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ttopstart: Begin op tijd met 
bouwen van het ideale consortium 
voor Horizon Europe

Het nieuwe 2,4 miljard euro grote Europese 
Innovative Health Initiative (IHI), onderdeel van 
het Horizon Europe programma, stuurt op meer 
samenwerking tussen sectoren. Partijen in Farma, 
Medtech, BioTech, AI en beeldvorming uit diverse 
landen gaan samen met patiënten werken aan 
oplossingen voor de gezondheidszorg. Pagina 7

'Van plant naar medicijn'

Eind volgend jaar verwacht Stabican een medicijn 
klaar te hebben voor de klinische studies. Het 
product is naar verwachting inzetbaar als middel om 
te stoppen met roken, maar daarnaast denken de 
ontwikkelaars dat het kan werken als een medicijn 
tegen depressies. Pagina 10

DispenSix van Mettler Toledo :

De behoefte om in laboratoria sneller en efficiënter 
te kunnen werken neemt toe. Deels heeft dit te 
maken met een tekort aan menskracht, deels is 
het te danken aan de toegenomen druk door de 
ontwikkelingen in de pharma en zorg, zoals corona. 
Efficiëntere oplossingen voor het automatiseren van 
de monstervoorbereiding voor titraties is dan ook 
een meer dan gewenste innovatie. Mettler Toledo 
heeft die handschoen opgepakt en introduceerde 
DispenSix.  Pagina 17

 

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

DAB.bio unlocks the promise of biomanufacturing by 
transforming the economics of production. Our patented 
fermentation technology continuously removes product from 
the bioreactor, which allows microbes to produce more product 
for longer. This dramatically increases bioreactor productivity, 
lowering product cost by up to fifty+ percent.
DAB.bio has developed an accelerator and optimizer for 
fermentation processes. DAB.bio’s FAST system drives the 

scalable bioproduction of greener, more ethically-sourced 
ingredients across a wide array of markets and goods. It also 
enables the production of innovative chemicals that may not 
be accessible through synthetic routes.
DAB.bio therefore enables the market introduction and growth 
of numerous bio-renewable compounds that are currently 
hampered by high manufacturing costs. And we will do so at 
50% of the required capex •

Eric van der Meer (CEO): 
“DAB.bio is on a mission to make bio-renewable compounds widely available and accelerate 

defossilization. Mibiton facilitated the growth of our high-tech fermentation lab, and in doing so 
greatly helped us to develop our competencies and fast-track our approach to market.”

Delft Advanced Biofuels (DAB), Delft | www.dab.bio
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INFORMATIE Biotechnologie is een sterk groeiende industrie. Wijlen visionair Steve Jobs bestempelde Biotechnologie als 
de sector waarvan we de grootste innovaties kunnen verwachten in de 21e eeuw.“We staan aan de vooravond van een nieuw 
tijdperk, zoals het digitale tijdperk toen ik jong was”. Ontwikkelingen in de biotechnologie en life sciences doen ons durven 
dromen en bieden de concrete resultaten om te geloven in de potenties. Nederland is wereldwijd sterk in deze sector en 
de vooruitzichten zijn zeer goed. BiotechNEWS & Life Sciences is een magazine dat inzicht biedt in de onderwerpen en 
ontwikkelingen die spelen binnen deze Nederlandse economische topsector.
Nederlandstalig en laagdrempelig. Biotechnologie en life sciences is een internationale industrie. Vrijwel alle publicaties 
over dit onderwerp verschijnen in het Engels. BiotechNEWS vindt het essentieel om juist in het Nederlands te publiceren. 
COPYRIGHT © 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele’of gedeeltelijke bewer-
king, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle artikelen welke in deze uitgave gepubliceerd zijn, 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende journalist. Het verlenen van toestemming tot publicatie in Bi-
otechNEWS houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens 
de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopíëren te irmen of daartoe in en buiten rechte op te treden. Wij 
maken u er op attent dat de verstrekte gegevens zoals, naam, adres en woonplaats zijn opgenomen in onze klantenadmi-
nistratie. Wij willen het gebruiken om u te blijven informeren over onze voordeelaanbiedingen, produkten en dergelijke van 
zorgvuldig uitgekozen andere bedrijven. Deze administratie is aangemeld bij de registratiekamer te Rijswijk onder num-
mer P-0015 122 Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.
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overduidelijk zien hoeveel belang  het kabinet hecht aan  groei van de life sciences 
sector. Met deze unieke financiële injectie kan de sector de komende jaren niet 
alleen op een aantal belangrijke terreinen fors groeien, maar ook zullen grotere 
bedrijven met nieuwe interesse naar Nederland kijken, krijgt het onderwijs een 
boost en zal de versterking van de valorisatie van wetenschappelijk kennis leiden tot 
een toename van nieuwe bedrijven. 

De positieve teneur is zeker ook in de halfjaarlijkse uitgave van BiotechNews & 
Lifesciences merkbaar.  Zo vertelt Joost van Zutven, directeur MSD Biotech Oss 
over de ontwikkelingen in Oss en het ‘100yearspharmafuture’ evenement. Lector 
Pedro Hermkens en Bart Smeets van het Lectoraat Drug Discovery HAN University 
of Applied Sciences leggen uit hoe samenwerking medicijnontwikkeling kan 
versnellen. Libertatis Ergo Holding (LEH, Universiteit Leiden) dat al sinds 1996 actief 
ondersteuning biedt aan startups en spin-outs is sinds vorig jaar geheel vernieuwd. 
Eveneens vanuit Leiden: de ontwikkelingen binnen BaseClear dat sinds 30 jaar bijna 
500 internationale klanten ondersteunt met onderzoek op het gebied van microbiële 
stammen en samenstellingen van micro-organismen. Toeleveranciers als architect 
KuiperCompagnons en Hitma UltraPure vertellen over 
actuele ontwikkelingen in hun branche, evenals grotere 
life science bedrijven als Pharming en Roche.

Kortom: de Nederlandse life sciences bruist als nooit 
tevoren en BiotechNews & Lifesciences doet daar als 
vanouds en sinds 20 jaar verslag van. We ontmoeten u 
graag IRL op een TOPX-event en/of de WOTS beurs 
( 27-30  september), ondertussen: veel leesplezier 
gewenst.

Unieke financiële injectie voor 
life sciences
Nog nooit investeerde de overheid zoveel geld in de life sciences sector als afgelopen half jaar. En dat mede door het Nationaal Groeifonds in 2020 gestart om het 
‘duurzame verdienvermogen’ van Nederland te versterken. Het betrof een investering van € 5 miljard en daarnaast een reservering van € 1,3 miljard voor in totaal 28 
projecten.  Het kabinet investeert met dit geld onder meer in de digitalisering van het hoger onderwijs en mbo, groene waterstofprojecten en de verbetering van de 
preklinische fase van kankeronderzoek. Toegekende voorstellen uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds op gebied van Life Sciences & Health zijn:  Biotech 
Booster (246 miljoen), Oncode-PACT (325 miljoen) en Pharma NL (80 miljoen). Dit bedrag van ruim 600 miljoen euro kan nog oplopen tot meer dan een miljard. Het laat 



In april 2022 heeft Ncardia een nieuw 
bedrijf gelanceerd: Cellistic. Cellistic 
implementeert Ncardia’s expertise 
op het gebied van geïnduceerde 
pluripotente stamcellen (induced 
pluripotent stem cell, iPSC) in het 
ontwikkelen en produceren van 
celtherapieën. Hiermee breiden ze de 
bestaande activiteiten van Ncardia in 
het onderzoek naar geneesmiddelen 
uit, en richten ze hun expertise in 

iPSC-differentiatie en -productie op 
de groeiende behoefte aan allogene 
celtherapieën.

Vergeleken met de autologe 
celtherapieën die momenteel 
beschikbaar zijn, heeft allogene 
celtherapie de potentie om ziektes 
effectiever te behandelen. Voor een 
succesvolle ontwikkeling is echter 
meer nodig dan alleen kennis van de 

ziekte waarop de celtherapie gericht is. 
Het vereist ook kennis over en ervaring 
in de processen die nodig zijn om het 
beste celtype voor de behandeling 
van de ziekte te genereren en te 
differentiëren, en dat proces vervolgens 
op te schalen. 

Cellistic biedt een ongeëvenaarde 
kennis van de menselijke biologie, en 
de capaciteit om productieprocessen 
gebaseerd op iPSC te ontwikkelen 
en op te schalen naar klinisch en 
commercieel benodigde volumes. 
Met meer dan 10 jaar ervaring op 
het gebied van iPSC vervullen ze een 
belangrijke behoefte in de industrie: 
directe toegang tot een breed scala aan 
differentiatie- en productieprotocollen, 
schaalbare cGMP-capaciteit. Dit 
maakt hen de uitgelezen partner 
om therapieën te ontwikkelen voor 
miljoenen patiënten over de hele 
wereld.

About AM-Pharma

AM-Pharma’s purpose is to save and 
improve the lives of patients confronted 
with severe medical conditions. Our 
initial focus is sepsis-associated 
acute kidney injury, the cause of 
death for hundreds of thousands of 
people hospitalized each year. We are 
conducting a global pivotal phase 3 trial 
to evaluate the use of our proprietary 
compound, ilofotase alfa, for the 
treatment of sepsis-associated acute 
kidney injury (SA-AKI). There are more 
than 3 million patients with AKI in the 
US, Japan and EU5, and sepsis is a 
leading cause of acute kidney injury. 
As there are no approved treatments 
for patients with SA-AKI, ilofotase 
alfa has the potential to become the 
first approved treatment for these 
patients. AM-Pharma plans to initiate 
an additional phase 3 trial for ilofotase 
alfa in patients with cardiac surgery 
associated renal disease in 2022. 
We are a dedicated team driven to 
bring treatment options to severely ill 
patients, their families and acute care 
professionals. 

Ncardia lanceert Cellistic™, de enige partner voor procesontwikkeling en productie voor op
iPSC-gebaseerde celtherapie

JOUW TOEKOMSTIGE LAB EN KANTOOR 
OP HET GROOTSTE LIFE SCIENCE & 
HEALTH CLUSTER VAN NEDERLAND?

Dura Vermeer ontwikkelt het nieuwste duurzame state of the art kantoor/lab gebouw 

op het Leiden Bio Science Park. Voor meer informatie over dit project en onze ervaring

in life science & health huisvesting, bekijk onze publicatie op nexusleiden.nl.

> NEXUSLEIDEN.NL

NEXUS
LABS & OFFICES | LEIDEN BIO SCIENCE PARK
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Het is een bekend probleem: zoals de ontwikkeling van 
medicijnen nu verloopt, duurt het te lang, versnellen 
is cruciaal. ‘Voordat vermarkting plaatsvindt, zijn er 
verschillende fases doorlopen, en alleen de research 
en ontwikkel fase  nemen al tussen de 8 en 16 jaar in 
beslag, ‘weet Pedro Hermkens die juni 2021 tot lector 
werd benoemd en sinds 9 jaar actief is binnen HAN. 
‘Tijd is kosten: het geschatte bedrag om 1 medicijn 
naar de markt te brengen, was in 2020 zo’n 2,6 miljard 
Amerikaanse dollars. Naast deze extreem lange 
ontwikkeltijd zijn we ook nog niet goed in staat om echt 
nieuwe targets te identificeren. Veel van de huidige 
targets sneuvelen in de kliniek doordat er toch een 
verkeerd target is gekozen of door andere problemen 
(zoals bv. toxiciteit).’ 

