

Full Service Package
‘Basic Pharma ontwikkelt producten, waaronder 
injectievloeistoffen, ‘vervolgt Bob Kool. ‘Daarnaast: 
we licenseren, registreren en produceren. We bieden 
daarmee een full service package. In de markt 
van voorgevulde spuiten zien we een sterke groei. 
Meer dan de helft van de medicijnen die nu nog in 
ontwikkeling zijn, komt in een voorgevulde, ready-
to-use spuit. Een trend is het zelfstandig toedienen 
van injecties via een veiligheidsinjectiespuit, waar dat 
vroeger door een zorgprofessional met een vial en 
losse spuit werd toegediend. Dergelijke spuiten zijn 
niet alleen handiger voor zelftoediening bijvoorbeeld 
in een thuissituatie, maar zijn ook veiliger omdat 
het aantal prikincidenten vermindert doordat de 
naald is afgeschermd na  gebruik. Gezien de sterke 
groei in voorgevulde spuiten, gecombineerd met een 
wereldwijd tekort aan beschikbare vulcapaciteit, 
is onze volautomatische vulmachine een welkome 
aanvulling in de huidige markt, die lange wachttijden 
kent en weinig mogelijkheden biedt voor middelgrote 
productievolumes. Een extra is dat deze machine ook 
flacons (vials) kan vullen, die veelal gebruikt worden in 
klinische studies, en dat we beschikken over een eigen 
vriesdroger. Dit is een belangrijke aanvulling voor onze 
IMP-afdeling die zich bezighoudt met de productie van 
studiemedicaties. We zijn hierin tamelijk uniek, ‘aldus 
Bob Kool.  

Van ontwikkeling tot commercialisatie
‘Basic Pharma is in 2003 gestart als een CMO voor 
relatief simpele producten als neussprays en zalven. 
Opbrengsten werden deels gebruikt om de kosten te 
dragen van de diverse ontwikkelprojecten die hebben 
geleid tot zelf  geregistreerde geneesmiddelen. 
Ontwikkelactiviteiten en testen worden gedaan in onze 
laboratoria, de opschaling en pilot producties vinden 
plaats in de diverse productielijnen vanuit onze eigen 
productielocatie. Vervolgens worden onze dossiers 
geregistreerd door onze Interdos specialisten. Met 
andere woorden: we verrichten nu het gehele proces 
van ontwikkeling tot productie en commercialisatie,’ 
besluit founder Bob Kool.  

Peter Hollanders vult aan: ‘Het huidige Basic Pharma 
richt zich op de volle breedte van de farmaceutische 
industrie: van productontwikkeling, registratie, 
productie en commercialisatie van (bio)farmaceutische 
producten tot en met farmaceutische dienstverlening. 
Met onze Full Service Package bedienen we wereldwijd 
een steeds grotere kring van nationale en internationale 
klanten, van startups tot multinationals.’ 

Voor meer informatie www.basicpharma.nl

Basic Pharma. Sterk, veelzijdig en ambitieus. Door voortdurend 
aan haar organisatie te bouwen, heeft dit innovatieve farmaceutisch 
bedrijf gevestigd op Brightlands Chemelot Campus zich inmiddels 
sterk ontwikkeld en gespecialiseerd. Bob Kool, Founder & Chief 
Business Development Officer, en Peter Hollanders, Director 
Business Development, vertellen.

Basic Pharma

Van generieke zalven naar 
innovatieve Full Service Package



Anderson Advanced Ingredients biedt clean label oplossingen voor de 
grootste uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie

Anderson Advanced Ingredients 
verkoopt ingrediënten die bestaande 
voedingsmiddelen gezonder maken en 
de productkwaliteit verbeteren. De 
producten bieden een innovatieve 
basis om talloze R&D-projecten van 
concept tot realiteit te brengen. 

Sinds de zomer van 2020 bedient 
Anderson de Europese markt vanuit 

Raalte met een breed portfolio aan 
producten. Vanuit Europoort Rotterdam 
transporteert Anderson Advanced 
Ingredients B.V. haar producten naar de 
opslag in Nijkerk en bedient van daaruit 
heel Europa. 

Anderson biedt onder andere suiker- 
en vetvervangers voor koeken, soepen, 
repen, sauzen en zuivel. Ook levert 

Anderson vezels, bindmiddelen, 
en ingrediënten voor sportvoeding 
en supplementen. Zo is er veel vraag 
naar bijvoorbeeld FiberSMART® 
(oplosbare, niet-genetisch 
gemodificeerde voedingsvezels) 
en MoisturLOK®. MoisturLOK® 
houdt vocht vast in een voedingsmiddel, 
waardoor het de houdbaarheid 
verlengt en de smaak en het 

mondgevoel van het product verbetert. 

Over een jaar wordt naar verwachting 
Allulose door de EU goedgekeurd. 
Anderson zal dan deze suikervervanger 
ook in Europa op de markt brengen. 
Allulose is een van nature voorkomende 
zeldzame suiker met de smaak van 
gewone suiker, echter met minder dan 
10% van de calorieën. Allulose wordt 
namelijk niet door ons lichaam ge-
metaboliseerd en heeft daardoor geen 
invloed op onze bloedglucosespiegel. 

Kijk voor het complete portfolio 
en meer informatie op: 
www.advancedingredients.com 

ANIKA SCHMIDT
Frontcooking professional,  
Chefs Trophy showkokkin 2017  
en gepassioneerde zwemfanaat 

Anika gebruikt het brede 

Santokumes uit de WÜSTHOF 

Performer-reeks - messen 

voor de perfecte snede.

„Het DLC-mes glijdt door voedsel, net zoals ik bij 
een sprong in het olympisch zwembad.“ 

Vastberaden en onstuitbaar - zo heeft Anika Schmidt zich gevestigd 

als een van de beste frontcooking-specialisten. Als zwemfanaat haalt 

ze veel inspiratie uit de sport en weet ze dat zelfs in het Olympisch 

zwembad alleen diegenen succesvol zijn die topprestaties leveren 

met ideale glij-vaardigheden.       

WUSTHOF.COM/PERFORMER



New West Health & Innovation District 
Bron: Ector Hoogstad Architecten
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Sanquin, ontstaan in 1998 door een fusie van de 
bloedbanken en het CLB, verzorgt van oudsher de 
bloedvoorziening in Nederland. Maar Sanquin (met 
haar werkmaatschappijen en deelnemingen) doet veel 
meer: de productie van geneesmiddelen uit plasma, 
bloedgroep- en immuunreagentia, gezondheidszorg 
diagnostiek (o.a. grootschalige COVID PCR testen) 
en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.  Om 
veelbelovende onderzoekideeën te vertalen naar 
concrete product- of dienstontwikkeling, werd een 
aparte BV opgericht: Sanquin Innovatie B.V. oftewel 
Sanquinnovate. Binnen Sanquinnovate worden 
ideeën divisie overstijgend opgepakt en als business 
case verder ontwikkeld, indien nodig met externe 
partners. Zoals al snel bleek: een uiterst succesvolle 
en noodzakelijke ontwikkeling om innovaties, R&D, 
producten en diensten naar een hoger ambitie 
niveau te tillen.

Continu in ontwikkeling
Sanquin is als innovatieve organisatie continu in 
ontwikkeling. Ook qua bedrijfsstructuur. 

Zo is in april 2021 de moedermaatschappij van de 
private activiteiten van Sanquin, Sanquin Holding, 
omgevormd naar Sanquin Health Solutions Group 
BV (SHS). SHS krijgt binnenkort een eigen Raad van 
Commissarissen, waarvan de meerderheid bestaat uit 
onafhankelijke leden die niet gelieerd zijn aan Stichting 
Sanquin. De CEO van Stichting Sanquin, Tjark Tjin-
A-Tsoi, is tevens voorzitter van de RvC van Sanquin 
Health Solutions. De andere leden van de RvC worden 
dr. Ellen de Brabander en drs. Joep Pluymen.

Onder SHS vallen de activiteiten van Sanquin op de 
terreinen diagnostiek, in vitro reagentia, technologie 
valorisatie, en campusontwikkeling, en tevens de 
deelnemingen van Sanquin.  Rogier, sinds 13 jaar 
werkzaam bij Sanquin onder meer als CFO en sinds 
januari 2020 Managing Director van SHS: ‘SHS verricht 
diagnostisch testwerk voor ziekenhuizen, RIVM en 
farmaceutische partijen, maar staat ook garant voor 
de ontwikkeling en productie van test reagentia 
wereldwijd, bijvoorbeeld voor grote diagnostische 
firma’s als Siemens. Sanquinnovate was voor ons 
de eerste route om op een heel andere manier te 
gaan samenwerken met partners in biotech en 
farma. We waren gewend dingen zelf te doen, maar 
merkten dat we grotere (R&D) stappen maakten 
door samenwerking met externe partners.’ Die 
samenwerking heeft nu geleid tot de ontwikkeling van 
een campus , een fysiek ecosysteem waarin diensten 
en faciliteiten worden gedeeld.  