Op weg naar multi-laag celsystemen
Binnen de onderzoeksgroep Drug Discovery zijn enkele 
focuspunten geformuleerd. Punten die zich ervoor 
lenen om gezamenlijk binnen een consortium aan te 
pakken. ‘Een daarvan is het fenotypisch testen, ‘ vertelt 
Bart Smeets, scientific Researcher & Lecturer HAN 
en Principal Investigator bij het RadboudUMC.  ‘We 
zien voor het vinden van nieuwe targets een terugkeer 
naar fenotypisch testen en de daarbij behorende 
ontwikkelingen van één-cel testen en multi-laag 

celsystemen (3D) zoals bijvoorbeeld organoids. 
Voor target-based testen, die de laatste 20 jaar zo’n 
beetje de standaard zijn, geldt dat de vertaalslag 
van in vitro testen in research naar de mens slecht 
is. In de kliniek sneuvelt 52% van de projecten ten 
gevolge van een gebrek aan effectiviteit. Voor een 
groot deel wordt dit gekoppeld aan de onvoldoende 
voorspellende waarde van target-based testen naar 
het effect op de mens. Daarnaast falen medicijnen 
ook in een eerder stadium van het drug discovery 
process  door toxiciteit (30%). Bij  multi cellular-
testen, worden cellen op een 3D-niveau gecultiveerd, 
zodat zij assembleren op een manier die veel meer 
vergelijkbaar is met menselijk weefsel. Voorbeelden 
hiervan zijn de reeds genoemde organoids maar ook 
de sferoids  en organs-on-a-chip. Probleem is dat de 
technologie rond bijvoorbeeld  organoids al zo’n 10 jaar 
bestaat en nu pas beginnen de modellen betrouwbaar 
te worden. Pas nu zijn we dus  in staat om redelijk 
goede modellen te maken van verschillende organen 
zoals de hersenen, retina, nieren, longen, darmen 
en lever. We zien dan ook dat dit soort 3D-systemen 
meer en meer geadopteerd worden in het proces van 
hit-identificatie en optimalisatie van leads. Ze zijn 
ook steeds beter geschikt om opgenomen te worden 
in de HTS-formats van het geautomatiseerde proces. 
Naast dat de ontwikkelingen van dit soort modellen 
een bijdrage hebben op het drug discoveryproces is de 
verwachting ook dat zij bijdragen aan de afname van 
proefdiermodellen.’

Natuurstoffen
‘Als een drugtarget geïdentificeerd is, start de 
zoektocht naar chemische mole-culen die op dit 
target kunnen aangrijpen. Daar waar de bronnen 
hiervoor de laatste 30 jaar vooral synthetische 
stoffenbibliotheken zijn geweest, zien we nu een 
ontwikkeling terug naar ook meer natuurstoffen als 
bron voor het vinden van startpunten. Natuurstoffen 
hebben specifieke eigenschappen die afwijken van de 
huidige stoffenbibliotheken, zo zijn ze meer polair en 
complexer van structuur. Ze hebben wel een hogere 
kans om de eindstreep te halen. Dat blijkt uit het feit 
dat 33% van alle goedgekeurde ‘new chemical entities’ 
(NCEs) na-tuurstoffen of semi-synthetische derivaten 
zijn.  Ze zijn echter moeilijk te isole-ren, komen vaak in 
zeer kleine hoeveelheden voor en we kennen nog maar 
wei-nig van de aanwezige natuurstoffen (minder dan 
5%). Ook de synthese van na-tuurstoffen is vaak een 
extra uitdaging; het zijn vaak complexe moleculen met 
veel stereochemische centra. Op analytisch gebied zie 
je de combinatie met me-tabolomics bijdragen aan het 
opsporen en identificeren van nieuwe natuurstof-fen, 
gekoppeld aan potentiële biologische activiteit. Ook op 
synthetisch gebied is er veel aandacht om op slimmere 
manieren natuurstoffen en analoga te kunnen 
synthetiseren. Vanuit de ervaring van het BioCentre 
met biorefinery hebben we toegang tot chemische 
stoffen uit restafval die mogelijk nieuwe ingangen 
kan opleveren. Daarnaast hebben we ervaring op 
het gebied van het ontwerpen en synthetiseren van 
focused libraries voor bepaalde ziekten (bv malaria en 
ziekte van Alzheimer).  De bijbehorende targets zijn het 

gevolg van een samenwerking met het bedrijfsleven.  
Verder wordt ondersteuning gegeven aan hit fin-ding/
appraisal en optimalisatie naar lead verbindingen. 
Hiervoor worden ook nieuwe chemie routes en 
technieken onderzocht.’

Het lectoraat heeft 2 uitvalbases: de Academie 
Toegepaste Biowetenschappen en Chemie in 
Nijmegen, en Pivot Park in Oss. ‘De laatste is de 
hybride leeromgeving, waar studenten, met docenten, 
onderzoekers en het werkveld samen werken aan 
drug discovery,’ meldt Hermkens. ‘Zo is  in februari de 
minor Drug Discovery gestart met 19 studenten in het 
Pivot Park; een samenwerking tussen de HAN, Avans, 
Pivot park en 16 bedrijven.’

‘We zoeken nog naar partners in het bedrijfsleven, ‘ 
besluiten Pedro Hermkens en Bart Smeets. ‘Biotech 
en farma bedrijven om gezamenlijk in een consortium 
een onderzoeksvraag te formuleren en subsidie aan 
te vragen. We streven naar een platform dat de vele 
initiatieven rond medicijnontwikkeling bundelt. Dat 
heet: de kracht van de synergie.’
Voor meer informatie
Pedro.Hermkens@han.nl

Vorming van een consortium en een gezamenlijke 
onderzoeksvraag formuleren.  Een hybride 
leeromgeving op Pivot Park om de samenwerking 
tussen bedrijven, onderzoekers, docenten en 
studenten te realiseren. Een minor Drug Discovery 
ontwikkelen. Het zijn drie belangrijke items van het 
nieuwe lectoraat Drug Discovery van de HAN. De 
laatste 2 zijn reeds gestart, met het vormen van een 
consortium zijn onder meer lector Pedro Hermkens 
en researcher Bart Smeets druk bezig. ‘Ons doel is 
een impuls te geven aan de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen.’

Lectoraat Drug Discovery HAN University of Applied Sciences

Samen medicijnontwikkeling 
versnellen

De vertaalslag van in vitro testen 
in research naar de mens is slecht. 
In de kliniek sneuvelt 52% van 
de projecten ten gevolge van een 
gebrek aan effecti-viteit

Pedro Hermkens

Bart Smeets



Vernieuwingen tijdens upgrade 
De techniek binnen de containers is onlangs op 
diverse fronten vernieuwd zodat alles weer voldoet 
aan verscherpte eisen. Zo zijn bijvoorbeeld de 
koelgassen aangepast naar de F-gassen normering 
en is er bijvoorbeeld LED-verlichting geplaatst. Ook 
is er nieuwe apparatuur neergezet met een lager 
energieverbruik en minder warmteafgifte met als 
grote doel om brandstof te besparen. De medische 
containers worden per vrachtwagen op locatie 
gebracht en worden ter plekke in werking gesteld. 
Om dit proces voor de eindgebruiker in het veld 
gemakkelijker te maken is ook een vernieuwing 
doorgevoerd. Iedere container bevat nu een 
eigen ruggedized tablet met daarop een volledige 
instructievideo, stappenplan, documentatie en 
keuringsrapportages van alle aanwezige apparatuur. 
Op deze manier verhoogt defensie de zelfredzaamheid 
van de eindgebruiker in het veld en worden de units 
sneller in gereedheid gebracht.

Teamprestatie 
Bij dit project zijn verschillende partijen betrokken 
en het feit dat alle containers, buiten de korte 
onderhoudsstop, volledig operationeel blijven is een 
echte teamprestatie. Er zijn verschillende leveranciers, 
ieder met een eigen discipline, ingeschakeld voor de 
levering en het jaarlijks onderhoud van de apparatuur 
en systemen. Berry Monster is als contractant vanuit 
M&T Projectmanagement verantwoordelijk voor 
de afstemming tussen al deze partijen en is voor 
defensie het aanspreekpunt. Zo is ook Poly Temp 
Scientific één van de leveranciers die al meer dan 20 

jaar de koelkasten en vriezers levert voor dit project. 
Verantwoordelijk Majoor Jack Koning zegt hierover: 
‘Vanuit de militaire bloedbank was defensie al bekend 
met de firma Poly Temp. We wisten dat als we een 
specialist moesten hebben die precies kon maken 
wat wij nodig hadden, dat we dan ook met Poly Temp 
moesten bellen. De langdurige samenwerking die 
inmiddels al vijfentwintig jaar loopt, laat zien dat dit 
een goede zet is geweest.’ 

Over de testbaan 
Om erachter te komen of de apparatuur tegen 
een stootje zou kunnen tijdens transport, zijn de 
containers met een vrachtwagen op volle snelheid 
over een militaire testbaan gegaan en getest in een 

klimaatkamer. Defensie moest op zoek naar een 
custom-built vriezer die alle rondes op deze testbaan 
zou overleven. ‘Alles wat Poly Temp aan koelkasten 
en vriezers had ingebouwd werkte nog na zeven 
rondes. Dit was het geval omdat ze het koelgedeelte 
volledig opnieuw hebben opgebouwd. Het zwaartepunt 
naar onder gebracht, steviger bevestigingsmateriaal 
gebruikt, losse onderdelen vastgezet en ga zo 
maar door. Een stuk vakwerk al zeg ik het zelf. Bij 
Poly Temp wordt altijd meegedacht en er is goed 
samengewerkt om dit tot het succesvolle project te 
maken wat het nu is. In de tussentijd zijn de containers 
heel de wereld over geweest. En de apparatuur doet 
het altijd. Bij -30°C of 60°C. Ze blijven draaien. ’ Aldus 
Majoor Koning.

ERMELO - De Koninklijke Landmacht in Nederland beschikt over medische containers die inzetbaar zijn in conflict of rampgebieden. Dit zijn onder andere containers die 
volledig zijn uitgerust als bloedbank en laboratorium. Het aantal vierkante meters is gering, maar de units voldoen aan alle voorschriften zoals deze ook in een regulier lab 
nageleefd moeten worden. Enige verschil zijn de omstandigheden waarin deze units operationeel zijn. Of dit nu midden in de woestijn of in de Scandinavische vrieskou is, al-
les moet functioneren. Na meerdere jaren succesvol in het veld te zijn ingezet werd het nu tijd voor een tussentijdse (midlife) update en het jaarlijks terugkerend onderhoud 
van de apparatuur. Ook de modernisering van technische installaties die in de containers gebruikt worden stond op het programma. Al meer dan twintig jaar verzorgt Poly 
Temp Scientific custom-built oplossingen voor het Ministerie van Defensie en dit bijzondere project.

Poly Temp Scientific

Upgrade voor medische containers 
van de koninklijke landmacht  
 

https://polytemp.nl



Sietske Zagers is sinds voorjaar 2021 directeur 
van ttopstart, het consultancybureau op het gebied 
van lifesciences & health van het in 22 landen 
opererende PNO Consultants. Een bewuste keuze. 
‘Vrijwel iedereen kent iemand in zijn of haar 
omgeving die ernstig ziek is geweest. Ik heb ook 
dierbaren te vroeg verloren. Dat had misschien 
niet gehoeven als er op tijd was ingegrepen met de 
juiste zorg. Kennis en innovaties blijven nu te lang 
onbenut of zelfs ongebruikt op de plank liggen. Dat 
zijn allemaal kansen voor patiënten om beter te 
worden, of liever nog eerder beter te worden. Met 
ttopstart wil ik aan die versnelling bijdragen. Om 
samen met onderzoekers, bedrijven, de overheid, 
patiënten, dokters sneller en meer impact te hebben 
op de levens van mensen. Het maken van de juiste 
verbinding met en tussen partners geeft daarbij veel 
energie.’

Innovative Health Initiative 
Die nadruk op samenwerking voor meer impact is 
ook terug te zien in het nieuwe Europese Innovative 
Health Initiative (totale budget: 2,4 miljard euro 
waarvan de helft vanuit de Europese Commissie en 
de helft vanuit industriepartners), waarvan de eerste 
calls in de eerste helft van 2022 worden verwacht.  In 
een tijd waarin gezondheidsstelsels onder druk staan 
en we voor veel ziekten nog steeds geen effectieve 
behandeling hebben, is er dringend behoefte aan 
een innovatieve, meer geïntegreerde benadering 
van gezondheidsonderzoek en gezondheidszorg. 
Het aantal deelnemende branche-organisaties 
is daarom ook groter en breder dan in IMI. Naast 
de belangrijkste IMI-partner EFPIA (European 
Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations), financieren nu ook COCIR (medische 
beeldvorming, radiotherapie, gezondheids-ICT 
en elektro-medische industrieën), EuropaBio 
(biotechnologische industrie), Vaccins Europe en 
MedTech Europe (medische technologie-industrie) 
mee.

Samenbrengen van de juiste partners is cruciaal
Het samenbrengen van de juiste partners is 
cruciaal. ttopstart heeft daarin al ruim 10 jaar 
ervaring opgedaan, in het bijzonder in IMI-
projecten. Een goed voorbeeld is OPTIMA (Optimal 
Treatment for Patients with Solid Tumors in Europe 
Through Artificial intelligence), een € 21,3 miljoen 
kostend publiek-privaat onderzoeksprogramma, 
met 36 multidisciplinaire stakeholders op 

klinisch, academisch, patiënt-, regelgevings-, 
datawetenschappelijk, juridisch en ethisch en 
farmaceutisch gebied, waarin kunstmatige 
intelligentie (AI) wordt ingezet om de zorg voor 
patiënten met prostaat-, borst- en longkanker te 
verbeteren, door het ontwikkelen van het eerste 
interoperabele, GDPR-conforme real-world 
oncologische gegevens- en bewijsplatform in Europa. 
De looptijd van het project is 5 jaar.