New West Health & 
Innovation DIstrict
Pieter de Geus, voormalig 
CEO van Sanquin Plasma 
Products, van 2015-2021 
member van de executive 
board en sinds 1 januari 
2021 (mede) Managing 
Director bij SHS legt uit 
hoe het fysieke ecosysteem 
van ‘New West Health & 
Innovation District’ wordt 
ontwikkeld. ‘Onze ambitie 
is om op het terrein van 
Sanquin laagbouw plaats 
te laten maken voor 
hoogbouw waarmee de 
huidige 50.000 m2 en 
het aantal medewerkers 
verdubbeld (naar ca. 
100.000 m2 en ca. 3000 werkplekken) kunnen 
worden. Fysiek willen we extra kantoor-, maar vooral 
labruimte bieden. Dat laatste is bijzonder schaars 
en de vraag is groot. Daarnaast is het aanbieden van 
uiteenlopende faciliteiten en diensten een belangrijk 
issue in het New West Health & Innovation District en 
er zijn plannen voor een nieuw grootschalig regionaal 
testlaboratorium, een samenwerking met het OLVG.’

Het succes en kruisbestuiving van de huidige 
BioScience Parken heeft mede tot inspiratie voor de 
oprichting van deze campus geleid, maar, zo vervolgt 
Pieter : ‘Het is meer dan een modieus streven, het 
is noodzakelijk voor succesvolle ontwikkelingen en 
innovaties in de huidige tijd.’  Als voorbeeld noemt hij 
de brede ontwikkelingen in de gezondheidszorg  waar 
steeds meer technologieën worden geïntegreerd. 
‘Waar vroeger een labassistent met een pipet het 
voornaamste werk deed, zie je nu een multidisciplinair 
team met professionals die zijn gespecialiseerd in 
bijvoorbeeld testkits, materialen, techniek en IT 
samenwerken.’ De start van de campusvorming 
is reeds gemaakt. In de huidige  gebouwen zijn 
neergestreken SANAGEN, Frame Therapeutics, 
het Belgische BISC Global 
en Zwiers Consultancy. 

Kennisinstituut als 
kloppend hart
‘Ons kennisinstituut 
wordt het kloppend hart 
van het ecosysteem. SHS 
staat voor het ontsluiten 
van het potentieel van 
bloed en wetenschap, 
ten behoeve van patiënten. 
De onderneming stimuleert 
en faciliteert de ontwikkeling 
van innovatieve producten 
en diensten op het gebied 
van transfusiegeneeskunde, 
hematologie, immunologie en 
oncologie. Het is breder dan 
je denkt.’

Rogier en Pieter besluiten: ‘Met onze kennis, 
faciliteiten en netwerkpartners willen we bijdragen 
aan geneesmiddelen, vaccins, diagnostische testen 
en behandelmethoden van de toekomst, zowel voor de 
diagnose, de behandeling als mogelijk preventie van 
ziektes. Specialistische kennis van Sanquin 
zal zo optimaal worden ingezet voor bijdragen in 
de gezondheidszorg.’

Vroeger was het Sanquin Holding. Sinds april 
2021 Sanquin Health Solutions Group B.V. die 
onder meer de ontwikkeling van het New West 
Health & Innovation District voor haar rekening 
neemt. Managing Directors Pieter de Geus en 
Rogier van den Braak:  ‘We hebben geleerd dat 
samenwerking essentieel is.’

Sanquin Health Solutions Group

Innovatiedistrict geeft impuls aan 
samenwerking (bio)tech bedrijven
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Sanquin Health Solutions zoekt actief de samen-
werking met andere bedrijven en organisaties. 
Die samenwerking kan diverse vormen aan- 
nemen, van co-ontwikkelingsafspraken 
tot en met deelnemingen, waarvan SHS er 
een aantal heeft. Voorbeelden daarvan zijn 
Sanquin Plasma Products (SPP), de plasma-
geneesmiddelenfabriek die deels eigendom is 
van Sanquin, en Plasma Industries Belgium 
(PIBe), de Belgische zustermaatschappij van 
SPP. Sanquin Health Solutions heeft bij 
SPP een vertegenwoordiger in de board, én een 
prioriteitsaandeel, met het oog op de belangen 
van de Nederlandse plasmageneesmiddel 
voorziening.

Pieter de Geus en 
Rogier van den Braak



De race om het Coronavaccin  
 

Van Elburg tot Deshima

De familie Feith, bekend van de romantische dichter 
Rhijnvis Feith, hield als exponent van het Nederlands 
patriciaat eeuwenlang nauwkeurig haar stamboom 
bij.  De diverse door de familie uitgegeven 
genealogieën bevatten korte biografietjes van 
honderden leden, zeer beknopt maar wel in noten 
verwijzend naar talloze oude bronnen en 
archiefstukken. 

Bij bestudering van dit bronnenmateriaal veranderden 
de op papier wat stijve lieden met hun meestertitels en 
regentenbanen al gauw in mensen van vlees en bloed. 
Stoere mannen die hun veestapel beschermden tegen 
roofridders, diep gelovige types die hun mogelijk 
verblijf in het vagevuur afkochten met donaties aan de 
kerk, rechters die moesten oordelen over moordenaars 
en verkrachters. Een rijke dame die, verbitterd over het 
verlies van haar enige kind, haar kapitaal uiteindelijk 
naliet aan de armen. Pakhuismeesters en 
opperhoofden in de Oost, die het koopmansbloed van 
hun allereerste voorvaderen in de aderen hadden 
stromen. Later plantage-eigenaars en managers van 
cultuurondernemingen, archivarissen met een passie 
voor lokale geschiedenis en oprichters van musea. Een 
marine officier die vocht in Atjeh, verzetsmensen die 
omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Het was een 
bijzondere stoet mensen met elk afzonderlijk een even 
bijzonder levensverhaal. 

Maar bovenal kwam het besef dat aan deze familie 
heel veel Nederlandse geschiedenis kleeft. In Van 
Elburg tot Deshima. Zes eeuwen familie Feith vertelt 
Arlette Kouwenhoven het verhaal achter die Feithen. 
Het toont de context waarbinnen de diverse generaties 
Feith hebben geleefd en hoe zij een deel van de 
Nederlandse geschiedenis mede hebben ingevuld. 
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Uitgever: LM Publishers
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Hoe een pandemie het 
beste én slechtste in 
mensen naar boven haalt 
   
De race om het 
Coronavaccin is een 
gewogen en razend actuele 
reconstructie over het begin 
van de pandemie, de 
supersnelle ontwikkeling 
van vaccins en 
de vaak vertragende 
vaccinatieprogramma’s.  
 
Hans van der Loo bestudeerde al het beschikbare 
materiaal rondom Corona. Daarnaast interviewde hij 
medische experts, laboranten, farmaceuten in 
binnen- buitenland en experts op het gebied van 
innovatie.  

Laverend tussen verwondering, bewondering én 
ontzetting vertelt De race om het Coronavaccin het 
opmerkelijke verhaal van vaccinmakers die erin 
slaagden om tegen alle verwachtingen in pijlsnel een 
werkend vaccin te ontwikkelen. Het boek sleept je mee 
in de woelige wereld van wetenschap, politieke 
belangen, commerciële motieven en persoonlijke 
emoties. Het laat zien waartoe mensen in staat zijn als 
ze op hun best zijn. En het toont hoe arrogantie, 
tegengestelde belangen en gebrekkige samenwerking 
dat beste in de mens ondermijnen en het slechtste 
omhooghalen. 

Toen iedereen nog dacht dat Corona niet meer dan een 
‘griepje plus’ was, gingen vaccinmakers ongevraagd 
aan het werk. Inmiddels weten we dat zij het 
bestaande ontwikkelrecord voor een werkend vaccin 
met een factor vijf wisten te verpulveren. En de vaccins 
werken ook nog eens bijna twee keer zo goed. Toch 
weten we nauwelijks iets van de vaccinontwikkelaars…
Wie zijn de mannen en vrouwen die het vaccin 
daadwerkelijk maakten? Hoe werkten ze samen? 
Waarom is de vaccinatiecampagne niet met dezelfde 
magie en urgentie omgeven? Het antwoord hierop 
weten we niet, want de betrokkenen waren te druk 
bezig om in talkshows te verschijnen. 

De race om het Coronavaccin biedt drie basislessen 
voor radicale versnelling en verbetering: échte 
gevoelens van urgentie, focus op de essentie en 
slagvaardig samenspel. Wanneer het hieraan 
ontbreekt, zijn vertraging en middelmaat het logische 
gevolg. Dat laatste was helaas het geval bij het 
Nederlandse Corona- en vaccinatiebeleid. 

Het boek belicht de vele facetten van een tijd vol 
tegenstrijdigheden: 

•  Van een naderende pandemie die lachend als een 
‘Chinees probleem’ wordt afgedaan.

•  Van razendsnelle vaccinontwikkeling tegenover 
vertragende bureaucratische processen.

•  Van anonieme laboratoriumhelden tot mediawillige 
politici.

•  Van wereldwijde samenwerking tot het voorrang 
geven aan nationale belangen.

Maar bovenal laat het boek zien waartoe sommige 
mensen in staat zijn. 

Bed en breakfast

Ilja Gort raakte in de ban van zijn eigen
hoofdpersoon: Abel, de warhoofdige
held uit zijn bestseller Godendrank.

In Bed en Breakfast begint Abel met zijn vrouw Angela 
een B&B op hun Zuid-Franse wijndomein. Maar 
natuurlijk gaat dat niet van een leien dakje. Een
televisieploeg met een dubbele agenda wil daar een 
reality soap van maken, waarna Abel en Angela worden 
overrompeld door gasten die het bloed onder hun 
nagels vandaan halen. Als Abels heimelijke verzet de 
spuigaten uitloopt, is er geen weg terug: om hun 
wijndomein van de ondergang te redden moet hij in zee 
met een onvoorspelbare Franse klusjesman en een 
Brabantse drugsbaron.

Bed en Breakfast is het hilarische vervolg op 
Godendrank, maar uitstekend zonder enige 
voorkennis te lezen. 