Sietske: ‘Vaak zien we in zo’n consortium dat na 
verloop van tijd het vizier niet meer zo scherp staat 
op het gemeenschappelijke einddoel, maar iedereen 
druk is met zijn of haar eigen werkpakket. Resultaat: 
alle vinkjes zijn gezet, maar de maatschappelijke 
impact, de opbrengst voor patiënten wordt niet 
gehaald. We hebben een set aan ‘best practices’ 
ontwikkeld om dat te voorkomen. Die verbindende rol 
van ttopstart zie je dan ook goed terug in consortia 
waarin we langdurig deelnemen in de rol van 
programmamanager.’

Niet voor de korte termijn
‘We verbinden ons graag langdurig aan strategische 
accounts. We zien onze klanten als partners, met wie 
we samen kijken naar lange termijndoelen en hoe 
ze die kunnen bereiken. Waar lopen ze vast en hoe 
lossen we dat samen op. Dat verbindende betekent 
ook dat we niet proberen om voor zoveel mogelijk 
opdrachtgevers zoveel mogelijk fondsen binnen 
te harken, af te rekenen en door te gaan naar de 
volgende. We zijn er om klanten te helpen met het 
vinden van de strategisch juiste funding-

mogelijkheid. Dat vraagt van ons dus een actueel en 
kwalitatief goed overzicht van het funding landschap. 
Die kennis delen we in de openbare Funding Database 
die we samen met HollandBio hebben opgezet en 
online aanbieden.  

Team ttopstart
Haar eigen drive om klanten gezamenlijk zo optimaal 
mogelijk te bedienen ziet Zagers ook terug in het 
ongeveer 25 professionals tellende ttopstart team. 
‘Het type accountmanagement waarvoor we staan, 
vraagt om een heel divers en gedreven team: 
juniors, seniors, mannen, vrouwen van verschillende 
nationaliteiten en uit verschillende disciplines, 
doeners en denkers. Ik ben heel trots op het team 
dat er nu staat. Niet alleen op hun bijdragen aan het 
succes van onze klanten, maar ook op hoe ze dat 
doen: samen, door gebruik te maken van elkaars 
expertise en ervaring. Het is echt een heel flexibel 
en professioneel team dat snel en adequaat met 
onze klanten en partners meebeweegt. Een open 
cultuur, waarin we van elkaar leren en waarin je je 
kan ontwikkelen is heel belangrijk voor ons type 
dienstverlening. Alleen zo blijven we elkaar en de 
klanten aangenaam verrassen met onze service.’ 

‘We zijn goed op al onze drie servicelijnen 
(Academic, Business en Programma Leadership). 
Maar waarin we ons als ttopstart onderscheiden, 
is dat we ze met elkaar verbinden. We brengen 
onderzoekers, ondernemers en stakeholders bij 
elkaar om samen aan duurzame oplossingen in de 
gezondheidszorg te werken. Dat wordt ook de grote 
uitdaging voor partijen in IHI. Hoe vind je de juiste 
consortiumpartners in die nu nog vaak geïsoleerd 
werkende sectoren? Hoe zorg je dat je op tijd aan 
de juiste tafel zit? Hoe lijn je jouw doelstellingen op 
met die van anderen.’ Zagers: ‘Mijn oproep: begin op 
tijd! Met sommige van onze strategische accounts 
zijn we nu al in overleg over hoe we samen het ideale 
consortium gaan bouwen.’   

Voor meer info: 
www.ttopstart.com/IHI

Het nieuwe 2,4 miljard euro grote Europese 
Innovative Health Initiative (IHI), onderdeel van 
het Horizon Europe programma, stuurt op meer 
samenwerking tussen sectoren. Partijen in Farma, 
Medtech, BioTech, AI en beeldvorming uit diverse 
landen gaan samen met patiënten werken aan 
oplossingen voor de gezondheidszorg. Een fikse 
uitdaging. ttoppstart directeur Sietske Zagers: ‘Wij 
hebben veel ervaring in het bij elkaar brengen van 
heel diverse partijen. Zonder die verbinding geen 
impact.’

ttopstart

Begin op tijd met bouwen van het 
ideale consortium voor Horizon Europe
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BOOST VOOR 
BIOTECHNOLOGIE 

Biotechnologie raakt alle facetten van de samenleving. Is het niet vanwege de 
rol die de sector speelt in de bestrijding en preventie van ziekten, dan wel in 
verduurzaming of de ontwikkeling van voedsel. En de mogelijkheden reiken 
nog verder, met een kennisniveau dat op veel terreinen als toonaangevend 
geldt. “Biotech kan in belangrijke mate bijdragen aan de aanpak van grote 
uitdagingen wereldwijd. In het behalen van 11 van de 17 sustainable 
development goals, bijvoorbeeld”, zegt Annemiek Verkamman, directeur van 
belangenvereniging HollandBIO. Met de biotechnologische kennis kan volgens 
onderzoeks bureau McKinsey jaarlijks een economische impact worden bereikt 
tussen de 27 en 37 miljard euro. Toch wordt dat potentieel niet optimaal benut. 
“Veel kansrijke ideeën en innovaties vinden om verschillende redenen niet hun 
weg naar concrete oplossingen en producten. Daar gaan we iets aan doen.”

Waarde
Met de subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds – een overheidsinjectie van in 
totaal 20 miljard voor initiatieven die de economie versterken – lijkt een 
toename van valorisatie in de biotechnologie nu dichterbij te komen. Het 
programma Biotech Booster moet kennis op basis van toponderzoek helpen 
omzetten in diensten, producten en bedrijven. Oftewel: meer waarde 
genereren met wetenschap, zoals Mirjam van Praag het omschrijft. Ze is 
voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam 
en leidt de landelijke impactagenda vanuit universiteiten. De VU is een van de 
partijen in de publiek-private coalitie achter de Groeifonds-aanvraag en 
onderhoudt hierin een nauwe samenwerking met HollandBIO. 
“Onderzoekers en ondernemers weten elkaar van oudsher niet zo snel te 
vinden. Dat staat valorisatie in de weg. Bovendien gaat overheidsfinanciering 
binnen de universitaire wereld eerder naar onderzoek en onderwijs. Voor de 
aanpak van de huidige maatschappelijke opgaven is wetenschap onmisbaar. 
Maar de waarde moet er wel uitkomen. Gelukkig staan deze werelden 
steeds meer open voor elkaar. Er is momentum voor de Biotech Booster”, 
zegt Van Praag.

Tonen en toetsen
In het Booster-programma worden dan ook bruggen geslagen. Een belangrijke 
eerste schakel is het opzetten van zogenoemde trusted communities. Dit zijn 
thema-gedreven netwerken die bestaan uit verschillende partners uit 
relevante sectoren. Samen vormen ze een vertrouwde omgeving waarin 
kennis wordt uitgewisseld en een (gezamenlijk) idee al in een vroeg stadium 
kan worden ontwikkeld en uitgetest. Zo is het op laagdrempelige wijze 
mogelijk om te inventariseren voor wie een uitvinding interessant is, en: waar 
een toepassing eventueel aan moet voldoen. 
“In de praktijk belanden veel start-ups met een goed idee aan een 
druppelinfuus waardoor ze moeten beknibbelen op studies en ander 
onderzoek”, zegt Verkamman. “In de trusted communities is er alle ruimte 

voor projecten, pilots en haalbaarheidsstudies. Per thema zien ze er anders 
uit. Bij een medisch biotechnologisch idee kan de community bestaan uit 
wetenschappers, patiënten, verzekeraars en business developers van grote 
bedrijven die de markt overzien.”
Projecten met potentie kunnen terechtkomen in de volgende fase: het  
biotech innovation programme. Hierin is er nog steeds sprake van een project, 
maar wordt er door ondernemers verder onderzocht of er in het idee  
moet worden geïnvesteerd. De wetenschappers blijven gedurende het hele 
proces betrokken.

Impact
De Biotech Booster heeft potentie om economische groei te stimuleren. Zo 
moet het programma in 2031 21 scale-outs opleveren, waarvan vijf met een 
succesvolle exit deal. Alle effecten samen van de Biotech Booster zijn goed 
voor een cumulatief bbp-effect van 440 miljoen euro in 2031. Dit loopt op  
tot 10 miljard euro in 2050 wanneer het model in werking blijft.
Maar de impact reikt nog veel verder, merkt Van Praag op. “De Booster brengt 
een beweging op gang waarin het ene initiatief of idee leidt tot het volgende. 
Valorisatie levert niet alleen directe baten op, maar ook besparingen. Daarnaast 
kunnen successen uit de Biotech Booster niet alleen leiden tot economische, 
maar ook maatschappelijke impact die zelfs tot ver buiten Nederland reikt.  
Tot in armere landen bijvoorbeeld.”
De Biotech Booster is geslaagd als verschillende projecten een vlucht krijgen 
en resulteren in ondernemingen en producten met toegevoegde waarde, vindt 
Verkamman. Al gaat het er volgens haar niet om hoe, maar dát een innovatie 
zijn weg vindt. “Er zal ook genoeg niet lukken. Dat mag juist. Als de manier van 
werken en hoe we omgaan met innovaties maar normaal wordt. En dus, dat 
ideeën vanuit de biotechnologie veel eerder worden getoetst en kunnen 
landen. Zo profiteren we allemaal van de aanwezige kennis.”

Fotografie Maartje Geels | Interview Marjolein Straatman

Mirjam van Praag (links) en Annemiek Verkamman (rechts)

Biotech-onderzoek in Nederland is van topniveau, 
maar toepassingen blijven nu relatief achter.  
Het programma Biotech Booster krijgt een bedrag van 
250 miljoen euro toegekend uit het Groeifonds. Met 
deze investering moet onderzoek vaker, sneller en 
beter worden vertaald naar concrete producten – 
valorisatie dus. En dat heeft een enorme impact op 
onze maatschappij, verwachten HollandBIO-directeur 
Annemiek Verkamman en Mirjam van Praag, bestuurs-
voorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.



“De Biotech bruist natuurlijk van de innovatie en 
het economische belang van de sector is onlangs 
nog eens onderstreept door de investering van 250 
miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds. Logisch dat 
de focus bij veel start-ups en scale-ups bij de eigen 
expertise ligt: technieken en ontwikkelingen op zoek 
naar bijvoorbeeld dat revolutionaire geneesmiddel 
of die unieke nieuwe therapie. Ónze kracht ligt in het 
ondersteunen bij HR uitdagingen zoals het vinden, 
selecteren en ontwikkelen van nieuwe collega’s, 
waardoor ze nóg beter kunnen presteren en groeien. 
Als specialist met meer dan 20 jaar ervaring in 
de life sciences beschikken we daarvoor over een 
omvangrijke database met hbo/academisch opgeleide 
kandidaten en hebben we alle deskundigheid in huis 
op het gebied van Talent Development.”

Meerwaarde in werving en selectie 
Écht kijken en luisteren vormt al jaren de basis van 
de dienstverlening van Derks & Derks, vervolgt 
Van Loon: “Daarnaast onderscheiden we ons van 
andere bureaus met gedragsgerichte interviews, een 
van onze specialismen, waarvan onlangs in groot 
onderzoek is bewezen dat de voorspellende waarde 
hiervan voor succesvol functioneren nóg hoger is 
dan eerder gedacht. Kortom, ons inschakelen levert 
wetenschappelijk bewezen meerwaarde op.” 

Matchen…
“En dat in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt,” 
vervolgt Van Loon, “waarin een verkeerde match niet 
alleen geld maar ook kostbare tijd kost. Juist gezien 
die krappe arbeidsmarkt en de groeiambities zien we 
een trend waarin bedrijven niet blijven zoeken naar dé 
ideale kandidaat qua kennis en ervaring, maar meer 
kijken naar persoonlijkheid, motivatie en potentieel 
en dan een groeipad met toekomstperspectief bieden 
met training, opleiding en coaching. In het begin vergt 
dat meer investering, maar het levert uiteindelijk meer 
op qua medewerkerstevredenheid én loyaliteit. Bij 

het opzetten van dergelijke trajecten zetten we graag 
onze expertise in, waarmee we opdrachtgevers totaal 
ontzorgen met een brede dienstverlening van vinden, 
binden én ontwikkelen.” 

… en meer voor Biotech
Naast het vinden, binden en ontwikkelen van 
medewerkers zien juist Biotech start-ups en scale-
ups zich voor de nodige ándere uitdagingen op HR 
gebied gesteld, weet Van Loon. “De afgelopen jaren 
hebben we vele opdrachtgevers geadviseerd over hun 
arbeidsmarktcommunicatie; bij de onboarding op 
maat van nieuwe collega’s; bij training en coaching; bij 
het definiëren van functieprofielen; bij het opstellen 
van een beoordelingscyclus en bij de opzet van 
salarishuizen, waarbij we ons baseerden op onze 
eigen periodieke salarisonderzoeken vanuit onze HR 
Research activiteiten.” 

Partnerships
Die brede dienstverlening past ook bij hoe Derks 
& Derks zich in de sector beweegt, sluit van Loon 
af: “We zijn al jarenlang partner van Biotech 
belangenvereniging HollandBIO en sinds 2020 zijn 
we onderdeel van het Pivot Park als partner voor 
ondersteuning bij HR vraagstukken binnen elke fase 

van het bedrijf. In oktober 2021 sloten we ons als HR 
partner aan bij het platform Business Solutions for 
Life Sciences. We voelen ons al vele jaren thuis in deze 
innovatieve sector, we kennen de uitdagingen en zetten 
daar met veel plezier onze expertise voor in.”

Meer weten over onze HR oplossingen op 
maat voor Biotech?
Neem dan contact met ons op via: 
I  www.derksenderks.nl
T  033 - 472 80 87
E  tim@derksenderks.nl

Je team op orde hebben met de juiste mix van 
competenties én persoonlijkheden en de hele 
organisatie daaromheen, het zijn vaak onderschatte 
factoren die juist zo bepalend zijn voor het succes van 
start-ups en scale-ups in Biotech. “Uiteindelijk draait 
het om te beginnen simpelweg om de juiste persoon 
op de juiste plaats, maar daar komt veel meer 
bij kijken,” stelt Tim van Loon, Lead Recruitment 
Consultant bij Derks & Derks, dat gespecialiseerd 
is in recruitment en talent development in Life 
Sciences.

Tim van Loon (Derks & Derks) over vinden, binden en ontwikkelen in Biotech

“Wij helpen start-ups en scale-ups 
nóg beter te presteren!”
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“Onze gedragsgerichte interviews 
leveren bij werving en selectie 
wetenschappelijk bewezen 
meerwaarde op.”

Tim van Loon MSc, 
Lead Recruitment Consultant, Derks & Derks



Stabican is wellicht nog geen bekende naam in de 
farmaceutische wereld. Maar een startup is het 
ook weer niet, want in 2016 zagen de oprichters 
Ivo Schefman en Robin de Bruijn niet alleen de 
potentie van maar ook de vraag naar op cannabis-
gebaseerde werkzame stoffen, geproduceerd op 
een farmaceutische methodiek, toenemen. Naast 
een kantoor in Almere opende het bedrijf haar R&D 
laboratorium vorig jaar in Bergen op Zoom. Daar wordt 
de laatste hand gelegd aan een GMP-lab.

Het inkapselen is bedacht en ontwikkeld met de 
plant als uitgangspunt. Immers blijven de moleculen 
in de plant natuurlijk stabiel, totdat je het oogst. 
De gepatenteerde technologie gebruikt een aantal 
van dezelfde stoffen die ook in de plant voorkomen, 
zodat naast het actieve molecuul ook de hulpstof een 
natuurlijke bron heeft. Met een speciaal proces worden 
die zo gemengd, dat er weinig nodig is om het actieve 
molecuul in te pakken, De gehaltes actieve moleculen 
kunnen geproduceerd worden over een range van 20 
tot wel 80 % actieve moleculen in het poeder.
Jan de Vries is als partner binnen Stabican 
verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie. Hij was 
hiervoor mede-eigenaar van Sinensis Life Sciences 
en heeft een langjarige ervaring met de ontwikkeling 
en productie van medische cannabis. Bij Stabican is 
de focus overigens breder, vertelt hij: “Niet alleen 
cannabis, maar ook andere planten die grondstoffen 
produceren.”
Eenvoudig is het niet, weet hij: “Praat je over cannabis, 
dan is het nog altijd een bloemtopje. Weliswaar een 
bloemtopje met stoffen waar heel veel mensen baat bij 
hebben. Maar die stoffen moet je wel goed inkapselen, 
want het kan afbreken naar andere moleculen, van 

smaak veranderen en is daarmee niet stabiel in 
kwaliteit. Het blijft een natuurlijk product.
Waar wij met Stabican naar streven is de stap van plant 
naar medicijn overbruggen.”

Stabican heeft drie aandachtsgebieden. In de 
eerste plaats het produceren van farmaceutische 
ingrediënten op basis van planten met een sterke focus 
op cannabis. Deze worden geleverd aan fabrikanten 
binnen food en farma, die de grondstof voor een breed 
gebied kunnen inzetten: van drankjes tot pillen tot 
droog poeder voor tabletten, inhalers en pleisters die 
een medicijn aan het lichaam afgeven.
Een tweede tak wordt gevormd door de diensten op 
het gebied van testen. In het lab van Stabican kunnen 
productie-methodieken worden getest en gevalideerd 
en onderzoek worden gedaan naar de stabiliteit van 
een medicijn. 
Het derde terrein is contract-development van 
ingrediënten, extracten en formuleringen van lipiden, 
zodat opdrachtgevers sneller deze producten naar de 
markt kunnen brengen. “Men heeft dan een idee, ‘ik 
wil dat uit een plant halen’ en dat ontwikkelen wij dan 
vervolgens verder tot een medicijn.”
Stabican mag niet gezien worden als producent van 
homeopathische middelen, vervolgt Jan de Vries: 
“Nee, we zijn echt farma. Dat is het nadeel, men wil 
iedereen altijd in hokjes duwen. De hele industrietak 
bestaat al uit pijlers en wij willen daartussen juist de 
brug slaan. Wij zitten als farma ook met tuinders aan 
tafel, die heel interessante planten kweken met actieve 
stoffen. Dat zijn markten die normaalgesproken niet bij 
elkaar komen. We zijn in Nederland verreweg de beste 
in het kweken van planten en zoeken naar de ideale 
kweekomstandigheden. Juist in ons land zou dat een 
enorme business moeten zijn, maar het staat jammer 
genoeg nog in de kinderschoenen.” 
“Wij willen vanuit de plant denken en daar een 
medicijn van maken. Er is een grote groep mensen, 
die dat soort producten ook willen. Daar heeft de big 
farma moeite mee, maar er is een push vanuit de 
eindgebruiker, alleen vinden wij dat wat er nu op de 

markt is nog niet echt een medicijn is.”
Een verschil tussen de klassieke farma en het domein 
van de herbal drugs, waarin Stabican zich profileert, is 
dat in de farma weliswaar veel medicijnen gebaseerd 
zijn op grondstoffen uit planten, maar zegt Jan de 
Vries: “Alleen gaan ze dat vervolgens chemisch 
nabootsen. Dan kijkt men naar een molecuul, maar 
in planten werken vaak veel meer stoffen. Bij planten 
denk je vooral aan een mix. Volgens mij moeten wij de 
route van de herbal drugs volgen. We zien dat ook in 
de hele wereld, in China, in India, daar eten mensen 
niet voor niets bepaalde bladeren; daar zitten actieve 
stoffen in. Dat uitzoeken en daar vervolgens een 
medicijn van maken, dat is een mooie en groene route. 
Bovendien ben ik ervan overtuigd dat er voor elke 
ziekte ergens in de wereld een plant groeit.”

Stabican zal niet zelf de medicijnen produceren, 
maar wel de methodieken ontwikkelen om met 
stoffen vervolgens een geneesmiddel te maken. 
Of zoals De Vries het simpel zegt: “Wij zorgen voor 
het witte poeder en dan kunnen de farmaceutische 
bedrijven daar wel een tablet van maken. Ook daarom 
zien we onszelf als farmabedrijf. Want nogmaals, 
dat het ingangsmateriaal van planten komt is niet 
ongebruikelijk. Het verschil is dat wij altijd kijken naar 
een mix van stoffen en niet een molecuul.”

Het vestigen van het R&D lab in Bergen op Zoom 
(DAB Lab) lag voor de hand, vervolgt hij: “We zijn hier 
met open armen ontvangen. De keuze viel op Bergen 
op Zoom omdat hier veel partijen zijn die interesse 
hebben en, of het nu suikerbieten, orchideeën of 
peultjes zijn, willen onderzoeken wat je er mee kunt, 
wat voor stoffen een medicijn kan opleveren. Ze doen 
hier allemaal iets met planten, met reststromen of met 
actieve stoffen. Er is hier een heel interessant mix, een 
mooi ecosysteem.”

Stabican treedt sinds kort pas naar buiten. “We zijn nu 
zover dat we ook een betrouwbaar product hebben, dat 
past bij ons fantastische verhaal” 

Medicijnen op basis van cannabis of stoffen uit 
psychedelische paddo’s, Stabican maakt het 
mogelijk. Eind volgend jaar verwacht Stabican een 
eerste product op basis van hun technologie klaar 
te hebben voor de klinische studies. Het product is 
naar verwachting inzetbaar als middel om te stoppen 
met roken, maar daarnaast denken de ontwikkelaars 
dat het in andere doseringen kan werken als een 
medicijn tegen depressies. Op zich lijkt het niet 
bijzonder, zij het dat het middel wordt gemaakt 
op basis van Psilocybine, een stof die uit paddo’s 
wordt gewonnen. “Het interessante is dat het een 
geneesmiddel is en geen antidepressivum dat je altijd 
moet blijven slikken’, aldus Jan de Vries.

‘Van plant naar medicijn’

Stabican wil bruggenbouwer zijn



Duurzame groei
BaseClear is een organisatie die gedurende vele 
jaren haar diensten heeft uitgebreid in een snel 
ontwikkelend vakgebied. Het roer is sinds 1 januari 
2022 in handen van de nieuwe CEO dr. Derek Butler. 
Een vertrouwd BaseClear gezicht, want Derek Butler 
werkt al sinds 15 jaar binnen BaseClear, het laatst in 
de positie van CCO. De microbioloog heeft eveneens 
het Leidse MyMicroZoo opgericht dat zich bezighoudt 
met microbiologische testen voor consumenten. 
Daarnaast kwam per 1 december 2021 microbioloog 
dr. Alex van Belkum de gelederen als nieuwe CSO 
versterken. En zijn verschillende product managers 
aan het team toegevoegd met expertise in onder 
andere microbioom onderzoek in klinische trials, 
specifiek schimmelonderzoek, en genomics in relatie 
tot het verkrijgen van goedkeuring door regelgevende 
instanties. Daarnaast wordt er volop ingezet op het 
uitbreiden van verschillende diensten onder GMP. 

De microbiële wereld verkennen 
‘In de begintijd stonden de toepassingsmogelijkheden 
en de kennis rond DNA sequentie nog in de 
kinderschoenen. De afgelopen jaren is het analyseren 
van DNA-informatie veel geavanceerder geworden 
en het aantal toepassingen enorm toegenomen.‘ zegt 
Butler. ‘Neem nu bijvoorbeeld cosmetica. We weten 
dat de verzameling micro-organismen op de huid een 
grote invloed heeft op de huidkwaliteit, maar ook op je 
hele gezondheid. Nu dit bekend is geworden, streven 
veel cosmeticafabrikanten naar producten die dat 
microbioom zoveel mogelijk in stand houden en/of het 
huidmicrobioom kunnen verbeteren. Ik denk dat we 
over enige tijd zover zijn, dat we een individuele test 
kunnen doen naar micro-organismen op onze huid. 
Vanuit deze basis kunnen we dan veel beter kiezen 
voor gepersonaliseerde vormen van cosmetica of 
huidmedicatie.’

Hoe breed de toepassingsmogelijkheden zijn, bewijzen 
wel de volgende voorbeelden die Derek noemt, uit 
totaal andere sectoren. Neem nu de zoektocht naar 
nieuwe giststammen die toegepast kunnen worden 
voor de productie van laag alcoholisch bier. Door de 
groeiende vraag naar alcohol vrije en laag alcoholische 
dranken is de zoektocht naar dit soort nieuwe 
stammen ook toegenomen. Nieuwe bacteriestammen 
worden bijvoorbeeld ook gezocht voor nieuwe 
types yoghurt of kazen met bijvoorbeeld nieuwe 
smaakprofielen en minder zout. 
Maar het blijft niet bij cosmetica of voedingsmiddelen. 
Wat te denken van de invloed van diervoeding 
op het microbioom van koeien en de relatie tot 
methaanuitstoot? Ook dat is een vakgebied waar de 
diensten van BaseClear worden ingezet.