‘Godendrank is een van de beste boeken
die Ilja Gort schreef. Het is een plezierig, bijwijlen een 
hilarisch boek waar je als lezer vaak bij zit te 
glimlachen, te lachen en waarvan je volop zult 
genieten.’ — Hebban.nl

‘Godendrank is bijzonder filmisch leesvermaak,
met mooie sfeerbeschrijvingen van de omgeving.’
— Shyama in Boekenland

‘Met een boek van Ilja Gort ben je verzekerd van een 
paar uur echt leesplezier, want het is onmogelijk
niet te schateren.’ — Thrillers & More
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Een wijnboer raakt verstrikt in de misdaad

roman

Bed en
Breakfast 

Ilja 
GorT
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barcode isbn  9789082958799
Bed en Breakfast: roman

Ilja Gort raakte in de ban van zijn eigen 
hoofdpersoon: Abel, de warhoofdige 
held uit zijn bestseller Godendrank.  
In Bed en Breakfast begint Abel met  
zijn vrouw Angela een B&B op hun 
Zuid- Franse wijndomein. Maar natuurlijk 
gaat dat niet van een leien dakje. Een 
televisie ploeg met een dubbele agenda 
wil daar een reality soap van maken, 
waarna Abel en Angela worden over-
rompeld door gasten die het bloed  
onder hun nagels vandaan halen.  
Als Abels heimelijke verzet de spuigaten 
uitloopt, is er geen weg terug: om hun 
wijndomein van de ondergang te redden 
moet hij in zee met een onvoorspelbare 
Franse klusjesman en een Brabantse 
drugsbaron. 
Bed en Breakfast is het hilarische vervolg 
op Godendrank, maar uitstekend zonder 
enige voorkennis te lezen.

‘Godendrank is een van de beste boeken 
die Ilja Gort schreef. Het is een plezierig, 
bijwijlen een hilarisch boek waar je als 
lezer vaak bij zit te glimlachen, te lachen 
en waarvan je volop zult genieten.’
— Hebban.nl
 
‘Godendrank is bijzonder filmisch leesver-
maak, met mooie sfeer beschrijvingen van 
de omgeving.’
— Shyama in Boekenland

‘Met een boek van Ilja Gort ben je 
verzekerd van een paar uur echt  
leesplezier, want het is onmogelijk  
niet te schateren.’  
— Thrillers & More 
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GATT werd in 2011 opgericht door Johan Bender en is 
sinds eind 2020 gevestigd op de Novio Tech Campus 
in Nijmegen. Het bedrijf ontwikkelt bloedstelpende 
pleisters, poeders en sprays. De synthetische 
polymeertechnologie die ze hiervoor gebruiken is 
uniek en gepatenteerd. Chirurgen gebruiken GATT-
Patch voor het stelpen en voorkomen van bloedingen 
aan bijvoorbeeld organen of weefsels. Head: 
‘Producten die nu op de markt zijn om bloedingen 
onder controle te krijgen, zijn niet handig in gebruik, 
kunnen hevige bloedingen niet aan of moet je heel lang 
aandrukken en dan plakken ze nog steeds niet goed.’ 
De bloedstelpende pleisters van GATT lieten in de 
preklinische fase al veelbelovende resultaten zien. 
‘Dat proberen we nu ook aan te tonen in mensen.’

First-in-man
De eerste operatie met GATT-Patch verliep goed. 
Head had tijdens de leveroperatie in het Radboudumc 
een directe verbinding met de operatiezaal. ‘Zodra de 
patch geplaatst was, kreeg ik het te horen. Die operatie 
verliep heel voorspoedig en inmiddels is de pleister 
al bij meerdere patiënten met succes ingezet. De 
‘first in man’-fase van GATT-Patch werd dan ook goed 
gevierd bij het Nijmeegse bedrijf. ‘Het is nogal een 
stap’, vertelt Bender. ‘We zijn al een jaar of tien bezig 
met de ontwikkeling van de technologie. Je begint met 
een lange en slepende scheikundige periode, waarna 
een preklinische fase volgt, en nu gebruiken we het 
product dus echt bij de mens. Dat is heel bijzonder.’

En de chirurgen? Die zijn razend enthousiast, vertelt 
Bender. ‘Eindelijk een product dat werkt’, hebben we al 
gehoord. Dat is bijzonder. Onze ervaring met chirurgen 
is dat ze kritisch kunnen zijn op het aanpassen van 
hun werkwijze. Maar we krijgen alleen maar positieve 
reacties. Ze zien dat het product makkelijk in gebruik 
is, écht werkt en dat het heel veel mogelijkheden 
biedt.’ Head: ‘Ineens hebben ze een product dat nieuwe 

dingen kan. Dan zie je die radertjes draaien: wat 
kunnen we hier nog meer mee? Dat motiveert ons om 
verder te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden.’ 

Zwitsers biotech-zakmes
GATT heeft internationale ambities. Na deze 
onderzoeksfase - waarbij in totaal vijftig patiënten 
tijdens een operatie worden behandeld met de 
innovatieve pleister - start een nieuw en groter 
klinisch onderzoek in de Verenigde Staten voor FDA-
goedkeuring. Head: ‘Daarnaast zie je momenteel 
wereldwijd een enorme verschuiving naar zo minimaal 
intensief mogelijk opereren. Daarom zijn we ook 
bezig met onderzoek naar de werking van de patch 

in de robotchirurgie. 
GATT-Patch laat in deze 
proeven al enorm goede 
resultaten zien op 
dat gebied.’ 

Telkens weer vinden de 
onderzoekers van GATT 
nieuwe toepassingen voor 
hun innovatie, vertelt 
Bender. ‘We onderzoeken 
continu mogelijkheden 
voor nieuwe producten, 
zoals een GATT-poeder 
en -gel, naast de 
bestaande pleister. En we 
zijn nu bijvoorbeeld ook 

bezig met een studie naar de werking van GATT-Patch 
bij de longen en de pancreas. Daar is een enorme 
vraag naar.’ Head: ‘We hebben een patch die alles 
kan, zeggen we wel eens grappend. Straks heeft een 
chirurg niets anders meer nodig in zijn operatiezaal.’ 

Voorop blijven lopen
Het zal nog wel enige tijd duren voordat de GATT-
producten standaard in iedere operatiezaal te vinden 
zijn. ‘We zijn er nog lang niet’, legt Bender uit. ‘Je kunt 
simpelweg niet de manier van opereren veranderen 
door er gewoon te zijn met je product. Je moet altijd 
blijven optimaliseren, ontwikkelen en innoveren.’ 
Head: ‘Zodra je als bedrijf denkt: we kunnen achter-
overleunen, dan word je voorbijgestreefd door je 
concurrenten. En dat willen we natuurlijk niet.’ 

GATT vond op Novio Tech Campus de perfecte plek 
om hun innovaties verder te ontwikkelen, en voorop 
te blijven lopen met hun bedrijf. Bender: “Toen het 
Radboudumc niet de cleanrooms kon leveren die 
GATT nodig had, was de verhuizing naar Novio Tech 
Campus een no-brainer. We wisten dat de campus 
zou passen bij onze wensen. Dankzij mijn connecties 
in de regio Nijmegen waren we al bekend met het 
type cleanrooms dat ze hier hebben, en dat die ruim 
voldoende zouden zijn. Bovendien bevalt ons alles wat 
deze campus te bieden heeft. Met de bouwplannen 
voor een nieuw research-gebouw op komst, zien we 
hier alle kans om een toekomstbestendig bedrijf 
te kunnen bouwen.”

Het was een bijzondere mijlpaal voor het Nijmeegse biotech-bedrijf GATT: hun GATT-Patch werd onlangs voor het eerst 
gebruikt in een echte patiënt tijdens een leveroperatie in het Radboudumc. De innovatieve bloedstelpende pleister bevindt 
zich daardoor officieel niet meer in de preklinische, maar in de klinische fase van de ontwikkeling. Oprichter Johan 
Bender en chief medical officer Stuart Head denken dat de GATT-Patch grote impact gaat maken. “Dit gaat echt om het 
reduceren van risico’s voor patiënten, door ervoor te zorgen dat chirurgen met de allerbeste tools werken.”

GATT-patch gaat klinische fase in

Bloedstelpende pleister 
verandert manier van opereren



Barend Bouma benoemd tot Geassocieerd Partner bij NLO

Barend Bouma, Nederlands en 
Europees octrooigemachtigde, is door 
de partners van NLO benoemd tot 
geassocieerd partner.  
 
Barend over zijn benoeming tot 
geassocieerd partner: “Ik vind het een 
eer en ben erg blij met de benoeming. 
Ik heb het volste vertrouwen in de 
toekomst en zal mij (nog meer) richten 
op onze voornamelijk in Nederland 
gevestigde klanten. Daarnaast wil ik 

meer onderzoek doen naar de huidige 
en nieuwe zakelijke kansen voor NLO, 
met name voor mijn farmateam.”
 
Over Barend Bouma
Barend trad in 2014 in dienst bij NLO en 
werd in 2017 beëdigd tot Europees en 
Nederlands octrooigemachtigde. Hij 
heeft veel ervaring in de sectoren 
farmacie, chemie en biochemie. 
Barend is zijn klanten zeer toegewijd. 
Zij waarderen hem om zijn kracht 

bedrijfsinzichten te combineren met 
hoogwaardige expertise. Voordat 
Barend zich bij NLO voegde had hij al 
11 jaar wetenschappelijk R&D ervaring 
opgedaan, was hij mede-oprichter van 
een biotechbedrijf en had als uitvinder 
15 octrooien op zijn naam staan.
 