Last-but-not-least noemt de CEO een belangrijke 
toepassing die pas de laatste jaren in opmars is 
gekomen: het onderzoek naar micro-organismen in 
de darm. ‘Dat doen we bijvoorbeeld voor probiotica 
fabrikanten. Maar het raakt ook de farma, een andere 
sector waar we veel voor werken. Onderzoekers die 
een klinische studie draaien, zijn benieuwd welke 
invloed probiotica heeft op de het microbioom, 
of de probiotica hierin is terug te vinden en of dit 
een gezondheidseffect met zich mee brengt. Of ze 
willen juist de invloed weten van het microbioom 
op medicijnen, om te zien of er bepaalde groepen 
patiënten slechter of juist beter reageren op 
bepaalde medicatie. De toepassingsgebieden zijn 
eindeloos. Samen met ons team en onze partners de 
toepassingsgebieden verder uitwerken, is één van onze 
belangrijkste toekomstdoelen.’

Internationale groei
Denemarken, Frankrijk, België, maar ook Boston 
passeren de revue als we het hebben over 
internationale groei van BaseClear. Criteria daarbij 
zijn de aanwezigheid van klanten en een Biotech 
Hotspot. Kopenhagen is zo’n stad die BaseClear 
om deze reden op het netvlies heeft. ‘Over de grens 
liggen nog heel veel kansen,‘ besluit Derek Butler. 
‘Hoe dichter je bij de klant zit, hoe beter het contact. 
En de Biotech Hotspots bieden veel kansen voor 
kruisbestuiving, dat zien we ook op Leiden Bio Science 
Park. Voor die internationale expansie willen we ons 
graag inzetten. Daarnaast grijpen we natuurlijk -zoals 
zojuist al gezegd- kansen in de toepassingen van dit 
snel ontwikkelende vakgebied. BaseClear heeft een 
prima basis om zowel de internationale expansie 
als de verbreding van toepassingsmogelijkheden te 
faciliteren.’

Voor meer informatie: www.baseclear.com
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Sinds bijna dertig jaar bedient het unieke BaseClear vanuit het Leiden Bio Science Park bijna 500 internationale klanten met onderzoek op het gebied van microbiële 
stammen en samenstellingen van micro-organismen. ‘De diensten die BaseClear levert zijn hooggespecialiseerd, ‘ stelt CEO dr. Derek Butler. ‘De juiste expertise, ervaring 
en machines zijn nodig om de monsters die klanten toezenden te analyseren en interpreteren. Daar is BaseClear in de afgelopen jaren een internationale expert in 
geworden. Met onze diensten helpen we klanten hun processen of producten te verbeteren en sneller op de markt te brengen. Daarbij helpen we met het verkrijgen van 
goedkeuring en het wetenschappelijk onderbouwen van veiligheid en gezondheidsclaims.’ Snelle groei van de markt en van de toepassingen, zijn enkele van de redenen 
waarom BaseClear haar vleugels uitslaat. ‘Er zijn nog zo veel mooie mogelijkheden die we graag willen benutten,’ aldus Derek Butler. 

BaseClear

Snelle ontwikkeling genomics en 
microbiologie leidt tot steeds meer 
toepassingen



Watson-Marlow Fluid Technology 
Group heeft zijn nieuwe naam bekend 
gemaakt. De nieuwe naam luidt 
Watson-Marlow Fluid Technology 
Solutions (WMFTS). Met deze naam 
legt de onderneming extra de nadruk 
op hun strategie om al hun klanten 
een totaaloplossing te bieden.

Inspelen op behoeften van de klanten
Watson-Marlow is onderdeel van 
Spirax-Sarco Engineering plc, een 
FTSE 100-bedrijf. Na een jarenlange 

wereldwijde groei wil het bedrijf zich 
verder ontwikkelen om nog meer in te 
spelen op de behoeften van de sectoren 
waarin ze actief zijn.
 
Andrew Mines, Managing Director 
van WMFTS, licht toe: “Dit is een 
spannende tijd voor Watson-
Marlow. We groeien voortdurend 
en de vraag blijft stijgen naar onze 
kwaliteitsproducten, oplossingen 
en technische expertise. Dit is het 
geval in alle sectoren waarin wij 

actief zijn: levenswetenschappen (bv. 
farmaceutische industrie), 
voedsel- en drankenproducenten en 
andere industriële markten. Het is altijd 
ons doel geweest om onze klanten de 
best mogelijke oplossingen te bieden. 
Onze nieuwe naam benadrukt deze 
strategische visie en toewijding. We 
willen voorts het volledige potentieel 
benutten van onze merken, producten 
en diensten. Op die manier willen we de 
groei van onze huidige en toekomstige 
klanten ondersteunen. We innoveren 

daarbij ook verder in ons duurzaam 
succes in lijn met onze kernwaarden.”

Groeien en innoveren
De naamsverandering vloeit dus voort 
uit de strategische visie van het bedrijf. 
De bedoeling is om de merken en 
producten van Watson-Marlow beter op 
elkaar af te stemmen om nog betere 
oplossingen te bieden aan de klanten, 
voor een groeiend aantal toepassingen. 
Watson-Marlow blijft bovendien op 
verschillende vlakken innoveren. 
Zo ontwikkelen ze verder hun 
sectorgerichte en consultatieve 
verkoopaanpak. Ook zet het bedrijf 
in op het verder digitaliseren van de 
bedrijfsprocessen door de website 
volledig te herstructureren en te 
upgraden. 
 
Twee nieuwe fabrieken
Watson-Marlow gaat ook de 
klanten beter ondersteunen én de 
productiecapaciteit opdrijven. Door een 
kapitaalinjectie worden er onder meer 
twee nieuwe fabrieken gebouwd. Voor 
het merk BioPure komt er een nieuwe 
fabriek van 11000 m² in Portsmouth, 
Groot-Brittannië. Een nieuwe fabriek 
van 14.000 m² met acht nieuwe 
cleanrooms wordt gebouwd in Devens, 
Massachusetts, VS.

Duurzame toekomst
Het bedrijf richt zich op innovatie voor 
succesvolle duurzaamheid en doet 
dit door continue investeringen te 
koppelen aan de kennis en ervaring 
als wereldleider op het gebied van 
vloeistofpadbeheer technologieën. 
Watson-Marlow onderschrijft de One 
Planet duurzaamheidsstrategie die 
is gelanceerd door het moederbedrijf 
Spirax-Sarco Engineering plc. Deze 
routekaart voor het bouwen aan 
een duurzamere toekomst is de 
leidraad voor activiteiten van het 
bedrijf om in samenwerking met o.a. 
leveranciers, klanten en plaatselijke 
gemeenschappen een betere wereld 
achter te laten. 

Naamsverandering Watson-Marlow benadrukt het leveren van oplossingen



Bij Bilthoven Biologicals (BBio, onderdeel van 
de Cyrus Poonawalla Groep uit India) werken 
meer dan 500 medewerkers aan vaccins in een 
wereldwijd toonaangevend productiebedrijf. Het is 
in Bilthoven waar de basis ligt van onder meer het 
tetanusvaccin, het DTP vaccin, het BCG vaccin (bij 
blaaskanker), maar vooral  van  het geïnactiveerde 
poliomyelitisvaccin (IPV). Van 2012 tot 2020 wist BBio 
de jaarlijkse IPV-productiecapaciteit met 10 keer 
te verhogen. Nieuwe faciliteiten werden gebouwd 
om ervoor te zorgen dat er nog meer product 
geproduceerd kon worden volgens strenge nieuwe 
regelgeving.  Want ondanks alle maatregelen en 
de verhoogde productie is polio nog niet volledig 
de wereld uit en blijft het risico op herintroductie 
van het virus bestaan. Een potentieel risico voor 
die herintroductie zijn de samples van het virus in 
onderzoeksfaciliteiten. Om te zorgen dat het virus niet 
meer uit de laboratoria en vaccinproductiefaciliteiten 
kan ontsnappen heeft de WHO een Global Action 
Plan (GAP) opgesteld. In het zogenoemde GAP III is 
slechts een beperkt aantal polio research faciliteiten 
gecertificeerd. Certificering vindt alleen plaats als de 
plant aan de meest hoogstaande eisen op het gebied 
van biosecurity en biosafety voldoet. BBio werd door 
WHO gekwalificeerd en moest onder GAP III ruimte 
bieden aan een verhoging van de productiecapaciteit. 
Onderdeel daarvan was de bouw van een geheel 
nieuwe faciliteit, dat dienst gaat doen als lab en 
onderzoeksfaciliteit. Een geweldige prestatie die 

alleen uitgevoerd kan worden door een specialisten 
team die over de noodzakelijke kennis en expertise 
beschikt. Dat deze prestigieuze opdracht werd 
uitbesteed aan een Nederlands team is sowieso een 
highlight om trots op te zijn: het betreft hier architect 
KuiperCompagnons in samenwerking met Kropman 
Contamination Control (KCC), een multidisciplinair 
projectteam (W, E, GA, Proces), DPS Engineering  en 
o.a. Cleanroom Combination Group.
 
‘Het project in Bilthoven had op bepaalde punten 
zeker gelijkenis met de CAR-T cel faciliteit, ‘ legt Rob 
uit, die al bijna 21 jaar binnen KuiperCompagnons, 
Healthcare & Lifesciences werkzaam is. ‘Het 
ging hier ook om een ‘schil’ (in dit geval een 
kantoorgebouw) die bleef staan, en waarbinnen een 
nieuwe productiefaciliteit werd gebouwd.  Dat het 
project midden in coronatijd (maart 2021) is gestart, 
maakte het extra uitdagend, temeer omdat er een 
groot tekort was aan bouwmaterialen.’ Middels een 
powerpoint weten Evert en Betty snel inzichtelijk 
te maken wat nu zo specifiek is aan deze GAP-
III, BSL-3 en GMP compliant faciliteit (ca 850 m2 
cleanroom). ‘Ons uitgangspunt is dat we flexibele 
gebouwen ontwerpen voor mensen. Daarbij werken 
we in hoofdblokken met een generieke opzet van 
de luchtbehandeling en kolomstructuur. Dit staat 
bekend als ‘IGLO’ waarbij de succesfactor de 
uitwisselbaarheid van functies in het ontwerp is. 
Daardoor kan je werken met ‘hapklare’ blokken en 
breng je overzicht in het design.  Door zo vanaf de 
start te werken, ben je later vrijer en meer flexibel in 
de indeling.’ 

Betty: ‘Het is een proces dat continu creatief 
nadenken vereist, ook omdat het worstelen is met 
de ruimte. Neem nu bijvoorbeeld de douches. Als 
cleanroom medewerkers klaar zijn met hun dienst, 
dienen ze een bepaald veiligheidsprotocol te volgen, 
waarbij douchen is inbegrepen. Door die douches 
niet meer man/vrouw gescheiden te maken, maar 
‘genderneutraal’ konden we besparen op 1 douche 
unit. Nu zijn er dus 3 douche units in plaats van 4, 
dat bood ruimte die wie elders weer goed konden 
gebruiken.’

Het feit dat KuiperCompagnons de menselijke maat 
en een prettige, veilige en gezonde werkomgeving 
hoog in het vaandel heeft staan, blijkt onder meer 
uit de daglichttoetreding in labs en cleanrooms. ‘De 
meeste labs en cleanrooms zijn gebouwd volgens 
het zogenoemde box-in-een-box principe hierdoor 
wordt de werkruimte vaak donker. Zo donker dat het 
kunstmatig en onplezierig wordt. Je dag- nachtritme 
wordt verstoord.  Daarom is daglichttoetreding in 
onze ontwerpen van primair belang ook al levert 
het weer extra uitdagingen op als het gaat om 
bijvoorbeeld de luchtbehandeling. Om het werken 
in een steriele, klinische omgeving nog verder te 
veraangenamen, hebben we in het geval van de 
BBio cleanroom ook gebruik gemaakt van lange 
horizontale banen fotobehang van een duinlandschap. 
Ook (de bevestiging van) dit behang moet weer 
voldoen aan de hoogstaande security en safety eisen.‘
‘Zo vormen functionaliteit en beleving een interessant 
spanningsveld. Wij ontwerpen voor mensen, de 
beleving van de ruimte speelt daarbij een cruciale rol. 
Anderzijds verlangen klanten naar een ruimte waarin 
onder de meest optimale omstandigheden processen 
kunnen plaatsvinden zonder  in te boeten op kwaliteit. 
Dit geldt als geen ander voor  de GAP III faciliteit 
voor BBio. Het zoeken naar een symbiose tussen die 
functionaliteit en beleving is wat ons drijft. Daardoor 
ontstaat iets unieks. Iets dat lang houdbaar is en 
waar we supertrots op kunnen zijn.’

Architect KuiperCompagnons

Zoeken naar een perfecte symbiose 
tussen functionaliteit en beleving
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Het is een nichemarkt waar architect 
KuiperCompagnons inmiddels haar naam heeft 
gevestigd: hooggespecialiseerde (lab)ruimten 
voor Healthcare & Lifesciences. Na de CAR-T cel 
faciliteit voor Kite Pharma in Hoofddorp, staat 
KuiperCompagnons nu garant voor de GAP III, 
BSL-3 en GMP compliant faciliteit van Bilthoven 
Biologicals. Directeur Rob Kanbier en managers 
Healthcare & Lifesciences Evert Slootweg en Betty 
Aarts zijn supertrots op dit unieke hoogstandje dat 
mede dankzij de korte lijnen in het multidisciplinaire 
team binnen de gewenste kaders en geheel volgens 
de KuiperCompagnons filosofie ontwikkeld kon 
worden.

Awards
2019 Finalist Energielandschappen Zwolle
2018 Gouden Giraffe
2017 National Excellent Urban and Rural   
 Planning and Design Award (China)
2015 Prins Friso Ingenieursprijs - Publieksprijs
2013 ISOCARP Award of Excellence
2012 Nationale Staalprijs

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



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



1. LEH creëert, ondersteunt en investeert in bedrijven 
(veelal gehuisvest op het Leiden Bio Science Park) 
die gerelateerd zijn aan of afkomstig zijn uit de 
Universiteit Leiden. Hoe verloopt dit in de praktijk?

‘Onze deals komen van veel verschillende kanten; 
direct vanuit onderzoeksinstituten, uit unlock_ (Life 
Science Incubator), vanuit PLNT Leiden Centre for 
Innovation & Entrepreneurship (pre-incubator voor 
MBO, HBO en WO), rechtstreeks vanuit onderzoekers 
aan de Universiteit Leiden of vanuit LURIS, het 
Knowledge Exchange Office dat onderzoekers 
adviseert en ondersteunt bij het vermarkten van 
kennis.’ 
‘LEH werkt op haar beurt ook weer samen met diverse 
investeringspartijen en -fondsen zoals Enterprise 
Leiden Fund (ELF). ELF is een dochterfonds van 
LEH dat kleine vroege fase (pre-seed) leningen, 
expertise en coaching verstrekt aan kennisintensieve 
startups in Leiden om hun ideeën om te zetten naar 
een businesscase. Daarnaast is LEH samen met 
TU Delft, ErasmusMC en InnovationQuarter partner 
in het UNIIQ-fonds. UNIIQ voorziet startups binnen 
de Provincie Zuid Holland van kapitaal (seed). En 
LEH investeert zelf ook direct in startups met een 
grotere investeringsbehoefte. Dit doet LEH als 
actieve ‘lead’ aandeelhouder, vaak wanneer andere 
financieringsopties (nog) niet voorhanden zijn.’

2. LEH ondersteunt ook onderwijsprogramma’s 
gericht op ondernemerschap. . 

‘Dat is juist. Dat gebeurt onder meer via de 
educatieprogramma’s van PLNT en via het recent 
ontwikkelde incubatie-programma unlock_ op het 
Leiden Bio Science Park. PLNT heeft een bruisende 
community van (student startups en biedtflexibele 
kantoorruimte, een diverse programmering op 
verschillende niveaus (inspiratie, activatie en pre-
incubatie) en specifieke trainingen. Bij unlock_ zijn 

de programma’s gefocust op Life Science & Health en 
dekken daarmee vooral de levensfasen van startups 
na de Pre-incubatie; Incubatie en Acceleratie. Dit 
betreffen grotendeels maatwerkprogramma’s voor 
kennisintensieve startups.’

3. In welke startups heeft LEH de afgelopen tijd 
geïnvesteerd? 

‘In februari 2022 investeerden LEH en UNIIQ  € 350.000 
in Exit071 B.V. Dit is een nieuwe onderneming uit 
Leiden die innovatieve technologie ontwikkelt voor de 
analyse van exosomen ten behoeve van diagnostische 
en therapeutische doeleinden. Het exosoom is een 
eiwitcomplex dat betrokken is bij de afbraak van 
ribonucleïnezuren (RNA). ‘
‘Zonder een van onze andere startups te kort te 
doen, wil ik hier ook graag onze investering in Imuno 
Therapeutics van november 2021 noemen. LEH en 
UNIIQ investeerden €300.000 in dit bedrijf dat het 
geld zal gebruiken om de range van kankerspecifieke 
epitopen te verbreden en daarmee een basis te leggen 
voor nieuwe ‘targeted therapies’.’ 
‘Ter illustratie, wij hebben een portfolio van ongeveer 
40 startups en scale-ups met veel potentieel. Wij zijn 
voornemens om per jaar 5 tot 8 nieuwe startups te 
ondersteunen. Deze zullen meestal actief zijn in Life 
Science, Health en/of Biotech met een link naar de 
Universiteit Leiden. ‘

4. Het grote gat dat in Nederland bestaat op het 
gebied van pre-seed (hele vroegefase-)investeringen 
ligt u na aan het hart. Waarom wilt u het belang dat 
LEH hecht aan dit soort investeringen benadrukken?

‘We kunnen in Nederland spreken van een hoge 
investeringsgraad in Biotech- en Life Science-
bedrijven. Pre-seed-investeringen zijn daarbij helaas 
nog een ondergeschoven kindje. Dat blijkt ook uit 
recent onderzoek van Techleap.nl, ons landelijk 
expertisecentrum dat zich richt op het verbeteren van 
het Nederlandse startup ecosysteem. Pre-seed moet 
je zien als de allereerste financieringsronde van een 
jonge onderneming of startup. Het betreft financiering 

voor bijvoorbeeld het ontwikkelen en vormgeven van 
een product, marktonderzoek en het zoeken naar 
relevante partners. Veel investeerders en fondsen 
vinden het risico van pre-seed-investeringen te groot. 
De rol van ons investeringsfonds vanuit Universiteit 
Leiden is daarom cruciaal. Wij hebben immers veel 
meer informatie en kennis van de technische details 
en kunnen dus een stuk sneller de vroegefaserisico’s 
inschatten en beperken. Dit doen we met relatief 
kleine stappen en investeringen, totdat investeerders 
uit de markt gereed en bereid zijn om het verder te 
brengen.’
‘Ik zie hier een belangrijke rol weggelegd voor de 
Nederlandse universiteiten. Immers, pre-seed-
investeringen passen nergens zo goed als bij de 
investeringsorganisaties van een universiteit. Pre-
seed-investeringen vereisen snelle beslissingen, 
verstand van de materie en bij voorkeur ook 
bekendheid met het product en/of de onderzoekers. 
Juist de universiteit waarvan de onderzoeker afkomstig 
is, kan dit als geen ander bieden en kan dus met deze 
specifieke soort investeringen grotere impact maken 
en een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.’

Voor meer informatie:
www.libertatisergo.com

Investeerders zonder 
wetenschappelijke kennis 
vinden het risico van pre-seed te 
groot. Daarom zijn fondsen van 
universiteiten cruciaal. 
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Libertatis Ergo Holding (LEH), verbonden aan de 
Universiteit Leiden, heeft al sinds 1996 een unieke 
positie in het Nederlandse ecosysteem door haar 
actieve ondersteuning van startups en spin-outs. 
Vorig jaar is LEH geheel vernieuwd. Een team 
van hooggekwalificeerde medewerkers bundelen 
kennis en investeringsexpertise en bieden integraal 
advies en ondersteuning aan innovatieve studenten, 
onderzoekers en ondernemers. LEH Managing 
Director Rob Mayfield beantwoordt 4 belangrijke 
vragen:

Over LEH

LEH is een onafhankelijk juridische entiteit 
(BV) die bedrijven opricht, ondersteunt en 
investeert in ondernemingen gerelateerd 
aan de Universiteit Leiden. LEH ondersteunt 
momenteel zo’n 40 startups en spin-outs 
die de impact van de Universiteit vergroten. 
LEH combineert momenteel ondersteuning 
voor incubatieprogramma’s met gerichte 
seed-investeringen. Maar ook professioneel 
portfoliomanagement en fondsbeheer om 
startups en spin-outs van onder meer studenten 
en onderzoekers te realiseren. 

Libertatis Ergo Holding B.V. 

Investeren in kennisintensieve 
startups in Leiden



Oss
BioConnection, an independent CDMO 
(Contract Development Manufacturing 
Organization) based in Oss, The 
Netherlands, specialized in GMP-
certified manufacturing of sterile 
drug products in vials and syringes, 
announced on November 29th 2021 
that Nykode Therapeutics AS, 
(formerly Vaccibody) (Euronext Growth 
Oslo: VACC), selected BioConnection for 
the aseptic drug product manufacturing 
of its lead vaccine candidate. Nykode 

Therapeutics is a clinical stage 
biotechnology company, developing 
vaccines and novel immunotherapies 
for the treatment of cancer and 
infectious diseases with a high unmet 
medical need.
 
Mette Husbyn, CTO of Nykode, said:
“We chose to partner with 
BioConnection for the manufacturing of 
Nykode’s precious clinical trial material 
because of their tailored solutions for 
production, matching the requirements 

for small scale batches. Moreover, 
BioConnection has an excellent 
broad manufacturing and regulatory 
track record, including EMA and FDA 
certification.”
 
BioConnection’s CEO Alexander 
Willemse adds:
“Phase I trials usually require small 
batches of drug products that have 
to be delivered in a precise manner. 
Capitalizing on our years of experience, 
we offer automated filling in large 

volumes up to 40 million vials per 
year, and importantly also manual 
fill and finish. I’m very happy that our 
manufacturing capabilities, perfectly 
match Nykode’s exact early phase 
clinical trial needs.”

BioConnection to manufacture clinical trial material for Nykode Therapeutics’ vaccine

Hollandbio 
verwelkomt Analis

Analis is al bijna 100 jaar distributeur 
en producent van wetenschappelijke 
apparatuur en totaalinrichting voor 
alle type laboratoria in de BeNeLux. 
In september hebben we een kantoor 
geopend in Rotterdam.

Als partner hebben wij oplossingen 
voor o.a. research | life sciences | 
pharma en biotech | microbiologie 
en in-vitro diagnostiek | desinfectie | 
industriële kwaliteitscontrole.

Analis is marktleider en profileert 
zich door zijn jarenlange partnerships 
met talrijke leveranciers van 
kwaliteitsmerken zoals:

Samen met onze collega’s zijn we 
experts in ons vak. We halen voldoening 
uit de samenwerking met u om een 
optimale oplossing te realiseren dankzij 
onze producten, procesoptimalisatie, 
de juiste technologie, technische, 
applicatie- en installatiesupport.

Contact: Analis bv 010 899 324  | 
www.analis.com

Your contamination control partner

De Elis ClearCrown goggle met indirecte ventilatie blijft 2 uur lang vrij van condensatie.

  Gevalideerd om 40 cycli anti aandamp coating te behouden 
  Volledige Track & Trace van uw goggle 
 Geschikt voor sterilisatie  
 In overeenstemming met Annex 1 
 Comfortabele pasvorm, ook voor brildragers 

Vraag ons vandaag nog naar onze verhuur- en reinigingsservice voor cleanroomproducten.
cleanroom.nl@elis.com  |  www.elis.com

Maximaal draagcomfort met minimale condensatie
Maak kennis met de ClearCrown goggle

NL-ClearCrown 210 x 280_final version B.indd   1NL-ClearCrown 210 x 280_final version B.indd   1 17/03/2021   13:39:5017/03/2021   13:39:50



Het Zwitserse Mettler Toledo heeft zich door 
de jaren heen telkens weten te onderscheiden 
door uiteenlopende innovaties in laboratoria te 
introduceren. Innovaties die gericht zijn op meer 
betrouwbaarheid en kwaliteit, een grotere efficiency 
en gebruiksvriendelijkheid.  Op het gebied van onder 
andere laboratoriumbalansen, titratie-applicaties, 
pH-instrumenten en niet te vergeten het assortiment 
pipetten en software-oplossingen is de onderneming 
toonaangevend in de laboratoriumwereld. Niet 
alleen dankzij de producten zelf maar ook door de 
vele diensten en de ondersteuning is Mettler Toledo 
internationaal een belangrijke partij. Of het nu gaat 
om research, pharma,  biotech of de academische 
wereld; in al deze omgevingen is Mettler Toledo 
vertegenwoordigd met een breed scala aan apparatuur 
en oplossingen. 
Een even belangrijk element is dat de Zwitserse 
multinational nastreeft dat diensten en producten op 

elkaar aansluiten in de diverse processen. Met slimme 
en betrouwbare apparatuur en automatisering in 
combinatie met een optimale workflow kan voldaan 
worden aan de vraag naar grotere precisie van 
gegevens en kwaliteitscontrole. En bovendien ook een 
oplossing bieden voor een tekort aan gekwalificeerd 
personeel.