Over NLO
NLO behoort met 70 octrooi- en 15 
merken- en modellengemachtigden 
tot de grootste adviesbureaus voor 
intellectueel eigendom in Europa. 
NLO versterkt en beschermt de 
innovaties, merken en modellen van 
haar klanten. Het klantenbestand 
beslaat zowel multinationals als grote 
en middelgrote Nederlandse, Belgische 
en internationale bedrijven, onder-
zoeksinstellingen en overheids-
organisaties. NLO heeft vestigingen in 
Den Haag (hoofdkantoor), Amsterdam, 
Ede en Eindhoven en in België in Gent 
en Mechelen. www.nlo.eu

CheckMark 
Labrecruitment 
bestaat 25 jaar!

En dat hebben we onlangs groots 
online gevierd met een spetterende 
livestream vanuit de grote zaal in 
De Goudse Schouwburg. 

Guido Weijers verzorgde speciaal 
voor onze relaties & (oud)
medewerkers een Masterclass over 
“geluk” en daarnaast waren er nog 
de nodige verrassingen!

 Maar bovenal zijn we trots dat we in 
de afgelopen 25 jaar zoveel 
kandidaten hebben mogen helpen 
om een nieuwe baan te vinden in de 
chemie, food, farma en biotech.
We bedanken graag onze opdracht-
gevers en kandidaten voor het 
vertrouwen in de afgelopen jaren en 
de fijne samenwerkingen. 

Op ons jubileum hebben we vele 
leuke reacties en attenties mogen 
ontvangen, waarvoor onze dank en 
natuurlijk voor het meebeleven van 
deze mijlpaal. 

Op naar de volgende 25 jaar!

Traverse 2
3905 NL Veenendaal
www.molgen.com

“Impossible only 
means that you 
haven’t found the 
solution yet.”
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Naast handelingen van de medewerkers, op 
bijvoorbeeld het gebied van reiniging, zijn ook de 
constante prestaties van de apparatuur van belang. 
Het extra papierwerk dat hierbij komt kijken, brengt 
de nodige rompslomp met zich mee. Daar moet 
verandering in komen. Poly Temp Scientific in 
Bolsward heeft die handschoen opgepakt. “Met hogere 
kwaliteit gaan ook de eisen omhoog, de werkdruk in 
laboratoria neemt toe; men wil er niet meer dagen 
mee bezig zijn”, constateert servicemanager Arjen van 
Arum van Poly Temp. 

Het familiebedrijf in Bolsward mag dan geworteld 
zijn in ‘koelen en vriezen’, de afgelopen jaren is het 
assortiment veranderd, vertelt Poly Temp-directeur/
eigenaar Robert van der Kuijlen: “We hebben ons 
programma verder verbreed. Dus niet alleen meer 
koelen en vriezen maar ook andere producten voor 
laboratoria: van CO2 incubatoren tot flowkasten en 
centrifuges.”

De klanten van Poly Temp zijn medische en 
wetenschappelijke universiteiten, ziekenhuizen, 
farmaceuten en ook de overheid zit in het 
klantportfolio. “Het gaat in eerste instantie altijd om 
de consultancy”, vervolgt Van der Kuijlen: “Het goede 
advies passend bij de klantsituatie en dan zorgen 
voor het juiste product. Daarmee bouw je een goede 
klantrelatie op. Binnen onze organisatie is er al meer 
dan 35 jaar ervaring en onze klanten waarderen de 
korte lijnen en de kennis van onze mensen” Arjen van 
Arum voegt eraan toe dat de basis altijd de service 
is: “Onze relaties hebben via Poly Temp niet alleen 
toegang tot de modernste apparatuur maar ook 
tot ouderwets goede service. Met ons gecertificeerde 
serviceteam kunnen we snel schakelen, 

zijn we flexibel. En bovendien, er is altijd een enorme 
betrokkenheid bij de klanten.”

Een belangrijke partner voor Poly Temp is Thermo 
Fisher Scientific. Van Arum: “We hebben er korte 
lijnen mee: weten snel welke vernieuwingen er aan 
komen en krijgen volledige support in ons advies en 
leveringstraject naar de klant. Bijzonder omdat het 
een grote organisatie is waar wij toegang toe hebben.” 
Van der Kuijlen beaamt dat: “Het is een wereldspeler 
met de hoogste kwaliteit en constante R&D wat 
wij richting onze eindgebruikers weer met trots 
kunnen introduceren.’’ 

Naast Thermo Scientific zijn in het portfolio merken 
als Gram, Liebherr en het eigen Labselect-label te 
vinden. Niettemin is het merk Thermo Scientific voor 
de Friese labspecialist een belangrijke meerwaarde in 
het aanbod, aldus Van der Kuijlen: “We werden soms 
te vaak gezien als een partner voor cold storage maar 
hebben inmiddels een veel breder aanbod. We kunnen 
ook de volledige inrichting van een laboratorium voor 
rekening nemen. We hebben een compleet product 
portfolio en een optimale service. En daar zijn we trots 
op. Voor maatwerkoplossingen van microbiologische 
veiligheidskabinetten hebben we de expertise in 
huis met het Ninolaf programma van onze leverancier 
uit Zweden.”

Van der Kuijlen onderstreept dat cold storage wel 
een belangrijk speerpunt blijft. Niet voor niets dat 
MEET Strukton voor het project Nieuwe Huisvesting 
VWS/RIVM en CBG, Poly Temp Scientific heeft 
gecontracteerd om de cold storage-producten te 
leveren op de nieuwe locatie in Utrecht. “Een duidelijk 
bewijs dat ze vertrouwen in ons hebben.”

Vertrouwen is ook noodzakelijk op het nieuwe terrein 
dat Poly Temp betreedt, namelijk het aanleveren 
van de volledige documentatie voor het GMP 
validatietraject. De validatie van apparatuur in GMP-
omgevingen is van cruciaal belang voor het lab, en 
het kost veel tijd en middelen om dit te voltooien. Het 
uitgebreide documentatiepakket dat als onderdeel 
van de lancering van CTS (Cell Therapy Systems) 
lab apparatuur wordt geleverd, zal het grootste 
deel van de last van de validatie voor de klanten 
wegnemen. Het pakket ondersteunt de reinigings- en 
onderhoudsaspecten van de productintegratie in een 
GMP-lab, levert de broodnodige certificaten en FAT 
(Factory Acceptance Test). Klanten die in GMP- of 
celtherapie-omgevingen werken, zullen de waarde van 
het documentatiepakket inzien omdat het aanzienlijk 
tijd en inspanning kan besparen.

De aanpak voorziet in een volledige oplossing, zegt 
Robert van der Kuijlen: “Het is allemaal compleet 
en goed voorbereid, zodat de kwaliteitsmanager zelf 
niet meer hoeft te zoeken naar documenten. De kern 
is dus dat de gebruiker helemaal wordt ontzorgd 
van papierwerk tot ‘product kwalificatie’ in het veld 
door onze eigen technische dienst. Onze mensen 
vertrekken pas als zeker is dat de apparatuur goed 
werkt en gevalideerd en gecertificeerd is. En dus direct 
inzetbaar is.” 

Deze aanvullende dienstverlening past bij Poly Temp, 
stelt Van der Kuijlen vast: “We willen onze relaties van 
A tot Z van dienst zijn. Het bundelen van het aanbod, de 
validatie en jaarlijks onderhoud, dat is de kracht van 
onze organisatie. En niet in de laatste plaats: de klant 
kan er op vertrouwen dat wij ons werk goed doen.”
En dat blijft ook een belangrijke kernwaarde, besluit de 
Poly Temp directeur: “Je moet nakomen wat je belooft. 
Dus geen beloftes doen die je niet honderd procent na 
kunt komen. We leveren producten die kwalitatief hoog 
worden aangeslagen. Daar hoort een prijskaartje bij en 
het is aan ons om die meerwaarde te rechtvaardigen 
voor de klant.”

Valideren van -nieuwe- laboratoriumapparatuur binnen de GMP-eisen in de cel- en gentherapie, 
wordt door de kwaliteits- of labmanager over het algemeen ervaren als een tijdrovende, veelal 
zich herhalende klus. Celculturen groeien in een gecontroleerde omgeving. De workflow 
is  gestandaardiseerd en gevalideerd om risico’s te beperken. Om dit te controleren wordt de 
werkomgeving gemonitord en gedocumenteerd voor controles. 

Poly Temp Scientific neemt initiatief om validatieproces te versnellen

Afleveren en valideren van apparatuur 
inclusief volledige documentatie ontzorgt 
de kwaliteitsmanager in GMP omgeving 

Arjen van Arum

Robert van der Kuijlen



IME Medical Electrospinning benoemt Sander de Vos tot Chief Business Officer

IME Medical Electrospinning, een 
wereldwijde koploper op het gebied 
van elektro-gesponnen medische 
implantaten voor toepassingen binnen 
de regeneratieve geneeskundige en 
oplossingen voor medicijnafgifte, 
heeft zijn managementteam versterkt 
door de benoeming van Sander de Vos 
(link naar foto) als Chief Business 
Officer (CBO). Hij zal verantwoordelijk 
zijn voor de mondiale uitrol van de 
medische elektrospinningstrategie 

van het bedrijf, gebaseerd op IME’s 
innovatieve industriële productie-
platform, de MediSpin™ XL.
 