Op die visie van Mettler Toledo sluit DispenSix 
naadloos aan: een innovatieve oplossing voor het 
automatiseren van de monstervoorbereiding voor 
titraties. DispenSix doseert, op basis van vooraf 
ingestelde methodes op de Excellence titrator, de juiste 
hoeveelheid van het monster, de oplosmiddelen of 
reagentia. Zo kan in het lab eenvoudig en nauwkeurig 
de titratie-analyse geautomatiseerd uitvoeren. 
Voor betrouwbare analyses, is de nauwkeurigheid van 
het monster van cruciaal belang. DispenSix garandeert 
een zeer nauwkeurige dosering van maximaal 6 
verschillende vloeistoffen, van 10 μL tot 500 ml. De 
ingebouwde RFID-tag slaat bovendien alle relevante 
gegevens op, zoals de configuratie van vloeistoffen 
c.q. reagentia en batchnummers. Na elke titratie 
worden de titratiebeker en de sensoren automatisch 
geleegd en gereinigd. Hierdoor wordt het risico op 
verontreinigingen van de monsters geminimaliseerd. 
Andere, niet onbelangrijke voordelen van DispenSix, 
zijn een versnelling van de dagelijkse routine en het 
voorkomen van onjuistheden.  Een andere USP is de 
integratie van DispenSix met LabX Smartcodes; dit 
garandeert dat samples volgens de correcte methode 
worden geanalyseerd. 

Op www.Mettler Toledo.com/dispensix is meer 
informatie beschikbaar over de DispenSix Liquid 
Handler, waaronder een datasheet en een 
informatiegids over geautomatiseerde titratie.
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De behoefte om in laboratoria sneller en efficiënter 
te kunnen werken neemt toe. Deels heeft dit te 
maken met een tekort aan menskracht, deels is 
het te danken aan de toegenomen druk door de 
ontwikkelingen in de pharma en zorg, zoals corona. 
Efficiëntere oplossingen voor het automatiseren van 
de monstervoorbereiding voor titraties is dan ook 
een meer dan gewenste innovatie. Mettler Toledo 
heeft die handschoen opgepakt en introduceerde 
DispenSix.

DispenSix van Mettler Toledo 

Volgende dimensie in 
geautomatiseerde titratie



De biotech startup RiboPro, 
gespecialiseerd in custom mRNA, 
heeft in hun laboratorium op het 
Pivot Park in Oss succesvol een eigen 
Lipid nanoparticle (LNP) ontwikkeld. 
Daarmee zijn zij in staat om de lead time 
voor voorgeformuleerd custom mRNA 
aanzienlijk te verkorten. Door zowel 
(custom) mRNA  als LNP’s ‘in-house’ te 
ontwikkelen wordt bovendien de rol van 
RiboPro als mRNA kennispartner voor 
drug-developers verder uitgebouwd.
 

Met de toevoeging van ‘in house’ 
geproduceerd LNP op basis van door 
RiboPro zelf ontwikkelde RiboParticles™ 
technologie geeft de startup verdere 
invulling aan haar ambitieuze doelstelling; 
het zo snel mogelijk leveren van custom 
mRNA tegen de hoogste kwaliteit. Hoewel 
de lead time van custom mRNA met 4-6 
weken al kort te noemen is, was de klant 
voor LNP-formulering afhankelijk van een 
externe partner. De totale toegevoegde 
productietijd voor de zogeheten 
RiboParticles™ is slechts één dag. 

Voorgeformuleerd mRNA
Voorgeformuleerd mRNA biedt het 
voordeel mRNA direct in-vivo of in-
vitro toe te kunnen passen binnen het 
onderzoek. LNP’s zijn hiervoor veruit 
de meest toegepaste deliverymethode 
vanwege de hoge efficiëntie in afgifte en 
de klinische bewijsvoering, bijvoorbeeld in 
corona-vaccines SpikeVax en Comirnaty. 

Voordelen RiboParticles™ LNP
De op basis van eigen technologie 
ontwikkelde Riboparticles™ LNP’s 

zijn koppelbaar en worden via een 
geoptimaliseerde purificatie vervaardigd. 
Omdat er in-house geproduceerd wordt, 
zijn maatwerkoplossingen zoals netto 
positief/negatief geladen oppervlak 
mogelijk. Klanten profiteren van een 
grote leveringsbetrouwbaarheid voor 
het complete product en één en dezelfde 
kennispartner voor zowel mRNA als LNP-
formuleringen. 

Beta Fase
Op dit moment kan een beperkt aantal 
klanten op kleine schaal al gebruik 
maken van de voordelen van RiboPro’s 
LNP-productie. Naar verwachting zijn 
de laatste optimalisaties binnen twee 
maanden afgerond en kan de capaciteit 
worden opgeschaald tot op gram niveau, 
waarmee het als standaard service 
beschikbaar komt.  

Meer informatie over RiboPro, LNP en 
custom mRNA is beschikbaar via 
www.ribopro.eu 

Phlox therapeutics 
closes seed investment 
round
• Phlox Therapeutics closes seed   
 investment round
•  Company’s technology set to   
 revolutionize the treatment of genetic
 cardiovascular diseases through its  
 development of RNA-based
 therapeutics.

Phlox Therapeutics, a biotech spin-off 
of the Amsterdam University Medical 
Center founded by prof. dr. Yigal Pinto 
and prof. dr. Eva van Rooij, with Margien 
Boels, PhD as its initiating director of 
operations have announced the closure of 
its seed investment round. This pre-seed 
investment will be used to advance
Phlox’s lead program focused on rare 
genetic laminopathies. Funding was 
provided by FIRST fund, managed by 
BioGeneration Ventures (BGV).

LNP’s van Hollandse bodem

READY TO TAKE YOUR
LIFE SCIENCE COMMUNICATONS
TO THE NEXT LEVEL?

“ We are proud to work with MolGen. Together with their dedicated team 
we have been combining our expertise in marketing and PR campaigns 
with international reach to make their voice heard.”  

David de Smit
OWNER OF BRIGHT8 

MolGen has been truly making an impact answering
the challenges of the global pandemic over the
past two years by scaling-up laboratories
around the world. MolGen is now the
global solutions provider of innovative
extraction DNA / RNA isolation
technology, hardware, reagents, 
consumables, services and software 
for human diagnostics, agricultural 
research and the biotech industry.

Want to read more about 
how we service MolGen? 
Scan the QR-code.

CONTACT US!

info@bright8.nl

www.bright8.nl/en
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Het productassortiment van PHC Europe omvat 
een reeks laboratoriumapparatuur met de meest 
geavanceerde technologie en beste productprestaties 
binnen de branche. Onze ULT-vriezers, cryogene 
vriezers, koelkasten, incubatoren, en klimaatkasten, 
zijn speciaal ontwikkeld voor biowetenschappen, 
farmaceutische toepassingen, biotechnologie, 
gezondheidszorg en industriële laboratoria. 

PHCbi-Incubatoren bieden de meest nauwkeurige en 
gereguleerde omgeving voor celkweek. PrimeSurface 
celkweekplaten bieden een 3D celkweek van uitstekende 
kwaliteit met een verscheidenheid aan vormen. Deze 
perfecte combinatie optimaliseert celkweekresultaten 
en reproduceerbaarheid!

3D wellplaten 
Naast de bekende 2D wellplaten voor onderzoek 
en analyse zijn er voor medisch en farmaceutisch 
onderzoek ook 3D wellplaten. Die maken onderzoek aan 
‘klontjes’ van cellen mogelijk. Dat biedt onder andere de 

gelegenheid de functionaliteit binnen celstructuren in 
detail te beoordelen, evenals de invloed van medicijnen 
daarop. Dat heeft het mogelijk gemaakt veel dierproeven 
te vervangen.  

Onderzoek in 3D wellplaten lijkt meer op in vivo 
condities. Daardoor levert het bewezen betere 
resultaten op dan cellijn-onderzoek in 2D wellplaten. 
De 3D wellplaten maken moeten wel aan strenge 
voorwaarden voldoen. Productmanager Nazha Bouhafid 
van PHC Europe in Etten-Leur: “Er moeten ‘spheroids’ 
van cellen kunnen ontstaan. Dit kunnen bijvoorbeeld 
weefselstructuren en organoïden zijn, celstructuren 
met de rudimentaire functies van organen. Die ontstaan 
alleen als de cellen aan elkaar binden en niet aan het 
plastic van de wellplaten.” 
Dat betekent dat de wellplaten een coating moeten 
hebben met een ultralage binding aan cellen. “Onze 
S Bio Ultra Low Attachment (ULA) wellplaten hebben 
een hydrofiele polymeercoating op het polystyreen (PS) 
dragermateriaal.”    

Goed in vorm
Deze wellplaten maken het mogelijk om daadwerkelijke 
interacties tussen cellen in de celaggregaten te 
onderzoeken. Zo bereik je in vitro een gelijkenis met 
de in vivo-situatie. Bouhafid: “Het voordeel van 3D 
wellplaten is dat de protocollen voor de workflow veel 
lijken op de gewone werkdoorloop met 2D wellplaten.”  
Behalve de ULA-coating is ook de vorm van de wellen 
belangrijk. Die bepaalt de kracht waarmee de aggregatie 
van celstructuren kan plaatsvinden, afgestemd op de 
toepassing. “Behalve de conventionele U-bottom wellen 
hebben wij daarom ook platen met iets puntiger Spindle 
bottom wellen en als derde optie puntige V-bottom 

wellen”, vertel Bouhafid. “Die laatste komen goed van 
pas bij cellen die moeilijk aggregeren.” Ze geeft aan 
dat vergelijkingen met producten van concurrenten 
bevestigen dat die V-bottom plates bij moeilijke 
opdrachten tot goede resultaten kunnen leiden. “Klanten 
kunnen demoplaten krijgen om uit te vinden welke vorm 
het best bij hun onderzoek past.”

Transparant en krasloos
Voor beeldvormende technieken in het onderzoek is het 
belangrijk dat het polystyreen zeer transparant en kras 
loos is. Dit voorkomt namelijk dat er op de (microscoop)
foto’s artefacten ontstaan. “Ik hoor van klanten dat onze 
platen daaraan voldoen”, aldus Bouhafid. 

 Kijk op onze website voor meer informatie over de 3D 
well platen https://www.phchd.com/eu/biomedical/cell-
culture-plates voor vragen belt u 076-5433833 of mail 
ons voor het aanvragen van PrimeSurface demoplaten 
biomedical.nl@eu.phchd.com 

PHCBI

Perfecte combinatie van 
PrimeSurface (ULA) 3D-wellplaten
en PHCbi-CO2 incubatoren



Binnenkort is het 100 jaar geleden dat 
in Oss de eerste medicijnen werden 
gemaakt. Dit zette een ontwikkeling 
in gang die Oss heeft gevormd tot 
wat het nu is. Niet alleen op het 
gebied van ontwikkeling en productie 
van geneesmiddelen, maar ook 
als ondernemende en innovatieve 
gemeenschap. Een mijlpaal waar 
we trots op zijn en die we vieren met 
een themajaar. Het initiatief voor het 
themajaar  #100yearspharmafuture 
– dat loopt van september 2022 tot en 
met oktober 2023 - komt van Aspen 

Oss, MSD Biotech Oss, Organon, Life 
Sciences campus Pivot Park en de 
gemeente Oss. De voorbereidingen zijn 
gestart en de eerste plannen liggen op 
tafel. De initiatiefgroep is nog op zoek 
naar samenwerking met bedrijven en 
organisaties. Hebt u ideeën voor het 
themajaar? Stuur dan een mail naar 
ondernemerszaken@oss.nl. 