Judith Heikoop, CEO van IME Medical 
Electrospinning zegt: 
“Wij zijn zeer verheugd Sander te 
kunnen verwelkomen in ons snel-
groeiende professionele team. Hij 
brengt een overvloed aan ervaring op 
het gebied van life sciences mee naar 
IME die van doorslaggevende waarde 

zal zijn voor de verdere ontwikkeling 
van onze elektrospin-activiteiten voor 
medische hulpmiddelen. We streven 
ernaar om wereldwijd de voor-
keurspartner te worden bij de 
ontwikkeling van een nieuwe, 
baanbrekende klasse van medische 
hulpmiddelen en farmaceutische 
producten op basis van polymere 
nanovezels. Onze groeiende portfolio 
van klanten en partners omvat de 
medtech- en farma-industrie, 

universiteiten, ziekenhuizen 
en medische instituten.”
 
Sander de Vos (46) is een door-
gewinterde executive manager met 
meer dan 15 jaar ervaring in business 
development-functies in de gezond-
heidszorg en biotech. Zo werkte Sander 
hiervoor bij Mimetas, een innovatieve 
Nederlandse startup die nieuwe 
modellen voor menselijke celbiologie 
levert voor verbetering van therapieën. 
Hij vervulde daar een sleutelrol bij de 
uitbreiding van de samenwerking met 
biofarmaceutische partners.

In eerdere functies leidde Sander het 
commerciële team van Isogen Life 
Science en deed hij ervaring op als 
ondernemer met de uitbouw van een 
eigen bedrijf. Zijn commerciële carrière 
startte bij Westburg Life Sciences. Daar 
was hij tien jaar verantwoordelijk voor 
de verkoopstrategie en commerciële 
ontwikkeling van een deel van de life 
science afdeling.

Sander heeft een achtergrond in 
moleculaire biologie, ontwikkelde 
mede een moleculaire diagnostische 
test voor simultane detectie van door 
teken overgedragen ziekteverwekkers 
en droeg bij aan de ontwikkeling van 
een vaccin tegen teken aan de 
Faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht.
 
Ga voor meer informatie naar 
www.ime-electrospinning.com
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Momenteel loopt er een brede range aan studies 
waarin recombinante eiwitten worden onderzocht 
bij uiteenlopende indicaties. Zo werd in april 2021 de 
eerste patiënt in het Zwitserse Universitair Ziekenhuis 
Bazel behandeld in de klinische multicenter fase 
IIb-studie met RUCONEST® ter preventie van acuut 
nierfalen na hartinfarct. De klinische studie volgt op 
bemoedigende resultaten van een fase II studie die 
een statistisch significante verbetering van biomarkers 
voor nierfalen lieten zien bij patiënten die coronaire 
angiografie (met contrastvloeistof) ondergingen na 
behandeling met RUCONEST®.’  Maar er is meer. 
Sijmen de Vries: ‘Pharming onderzoekt het  orale 
precisiegeneesmiddel, leniolisib (een fosfoïnositide 
3-kinase-delta of PI3K-delta-remmer), voor de 
behandeling van geactiveerd PI3K-deltasyndroom, 
of APDS, in een fase 2/3 registratiestudie in de 
VS en Europa. De resultaten hiervan zullen einde 
dit jaar bekend worden. Bovendien maken we ook 
gebruik van onze transgene productietechnologie 
voor de ontwikkeling van de volgende generatie 
eiwitvervangende therapieën, met name voor de ziekte 
van Pompe, welk programma zich momenteel in de 
preklinische fase bevindt.’ 

Zeker ook vermeldenswaardig is de klinische studie 
op het gebied van zwangerschapsvergiftiging (pre-
eclampsie, PE). ‘PE heeft een prevalentie van 1-17% 
wereldwijd. Schatting van jaarlijkse gevallen van 
PE in de VS alleen: 120.000+. (Steegers et al., 2010; 
Osungbade and Ige, 2011) Momenteel is bevallen de 
enige therapie tegen PE, maar dit is geen optie voor 
vroege PE (vanaf week 20 van de zwangerschap). Het 
belangrijkste doel van de behandeling is om een veilige 
zwangerschap voor PE-patiënten zo lang mogelijk te 
verlengen ter vergroting van de kans op een goede 
uitkomst van de bevalling,’ aldus de Pharming CEO.

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

Recombinante DNA technologie heeft aanzienlijke 
medische vooruitgang mogelijk gemaakt wat 
Pharming heeft aangegrepen voor de ontwikkeling 
van baanbrekende behandelingen voor zeldzame 
medische aandoeningen en voor grote onvervulde 
medische behoeften. Sijmen: ‘We richten ons hierbij 

op het genereren van transgene dieren die menselijke 
recombinante eiwitten alleen in hun melk tot expressie 
brengen. Dit maakt een veilige, zuivere productie 
van een eiwit mogelijk.  Dankzij onze gepatenteerde 
transgenese-methode zijn we in staat om complexe, 
doorgaans in andere bioreactoren moeilijk te 
produceren, therapeutische eiwitten te maken, die 
door het lichaam als menselijk worden geaccepteerd. 
Dit betekent dat het immuunsysteem van het lichaam 
niet wordt aangespoord om zich tegen het nieuwe eiwit 
te verdedigen, zoals gewoonlijk tegen invloeden van 
buitenaf. Het platform maakt tevens hoogwaardige, 
grootschalige en eenvoudig opschaalbare productie 
mogelijk waardoor Pharming in staat is grote 
hoeveelheden recombinante eiwitten te genereren.’

RUCONEST®: verkopen lopen op
Het intellectueel eigendom van RUCONEST®, de 
therapie tegen acuut erfelijk angio-oedeem (HAE), 
betreft niet alleen de werkzame stof, maar ook 

methoden voor productie en zuivering en therapeutisch 
gebruik bij medische indicaties. Dit is inclusief (maar 
niet beperkt tot) erfelijk angio-oedeem en andere 
ziekten die verband houden met C1-remmerdeficiëntie 
of waarvoor C1-esteraseremmers een remedie 
zouden kunnen zijn. ‘Erfelijk angio-oedeem is een 
complexe, ernstige aandoening met vele specifieke 
eigenschappen en een gediversifieerde markt, ‘ 
legt De Vries uit. ‘Vrijwel alle patiënten gebruiken 
meerdere medicaties. RUCONEST® bedient als enige 
recombinante eiwit vervangende therapie dankzij 
dosering en wijze van toediening vooral een segment 
van ernstig aangedane patiënten en wordt nu ook 
gaandeweg meer toegepast bij doorbraakaanvallen van 
patiënten die profylaxe gebruiken. Deze zaken maken 
dat de verkopen van Ruconest gestaag blijven oplopen.  
RUCONEST® wordt vercommercialiseerd in de VS, EU 
en VK via het eigen verkoop- en marketingorganisatie.’

Tot slot zijn er de afgelopen maanden de nodige 
personele wijzigingen geweest. Zo trad Jeroen 
Wakkerman, gepokt en gemazeld als CFO en financieel 
directeur van multinationale ondernemingen, aan als 
CFO. En werd de Board of Directors versterkt met 
Steven Baert, Leon Kruimer en Jabine van der Meijs 
als non-executive directors. Sijmen de Vries besluit:  
‘In december 2020 kreeg Pharming een notering 
aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. 
Onze organisatorische structuur is aangepast aan 
de Amerikaanse markt en investeerders. Niet alleen 
vanwege de Nasdaq notering, maar zeker ook omdat 
we als organisatie met een efficiënt productieplatform 
en dito commerciële infrastructuur continue op 
zoek zijn naar  samenwerking of overname van 
ondernemingen gespecialiseerd in rare diseases.’ 

Pipeline Pharming

Recombinante humane C1-esteraseremmer, of rhC1INH: het is het belangrijkste compound in de Pharming portefeuille. Pharming’s 
leidend product RUCONEST® is  de eerste en enige plasmavrije rhC1INH-eiwitvervangingstherapie. Goedgekeurd voor de behandeling 
van acuut erfelijk angio-oedeem of Hereditair Angio-oedeem (HAE)-aanvallen. Maar Pharming ontwikkelt recombinante eiwitten  ook 
voor nieuwe indicaties, waaronder pre-eclampsie en acuut nierfalen. Zelfs wordt de klinische werkzaamheid onderzocht in COVID-19. 
De gepassioneerde Sijmen de Vries, CEO sinds 2008, vertelt over Pharming’s pipeline in veelbelovende producten.

Pharming

Indicatierange recombinante 
eiwitten wordt steeds breder

Pharming CEO Sijmen de Vries | Fotografie: Rob Overmeer



De noordelijke provincies komen er altijd ietwat 
bekaaid af, zo voelt het. Toch is de noordelijke trots 
nooit ver te zoeken, want er gaat immers niets boven 
Groningen. En trots is er zeker op de RUG dat zich op 
wetenschappelijk gebied weet te onderscheiden. 
“Weet je dat er hier 1.800 AIO’s in science en 
engineering werken. Dat is meer dan Eindhoven en 
Enschede samen! Maar alle ogen zijn altijd naar het 
westen gericht, terwijl er hier zoveel interessante 
dingen gebeuren. Ja, dat is frustrerend.”
Drs.Corina Prent windt er geen doekjes om: 
niemand kan nog om de RUG heen. En als het om 
wetenschappelijk onderzoek gaat is het universitaire 
Zernikecomplex het dynamische epicentrum van 
Noord-Nederland. 
Die dynamiek zorgt er ook voor dat er een vruchtbaar 
ecosysteem ontstaat voor startups; het domein waar 
Corina Prent zich met RUG Ventures op concentreert. 
“Onze taak is het begeleiden van startups zodat er een 
succesvol bedrijf kan groeien met een gezonde omzet, 
dat werkgelegenheid biedt en toekomstbestendig is.”
Dat concept werd 25 jaar geleden al uitgedacht 
door de Groningse universiteit onder de titel RUG 
Houdstermaatschappij. Met een eigen budget 
werd startups een veilige landingsplek geboden. 
“Omdat het ministerie destijds een scheiding van 
commercie en onderzoek wilde. Die strakke lijn is 
hier toen getrokken, waarbij er wel gezorgd werd 
voor een specifieke begeleiding van de startup”, 
aldus Corina Prent die sinds drie jaar leiding geeft 
aan de houdstermaatschappij. Overigens blijf het wel 
een houdstermaatschappij in juridische zin, maar 
de naam is veranderd in RUG Ventures: een titel 
die meer de hedendaagse dynamiek van zowel de 
wetenschappelijke als financiële wereld benadert. 

Adviseur Hoang Nguyen van RUG Ventures zegt 
daarover: “De identiteitsverandering met  daarbij 
een nieuwe website is nodig. In de recessie waren er 
minder investeringen. Nu is er weer meer mogelijk, 
is er een nieuw leven ingeblazen en daarom ook 
de naamswijziging.”

Naast de naam en de website draait het bij het 
lanceren van een potentieel succesvolle onderneming 
voor een belangrijk deel om geld. Daartoe beschikt 
RUG Ventures over een tamelijk bescheiden kas. 
Een inmiddels zichzelf in stand houdend fonds 
waar niet alleen creatief maar ook effectief mee 
wordt omgesprongen. Nguyen: “Dat doen we onder 
andere door te zorgen voor een sterk ecosysteem dat 
aansluiting heeft op de markt.”

Met markt doelt hij op externe financiers en dan met 
name investeringsmaatschappij in het publiek-private 
domein. Bijvoorbeeld de NOM.
Veelal komen dergelijke investeerders als aandeel-
houder binnen als de startup al een werkend prototype 
heeft en/of klanten.  Prent: “Dan is er een tweede inves-
teringsronde nodig en komen andere partners erbij.”

Maar voor het zover is, is er al veel gebeurd, want 
zoals Nguyen zegt: “Een starter moet natuurlijk 
ook ondernemerschap tonen.” Dat betekent niet 
alleen een goede selectie maar ook in het vervolg 
traject een goede begeleiding, zorgen dat het prille 
ondernemershap tot wasdom kan komen en de nodige 
faciliteiten beschikbaar kunnen stellen. Wat dat laatste 
betreft: in het gloednieuwe Innovatiecentrum Avebe 
op de Zernike Campus heeft RUG Ventures het 
Venture Lab ter beschikking. 
Maar dat wil niet zeggen dat de startup moeiteloos 
alle fases doorloopt, constateert Corina Prent: 
“Het typische aan een startup is dat het altijd een 
disruptief idee of product wil ontwikkelen. Soms is 
daar nog helemaal geen markt voor! Dat maakt het 
voor externe financiers en investeerders wel lastig om 
deel te nemen in de funding. Daar willen wij als 
RUG Ventures ook een rol in spelen door partijen 
bij elkaar te brengen en de positie van de startups in 
Noord-Nederland te verbeteren.” 
Daarbij is de goede relatie die er bestaat met een 
aantal ondernemingen van belang. Prent noemt 
het liefkozend haar  ‘partners in crime’: “Zij kunnen 
investeren met toegevoegde waarde door hun 
kennis en ervaring.”

Een rendementsdoelstelling heeft RUG Ventures niet 
als hoofddoel, vervolgt zij: “Het gaat ons erom de 
startups aan te jagen tot succesvolle ondernemingen. 
Er gebeurt veel in de drie noordelijke provincies maar 
het wordt niet gezien en dat is frustrerend. Er is hier 
ook geen grote industrie en de RUG en het UMCG zijn 
de grootste werkgevers. Studenten leren ondernemen 
is dan een goede zaak, ook voor de werkgelegenheid.”
Al te onderdanig hoeft trouwens ook niet. 
De noordelijke Rijksuniversiteit is leidend in life 
sciences & health, It & digitaal en chemie en energie; 
daarmee moeten investeerders naar de noordelijke 
provincie worden getrokken. Het startersfonds wordt 
daartoe uitgebreid naar twaalf miljoen euro maar 
met de hulp van investeringsmaatschappijen en 
financiers hoopt Corina Prent een fonds van veertig 
miljoen te kunnen realiseren met daarnaast nog 
eens 400 miljoen voor het opschalen van startups 
en de bouw van productiefaciliteiten. Een droom die 
realistischer is dan het lijkt, besluit zij: “We hebben nu 
een hoog percentage van startups dat slaagt, er zitten 
ondernemingen bij met heel veel potentie. Dat is een 
maatschappelijk belang en creëert een innovatieve 
omgeving. De droom voor het noorden? Toponderzoek 
en topondernemerschap.”

Startups kunnen meer dan ooit een steuntje in de rug gebruiken. Niet alleen financieel, maar ook als het gaat om bredere 
ondersteuning zoals op het terrein van coaching en ondernemerschap. In Groningen worden studenten door de Rijksuniversiteit 
(RUG) op een gedegen wijze begeleid naar een eigen bedrijf dat, hopelijk, succesvol wordt en misschien als de volgende unicorn de 
wereld gaat veroveren. Aan Corina Prent zal het niet liggen. Als directeur van RUG Ventures investeert zij in startups. 

Toponderzoek en topondernemerschap

RUG Venture biedt startup steun in de rug
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De kracht van het delen
De coöperatie, die in 2015 is opgericht, streeft naar 
het versterken van innovatiekracht door effectief en 
efficiënt samen te werken. Daarvoor zoekt het de 
kracht van het delen op; van kennis, materialen, talent 
en locaties. In zes jaar tijd is het uitgegroeid tot een 
samenwerkingsverband tussen veertig regionale 
partijen. Deze partijen zijn startups, mkb-bedrijven en 
ook grotere bedrijven, samen goed voor 4.000 FTE’s en 
€ 400 miljoen euro omzet in 2020. Deze groei van 6,5% 
is hoger dan de gemiddelde groei op het gebied van life 
sciences, wat landelijk op 6% ligt.

“Binnen twee jaar tijd is onze groei binnen de 
coöperatie ruim verdubbeld, dat is natuurlijk een 
prachtig resultaat. Maar nog mooier en belangrijker 
is dat we een grote groep startups en spin-offs aan de 
coöperatie hebben mogen toevoegen die de interactie 
onderling versterken en zorgen voor nog meer cross-
verbanden. Startups die recent hun intrede hebben 
gedaan zijn Ivy Medical, Reperio Medtech, Detact 
Diagnostics en SG Papertronics”, aldus Ton Vries, 
Voorzitter van LIFE Cooperative.  

Nieuwe diagnostica
Door de groei van de coöperatie wordt haar 
positie op het gebied van life science en medische 
technologie steeds steviger. Met een grotere keten 
en met significante subsidies en investeringen in 
nieuwe gezamenlijke projecten, is er steeds meer 
mogelijk. Niet alleen op het gebied van innovatief 
onderzoek maar ook in de vervolgfase van dat 
onderzoek, bijvoorbeeld in de productie. Neem het 
Open Diagnostics Ecosysteem, dat in april van dit 
jaar 2,1 miljoen euro subsidie toegekend kreeg voor 
innovatief onderzoek, kennisontwikkeling en productie 
van nieuwe diagnostica (nieuwe technieken voor het 

stellen van een medische diagnose). Ook hiervoor 
bundelen bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartners 
en ontwikkelingsfaciliteiten hun krachten en werken zij 
samen om Noord-Nederland te maken tot wereldwijde 
expert in het ontwikkelen van innovatieve diagnostica.

Regionaal voor globaal
De vraag naar innovatieve technologische middelen 
voor de medische wereld is groot. Juist in een jaar 
waarin een pandemie is uitgebroken. De bedrijven 
binnen de LIFE Cooperative hebben niet stil gezeten 
en grote innovatiekracht en betrokkenheid getoond 
om de gezondheidscrisis aan te pakken. In april 2020 
stelde het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) een miljoen euro beschikbaar voor noordelijke 
ondernemers en kennisinstellingen die met innovatief 
onderzoek bijdrage zouden kunnen leveren aan de 
globale gezondheidscrisis.
 
Een van de vijf gesubsidieerde onderzoeken was dat 
van Lode BV., die een nu vergevorderd onderzoek naar 
een rehabilitatietool uitvoeren en deze ergometer 
binnen een paar maanden op de markt zullen brengen. 
Hoewel het gaat om een regionale kennisuitwisseling, 
worden de resultaten nationaal en globaal toegepast. 
Door de handen ineen te slaan en elkaar waar nodig 
te ondersteunen wordt er op een efficiënte manier 
gekeken naar wat bij kan dragen aan het voorkomen, 
behandelen en het revalideren van Covid-19. “Maar 
niet alleen Covid-19 benadrukt ons innovatief 
vermogen”, vult Johannes Wolters, bestuurslid LIFE 
Cooperative en president & CEO Lode Holding B.V aan. 
“De bereidheid om samen te werken, te delen, elkaar 
te ondersteunen en aan te vullen is kenmerkend 
binnen de LIFE Cooperative. Dat klinkt misschien 
logisch, maar het is al sinds 2015 het recept voor ons 
gezamenlijk succes”.
 
www.lifecooperative.nl

40 bedrijven, 4.000 Fte’s en gezamenlijk € 400 
miljoen omzet: De noordelijke coöperatie LIFE 
Cooperative is het afgelopen jaar 6,5 procent 
gegroeid in werkgelegenheid en omzet en komt 
daarmee boven het landelijk gemiddelde uit. 
Naast het formaat neemt ook de zichtbaarheid 
van de coöperatie toe, wat bijdraagt aan de 
positionering van Noord-Nederland als sterke, 
efficiënte en innovatieve regio op het gebied 
van life science en medische technologie. 

Samenwerking LIFE  
Cooperative blijft groeien

Overhandiging 2,1 miljoen euro voor Open Diagnostics Ecosysteem (v.l.n.r. Ton Vries (LIFE Cooperative), 
Dhr. Rijzebol (provincie Groningen), Wouter van Gammeren (Detact Diagnostics), Monique Koolman 

(gemeente Groningen), Hedi Koning (Projectmanager Open Diagnostics), Dana Coerts (SNN).

Factsheet LIFE Cooperative 2020
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Janssen is op zoek naar nieuwe 
collega’s in de strijd tegen COVID-19

Janssen is een innovatief farmaceutisch bedrijf met meer dan 2000 

medewerkers in Nederland, die iedere dag met overgave werken aan 

allerlei aspecten rondom de ontwikkeling van geneesmiddelen. 

We doen dit vanuit onze locaties in Leiden en Breda. 

Janssen heeft een leidende positie op het gebied van gezondheid, we werken 

aan de frontlijn van gezondheidsinnovatie. We willen betekenisvolle innovaties 

en oplossingen ontwikkelen: met onze gezamenlijke ervaring, expertise en 

middelen werken we aan enkele van de grootste gezondheidsuitdagingen van 

deze tijd. Deze uitdagingen kunnen we alleen aan door onze getalenteerde 

medewerkers, zij komen voor ons op de eerste plaats. We ondersteunen onze 

medewerkers daarom in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Werken bij Janssen betekent dat je alle kans krijgt om je carrière optimaal te 

ontwikkelen. Door de combinatie van onze ervaring en middelen en jouw talent, 

kun je impact hebben op de gezondheid van miljoenen mensen over 

de hele wereld. 

We werken in Leiden met een ijzersterk team ook o.a. aan de productie van ons 

vaccin tegen COVID-19. De laatste maanden is dat team versterkt met meer 

dan 100 nieuwe collega’s – en we blijven uitbreiden!

Ga naar https://jobs.jnj.com/ en ontdek meer over de mogelijkheden 

om te werken bij Janssen. 
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‘Roche is een sinds 125 jaar bestaand Zwitsers bedrijf.   
De familie bezit nog altijd een belangrijk deel van 
de aandelen en wil een goed,  integer en duurzaam 
bedrijf overdragen aan de volgende generatie. Dat 
creëert een onderscheidende basis.’  stelt Friso. ‘Een 
bedrijf dat met een lange-termijn-commitment werkt 
aan een betere wereld. Het is een voorbeeld van de 
familiecultuur die je in de dagelijkse praktijk goed 
merkt binnen Roche. Het maakt van Roche ook een 
fijne werkgever.’

Zorgbehoefte patiënt centraal
Friso kwam als bestuurskundige 2 jaar geleden 
bij Roche Nederland  nadat hij een kleine 
2 decennia werkzaam was geweest als lobbyist en 
bestuurssecretaris binnen diverse organisaties  en 
betrokken bij de inrichting van de zorg. Zijn passie 
is een effectievere en efficiëntere zorg waar de 
zorgbehoefte van de patiënt centraal staat. 
‘De afgelopen 20 jaar ben ik mij steeds meer gaan 
afvragen: ‘Waarom is het zorgstelsel zoals het is? 
En vooral:  Waarom zien we de patiënt als nummer, 
en niet als mens? Iedereen binnen de zorg, of je nu 
onderzoeker, arts of zorgverzekeraar bent, moet het 
perspectief van de patiënt centraal stellen. De grote 
uitdaging is dat ‘de patiënt’ niet bestaat. Dus wat 
voor de een een passende behandeling is, is dat voor 
de ander juist niet. Daarom moeten we starten met 
de beste diagnostiek en vervolgens kijken naar de 
best passende behandeling. Voor het realiseren van 
dit perspectief zet ik mij dagelijks binnen Roche in. 
Gelukkig maken we in Nederland mooie stappen in 
die richting.’ Als voorbeeld noemt Friso de vergoeding 
voor geavanceerde DNA diagnostiek voor mensen met 
PTO (Primaire Tumor Onbekend). ‘Een belangrijke stap 
op weg naar een betere  gezondheidszorg voor deze 
groep kankerpatiënten waarbij wel uitzaaiingen zijn, 
maar geen primaire tumor wordt gevonden. 
Patiënten krijgen veelal niet de juiste diagnose en 
missen daardoor mogelijk behandelopties. Nieuwe 
vormen van diagnostiek gaan hierin verandering 
brengen. Niet alleen omdat het betere behandeling 
voor de patiënten biedt, maar ook omdat het de zorg 
efficienter en effectiever gaat maken.’ 

Hervorm het zorgstelsel 
Diagnostiek is voor Roche de eerste stap naar 
Personalised Healthcare  (gepersonaliseerde zorg). 
Dit is voor Roche al meer dan 10 jaar haar focus. 
Jan: ‘Personalised Healthcare maakt medische zorg 
doeltreffender. Het stelt ons in staat verschillen tussen 
patiënten te bepalen en de kennis over subcategorieën 
van een aandoening te vergroten. Big data en Artificial 

Intelligence zijn onmisbaar om de kennisexplosie 
in de life sciences sector om te zetten in betere 
behandelopties. Nieuwe ‘biomarkers’ en diagnostische 
testen  vormen zo de basis voor onderzoek naar  
nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Bij Roche 
komen diagnostiek, biotechnologie en behandelingen 
bij elkaar.’

‘Roche onderscheidt zich door de expertise van 
twee divisies, Pharmaceuticals en Diagnostics, te 
combineren en toe te passen tijdens het gehele 
ontwikkelingsproces, tot en met de goedkeuring van 
nieuwe diagnostische testen en geneesmiddelen. 
Daarbij neemt preventie ook een belangrijke plek in: 

we zullen veel meer gaan werken naar leefstijl en 
variabelen die belangrijk zijn voor onze gezondheid.’ 
Als voorbeeld noemt hij de Accu-Chek (Instant) 
bloedglucosemeter van Roche Diabetes Care, een 
medische hulpmiddel dat wordt gebruikt voor 
diabetes zelfmanagement. ‘Het beeld is vaak dat 
farmaceutische bedrijven zich vooral richten op zieke 
mensen. Roche heeft een ander perspectief. Het is 
juist een voorwaarde om te investeren in preventie 
en een gezonde leefstijl. Een zorgstelsel gericht op 
gezondheid en preventie creëert ook meer ruimte 
en draagvlak voor innovaties voor patiënten. Daarom 
is onze missie om meer innovaties naar de markt te 
brengen en tegelijkertijd de maatschappelijke kosten 
te verlagen.’

‘Ons bedrijf draait echt, intrinsiek, om mensen 
beter maken, ‘ besluiten Friso en Jan. ’Dat doel is 
omschreven als ‘doing now what patients need next’. 
Dat zit in alles wat wij doen. Iedere dag vragen wij ons 
af wat wij nog meer, of nog eerder, of nog beter kunnen 
doen in de ‘patient pathway’. Het is trouwens ook onze 
persoonlijke drijfveer. Het is dus geen toeval dat we 
voor Roche werken.’

‘Roche doet meer dan medicijnen en diagnostiek leveren. We zetten 
ons in als partner in de gezondheidszorg in het belang van de patiënt. 
Niet voor niets is Roche wereldwijd  de grootste investeerder in R&D 
in de life sciences. In 2020 investeerden we ruim 11 miljard Euro in de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en diagnostiek.’ 
Als gedreven Roche-mensen zetten Policy Lead Friso de Jong en 
Corporate Communication Manager Jan Wisse zich dagelijks in om 
medische technologie sneller naar de patiënt te brengen.

Roche Nederland

Doing now what 
patients need next

NAVIFY® Tumor Board
Het streven van Roche naar samenwerking 
en gegevensuitwisseling ‘over de muren van 
het ziekenhuis’ komt onder meer tot uiting 
in de NAVIFY® Tumor Board: een beveiligd 
cloud-based platform voor oncologische 
behandelteams, om lokaal en regionaal 
multidisciplinair overleg te faciliteren.  
Friso: ‘ Regionale oncologie-netwerken en 
tumorspecifiek multidisciplinair overleg (MDO) 
zijn effectieve en waardevolle initiatieven 
gebleken in de behandeling van kanker. 
Behandelteams lopen echter tegen twee 
belangrijke uitdagingen aan om het maximale 
uit deze samenwerkingsvormen te halen. Ten 
eerste zijn bestaande IT-systemen onvoldoende 
ingericht om regionaal overleg tussen diverse 
specialisten op een efficiënte manier te 
faciliteren. Ten tweede zijn elektronische 
patiëntendossiers over het algemeen beperkt 
tot het eigen ziekenhuis. De NAVIFY® Tumor 
Board combineert relevante informatie vanuit 
verschillende bronnen in een overzichtelijk en 
toegankelijk dashboard, om voor elke patiënt 
optimale, gepersonaliseerde besluiten te kunnen 
nemen. Het maakt samenwerking tussen 
specialisten makkelijker en effectiever, doordat 
alle relevante gegevens en notities inzichtelijk 
zijn. Dit komt de beste behandeling voor de 
patiënt zeer ten goede, immers het is van belang 
dat alle betrokken zorgprofessionals bij het 
MDO aanwezig zijn, dat ze beschikken over alle 
relevante informatie van de patiënt en dat de 
juiste vragen gesteld worden.  Ons cloud-based 
platform voor oncologische behandelteams 
maakt dit mogelijk.’

Het Zwitserse bedrijf Roche richtte in 1968 een 
divisie op in Nederland. Met zo'n 150 collega’s 
werkt Roche vanuit Woerden aan klinisch 
onderzoek, registratie, vergoedingen, marketing 
en distributie van medicijnen. Roche Diagnostics 
NL, met 180 medewerkers gevestigd in Almere, 
ontwikkelt diagnostische oplossingen die de 
kwaliteit van leven  verbeteren en bijdragen 
aan een efficiënte zorg. In Almere is ook Roche 
Diabets Care gevestigd, een toonaangevende 
leverancier van diabeteshulpmiddelen, zoals 
bloedglucosemeters en insulinepompen. Hier 
werken 50 mensen op Nederland-Belgie niveau. 
Roche Nederland is uitgegroeid tot één van de 
grootste life sciecnes bedrijven van het land. 

Roche is voorloper in Personalized Healthcare (waarbij  we 
technologie, data en medische kennis combineren om tot 

betere behandelingen te komen)



De uitvoering van een fase 3-onderzoek als het dirigeren van een orkest:
AM-Pharma over het managen van de REVIVAL-studie

Met het doel 1600 patiënten te 
includeren in de fase III REVIVAL 
klinische studie, moet het Utrechtse 
AM-Pharma een breed netwerk van 
spelers managen die allen cruciaal 
zijn voor de voortgang van de studie. 
Zoals beschreven door Kristie Bass, 
Vice President Clinical Operations bij 
AM-Pharma, is er voortdurend contact 
met regelgevende instanties, een 

groeiend aantal klinische sites, 
bijbehorende ethische commissies en 
clinici over de gehele wereld. Het 
belang hiervan is groot: miljoenen 
patiënten worden elk jaar 
geconfronteerd met sepsis-
geassocieerd acuut nierfalen (SA-AKI) 
een indicatie met hoog sterftecijfer, 
zonder beschikbare behandeling.

“Het is ontzettend motiverend om te 
zien dat specialisten van de intensive 
care afdelingen over de hele wereld het 
potentieel zien van onze recombinante 
alkalische fosfatase als mogelijke 
behandeling voor SA-AKI,” zegt Bass. 
“Ondanks de COVID-19-pandemie zijn 
we dankbaar dat clinici met ons 
samenwerken en de REVIVAL studie als 
prioriteit zien. De omvang van de studie 

en het aantal betrokken partijen geven 
de indruk dat wij dirigent zijn van een 
groot orkest.” 

De REVIVAL-studie, gestart in 
november 2020, evalueert het 
kandidaat-medicijn van AM-Pharma, 
om de resultaten van eerdere studies te 
valideren. Eerder toonde de fase II 
studie aan succesvol de relatieve 
algehele mortaliteit met meer dan 40% 
verminderen alsook de nierfunctie 
significant te verbeteren gedurende de 
studie. AM-Pharma’s kandidaat kan 
potentieel de eerste behandeling voor 
SA-AKI worden, met de hoop dat 
patiënten over de hele wereld hiervan 
kunnen profiteren.

-  OMV-gebaseerd kandidaat Lyme-
vaccin induceert hoge 
antilichaamresponsen bij muizen

-  Studie uitgevoerd in samenwerking 
met het AMC in Amsterdam

-  Bewijs dat Intravacc’s OMV-platform 
geschikt is voor meerdere ziekten

-  De studie is gepubliceerd in het 
gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschrift Vaccine

 
Wereldwijd vooraanstaand op het 
gebied van translationeel onderzoek 
naar en de ontwikkeling van 
preventieve en therapeutische vaccins, 
maakt positieve preklinische resultaten 
bekend voor het op zijn OMV-
technologie gebaseerde Lyme-vaccin. 
De data zijn gepubliceerd in het 
wetenschappelijke tijdschrift Vaccine 
onder de titel: “Vaccination with 
meningococcal outer membrane 
vesicles carrying Borrelia OspA 
protects against experimental Lyme 
borreliosis”. Dit artikel beschrijft het 
preklinische onderzoek van het 
kandidaat Lyme vaccin gebaseerd op 
Intravacc’s OMV-platform. Deze studie 
toont aan dat de OMV’s (of 
buitenmembraanblaasjes) die Borrelia 
(lipo)-eiwitten (OspA) tot expressie 
brengen, kunnen leiden tot de 
ontwikkeling van een veelbelovend 
vaccin tegen Lyme-borreliose.

+31 (0)85 5360010

Intravacc maakt 
positieve preklinische 
resultaten bekend 
voor Lyme-vaccin 
gebaseerd op OMV-
technologie
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Vrouwen vormen een groot deel van het 
personeelsbestand en de talentpool van 
bedrijven, organisaties en de academische 
wereld in de Life Sciences sector. En toch zitten 
er in de hogere managementlagen of de top 
van de organisaties maar weinig vrouwen op 
toonaangevende posities. Diversiteit en inclusie 
dragen echter positief bij aan de prestaties 
van een bedrijf of organisatie. Hyphen Projects 
heeft daarom TOPX Network gelanceerd; een 
platform dat ambitieuze vrouwen in Life Sciences 
ondersteunt en met elkaar in contact brengt. 

TOPX Network heeft tot doel een uniek en 
waardevol netwerk te creëren voor ambitieuze 
vrouwen in Life Sciences in de Benelux. Haifen 
Hu, CEO van Hyphen Projects, vertelt: “Ons missie 
is om vrouwen in de sector te ondersteunen en 
aan te moedigen in hun persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Hiertoe geeft TOPX een podium aan 
inspirerende, sterke en succesvolle vrouwen en 
brengt het vrouwen bij elkaar met leiderschaps-, 
management- of ondernemersrollen of ambities 

in de industrie en de academische wereld in Life 
Sciences.” 

TOPX Network biedt een 
laagdrempelige toegang tot een sterk 
netwerk 

TOPX Network is toegankelijk voor vrouwen in elke 
fase van hun carrière: van juniors tot executives. 
“Deze mix aan ervaring is juist de kracht van 
het netwerk: jonge vrouwen kunnen zo leren 
van rolmodellen en ervaren vrouwen kunnen 
waardevolle connecties opdoen en daarnaast 
impact hebben op de ontwikkeling van de 
volgende generatie.” Leden worden maandelijks 
geïnformeerd over activiteiten en nieuws via 
een nieuwsbrief en kunnen hierin ook vacatures 
met elkaar delen. Jaarlijks worden er zes online 
gratis netwerkbijeenkomsten voor de leden 
georganiseerd, ieder met een eigen thema. Ook 
buiten de bijeenkomsten om kunnen de leden 
elkaar vinden via het TOPX Platform; een online 

omgeving voor de leden. Overigens kunnen 
niet-leden ook aanmelden voor losse TOPX 
netwerkbijeenkomsten. 

Met TOPX Summit als hoogtepunt 
Het hoogtepunt van het jaar is voor TOPX is op 
22 en 23 september 2021. Dan vindt de eerste 
TOPX Summit plaats in Leiden, een tweedaags 
programma gericht op persoonlijke ontwikkeling 
en empowerment van vrouwelijk talent en 
daarnaast het bevorderen van meer inclusiviteit 
en diversiteit in de top van de LSH sector. Er 
komt een verscheidenheid aan onderwerpen 
aan bod, zoals de kracht van vrouwelijk 
leiderschap, de waarheden en onwaarheden over 
het glazen plafond, de impact van bias in het 
recruitmentproces, de waarde van mentoring, de 
weg naar de boardroom, en veel meer. De TOPX 
Summit is toegankelijk voor zowel leden als niet-
leden, zowel vrouwen als mannen. Haifen licht 
dit toe: ”De weg naar meer diversiteit en inclusie 
is een gezamenlijke route, hiervoor is de bijdrage 
van mannen in de sector essentieel.” 

TOPX leden over TOPX Network
Inmiddels hebben al meer dan 700 vrouwen een 
connectie met TOPX en gaat het netwerk richting 
100 leden en de reacties zijn overweldigend 
positief.  

“I joined TOPX Network early this year and 
did not regret the decision for a minute! 
Each event that I attended gave me lots of 
inspiration and energy. It would be a real 
pleasure to meet other ambitious women from 
my personal network next time.” 

Vanessa Parrein, Managing Director Sillar Clinical 

“I am very pleased and excited to be part of 
this platform, that allows me to connect to 
woman that I regard as my role models. I am 
at the start of my career and this network 
event gave me an incredible insight to future 
career possibilities. It left me with numerous 
new network-connections and I finally felt like 
I was taking the first steps in finding answers 
to my many questions!” 

Manon van den Berg, PhD student 

“Inspiring, nourishing, propelling - that's what 
I feel the TOPX network is for me.”  

Barbara Brunnhuber, CEO Mireca Medicines GmbH 

Wil je ook lid worden van het go-to-netwerk voor 
vrouwen in de Life Sciences & Health-sector die 
op zoek zijn naar professionele groei? Meld je dan 
snel aan op: www.hyphenprojects.nl/topx.  

 

Snelgroeiend TOPX Network verbindt 
vrouwelijke professionals in de Life Sciences  

The platform for ambitious 
Women in Life Sciences