Aan de wieg van farma in Nederland
Honderd jaar geleden is in Oss de 
basis gelegd voor de ontwikkeling 
van geneesmiddelen. Oss stond in die 

tijd aan de wieg van de farma-sector 
in Nederland, met baanbrekende 
ontdekkingen als insuline en de 
anticonceptiepil. Bedrijven zijn door 
het gezamenlijk verleden sterk 
verbonden. Tot op de dag van vandaag 
een bloeiende sector waarvoor hier 
alle componenten aanwezig zijn: 
van het allereerste onderzoek tot de 
grootschalige commerciële productie 
van geneesmiddelen. “Elk bedrijf in 
ons cluster verricht werk dat ertoe 
doet” aldus Wenny Raaijmakers van 
Organon Benelux. Vanuit Oss richten 

wij ons op de gezondheid van mensen 
in de hele wereld. Medewerkers van 
tientallen grote en kleine bedrijven 
werken met hart en ziel aan nieuwe 
geneesmiddelen, producten en 
diensten voor wereldwijd beter leven. 
“Een omgeving met gelijkgestemden 
moedigt ondernemerschap aan” aldus 
Brigitte Drees van Pivot Park. De kracht 
van Oss zit in de brede kennis over 
de ontwikkeling van geneesmiddelen 
en hoogwaardige productie. 
“Nergens in Nederland vind je zoveel 
farmaceutische kennis en kunde 
binnen een vierkante kilometer” aldus 
Joost van Zutven van MSD Biotech Oss.

#100yearspharmafuture
Farma in Oss bouwt voort op 
kwaliteiten, deskundigheid en 
netwerken van tientallen jaren. Met een 
keur aan geneesmiddelenbedrijven, 
toeleveranciers en kennisinstellingen 
dicht bij elkaar. “In het Osse Life 
Sciences-cluster zitten alle bedrijven 
als op een zakdoek bij elkaar” aldus 
Dirk Van Leemput van Aspen Oss. 
Juist die samenwerking zorgt voor 
groeiende werkgelegenheid: de meeste 
farmaceutische banen in Nederland 
zijn te vinden in Oss. Hier verbinden 
we talent en bedrijven aan elkaar en 
stimuleren we ondernemerschap, met 
deskundige en gedreven medewerkers 
als belangrijkste kapitaal. “Na dit jaar 
twijfelt niemand er nog aan: Oss is 
de farma-hoofdstad van Nederland” 
aldus burgemeester Wobine Buijs-
Glaudemans.

www.ioresearch.nl/actueel/oss-
farmaceutische-productiehoofdstad-
van-nederland/

View product video: 
www.wyatt.com/NanoStar

DynaPro® NanoStar® II
Cuvette based DLS & SLS

Walk-up measurements  of size, molar mass,  
particle  concentration and stability
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Themajaar #100yearspharmafuture voor een eeuw medicijnen maken in Oss
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Fujifilm Tilburg breidt uit in Life Science

Uitbreiding in Life Science
“De ombouw van onze fotorolletjesfabriek liet 
zowel letterlijk als figuurlijk de transformatie 
van ons als bedrijf zien,” vertelt Albert van 
Maren, President van FUJIFILM Manufacturing 
Europe B.V. Fujifilm werd bekend van fotofilm 
en breidt steeds verder uit in de Life Science. 
“De nieuwe faciliteit zal celkweekmedia 
produceren voor FUJIFILM Irvine Scientific, 
Inc. [FISI], een wereldwijde leider in de 
ontwikkeling en productie van celkweekmedia 

sinds 1970 en heeft momenteel vestigingen in 
de Verenigde Staten en Japan. FISI heeft een 
aanzienlijke omzetgroei doorgemaakt sinds de 
eerste overname door FUJIFILM Corporation in 
2018. De nieuwe productiefaciliteit speelt een 
belangrijkere rol bij het voldoen aan de vraag 
van klanten in Europa naar lokale toelevering 
en bij het ontwikkelen en produceren van de 
soorten vaccins en therapieën die momenteel 
nodig zijn.   

Locatie
De combinatie van een goede infrastructuur en 
expertise in technologische processen maakte 
de locatie in Tilburg tot een goede locatie 
voor deze nieuwe fabriek. De fabriek sluit ook 
goed aan bij de kennis en ervaring die Fujifilm 
al heeft op het gebied van hoogwaardige 
productie en R&D.

CO2 neutraal
Tijdens de realisatie van de nieuwe fabriek 
is onderzocht hoe de nieuwe faciliteit CO2-
neutraal kan worden. De elektriciteit van het 
productieproces in Tilburg wordt al voor 100% 
opgewekt door windenergie. Daarnaast zijn 
er elektrisch aangedreven warmtepompen 
geïnstalleerd voor optimalisatie van het koel- 
en verwarmingsproces. Verdere verduurzaming 
van de nieuwe fabriek, door de installatie van 
een e-boiler, staat gepland voor begin 2024. 
Hiermee wordt het energiegebruik van de 
nieuwe fabriek 100% CO2 neutraal.

Eind vorig jaar opende Fujifilm in Tilburg een nieuwe fabriek. De voormalige fotorolletjesfabriek, geopend in 1988 en gesloten in 2006, werd volledig omgebouwd. 
Fujifilm produceert hier nu celkweekmedia voor de biofarmaceutische industrie, de eerste faciliteit voor dit product in Europa. Celkweekmedia zijn poeders en 
vloeistoffen die een voedingsbodem vormen waarin cellen kunnen worden gekweekt, bedoeld voor de biofarmaceutische industrie voor de productie van medicijnen 
en vaccins, tegen bijvoorbeeld kanker, zeldzame ziekten of COVID-19.
Naast celkweekmedia produceert Fujifilm in Tilburg ook fotopapier, offsetplaten voor de grafische industrie en membranen, voor gas- en waterzuivering.

Clean room faciliteit celkweekmedia

Ingang Life Science fabriek

Overzicht Fujifilm

Albert van Maren, 
President van FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. 
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@HollandBIO

Wij maken werk van een vruchtbare voedingsbodem 

waarop biotech bedrijven groeien en bloeien.

Maatschappelijke uitdagingen verdienen  

biotech oplossingen.

Samen geven we gezondheidswinst, innovatie  

en betaalbaarheid een boost.
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Wij zijn HollandBIO, de belangenvereniging van de biotech sector. 
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Het is begonnen met Pharming’s  leidend product 
RUCONEST®:  de eerste en enige plasmavrije 
rhC1INH-eiwitvervangingstherapie. Goedgekeurd 
voor de behandeling van acuut erfelijk angio-
oedeem of Hereditair Angio-oedeem (HAE)-
aanvallen. RUCONEST® wordt gecommercialiseerd 
in de Verenigde Staten, de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk via het eigen verkoop- en 
marketingorganisatie, en in de rest van de wereld via 
het distributienetwerk.

Inmiddels ontwikkelt Pharming recombinante 
eiwitten  voor vele 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. ‘In april 2021 werd 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®. De verwachtingen rond deze indicatie 
zijn hooggespannen.’  

Positieve resultaten leniolisib
In april jl gaf de studie met het  orale 
precisiegeneesmiddel, leniolisib (een fosfoïnositide 
3-kinase-delta of PI3K-delta-remmer) positieve 
resultaten. ‘Leniolisib dient voor de behandeling 
van geactiveerd PI3K-deltasyndroom, of APDS, dat 
Pharming in een fase 2/3 registratiestudie in de VS 
en Europa heeft onderzocht, stelt De Vries. ‘De studie 
heeft aan de co-primaire eindpunten voldaan door het 
aantonen van verbeteringen in lymfoproliferatie en 
correctie van het immunofenotype.  De behandeling 
werd door patiënten goed verdragen. Goedkeuring 
van het product voorziet in een onvervulde medische 
behoefte van mensen met deze zeldzame aandoening. 
Zij zijn momenteel afhankelijk van ondersteunende 
behandeling met antibiotica en immunoglobuline 
vervangingstherapie. Naast de nauwe samenwerking 
met geneesmiddelen toelatingsautoriteiten over de 
hele wereld voor het beschikbaar maken van leniolisib 
voor immunologen, hematologen en hun patiënten, 
zullen we leniolisib verder blijven ontwikkelen 
via ons open-label extensie-onderzoek en twee 
aanvullende klinische onderzoeken bij kinderen onder 
12 jaar, evenals via een mogelijke uitbreiding van het 
geografische distributie bereik van het product.”
Pharming is voornemens om in de eerste helft van 
2022 te starten met het wereldwijd indienen van 
registratieaanvragen voor leniolisib, gevolgd door, 

op voorwaarde van goedkeuring, lancering van de 
therapie in de VS in het eerste kwartaal van 2023 en 
een reeks Europese lanceringen in de tweede helft van 
2023.

Last-but-not-least noemt Sijmen de Vries de studie 
naar de klinische werkzaamheid van rhC1INH bij de 
behandeling van 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. 
We zien uit naar de resultaten van deze studie: het zou 
een mijlpaal zijn als we dit leed kunnen behandelen,’ 
aldus de Pharming CEO.

Recombinante humane C1-esteraseremmer, of 
rhC1INH: het is het belangrijkste compound in 
de Pharming portefeuille. De indicatierange van 
recombinante eiwitten wordt steeds breder.  Ieder 
jaar zijn weer nieuwe positieve studieresultaten 
te melden. Zoals in april jl  met het orale 
precisiegeneesmiddel leniolisib. CEO Sijmen de Vries 
geeft  inzicht in de pipeline van Pharming.

Pharming

Positieve studie resultaten geven 
Pharming vleugels

Gepatenteerd technologieplatform als 
solide fundament

Het solide fundament van Pharming (wereldwijd 
285 medewerkers) is het gepatenteerde 
technologieplatform, het Transgenic Production 
Technology Platform (TPTP).  Deze unieke, 
goed schaalbare en reproduceerbare methode 
voor het produceren van hoogwaardige 
recombinante menselijke eiwitten is GMP-
gevalideerd. Het 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 het aan de Nasdaq genoteerde 
Pharming heeft aangegrepen voor de 
ontwikkeling van baanbrekende behandelingen 
voor zeldzame medische aandoeningen en voor 
grote onvervulde medische behoeften. 

Pharming CEO Sijmen de Vries | Fotografie: Rob Overmeer

Financiële resultaten eerste kwartaal
-  7% omzetstijging ten opzichte van Q1 2021 tot  
 $46,6 miljoen
-  Lancering van leniolisib op schema voor Q1   
 2023 na eerder gemelde positieve data uit de  
 klinische fase 3 registratie-studie
-  Sterke kasstroom uit bedrijfsactiviteiten ter   
 ondersteuning van investeringen in leniolisib



Chromatografie instrument krijgt een 2de leven 
Herwin Smit, directeur van Labrecycling wil graag 
gebruikte chromatografie instrumenten een 2de 
kans geven. Het is eeuwig zonde om nog goede 
chromatografie instrumenten weg te gooien. 
Wij kopen internationaal in en verkopen de 
apparatuur wereldwijd aan landen als: Nigeria, Zuid-
Afrika, Egypte, Vietnam, Bangladesh en Argentinië.

2 = 1 
Landen, waar men een stuk minder te besteden 
hebben, vragen naar een goed werkend, 
schoongemaakt en gereviseerd chromatografie 
apparaat. Het systeem, welke wij naar op zoek zijn, 
is vaak rond tien jaar oud en/of afgeschreven. 
Voornamelijk in er sprake van verouderde technologie 
en hoge revisiekosten.
Eigenlijk werkt het apparaat nog prima, maar in 
Nederland worden chromatografie instrumenten weg 
gegooid of aangeboden aan de RTA voor recycling. 
Labrecycling maakt van twee Agilent 1200 HPLC 
systemen één werkend systeem. De modules worden 

van binnen- en buitenkant gereinigd, getest en weer 
compleet gemaakt. Nieuwe productie is niet nodig, wij 
besparen het milieu.

Marktkennis
De afgelopen jaren hebben wij over hele wereld heel 
veel contacten opgebouwd met eindgebruikers en 
andere wederverkopers. Deze kennis, maakt dat wij 
heel goede marktconforme prijzen geven. 
Doordat wij zelf alle stappen in het gehele proces 
maken, kunnen wij snel schakelen tussen vraag & 
aanbod. Van inkoop bij o.a. farmaceuten, ziekenhuizen, 
R&D afdeling, drinkwaterbedrijven, voedsel -& 
chemische industrie en commerciële laboratoria. Tot 
aan de verkoop van goedwerkende apparaten in landen 
in Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

Gebruikte chromatografie & duurzaam ondernemen 
Als medewerker van één van de laboratoria in 
Nederland, heeft u natuurlijk wel wat beters te 
doen dan wachten op een goed bod voor uw oude 
chromatografie apparatuur. Wat is er dan mooier, dan 
wanneer al het werk uit uw handen wordt genomen.  

En het allermooist is … u geeft 
Chromatografie apparatuur een 2de kans!

Duurzaamheid
Recyclen is de eerste stap naar duurzaamheid. 
Hergebruik van instrumenten zal alsmaar belangrijker 
worden. Het fabriceren van nieuwe instrumenten kost 
heel veel energie en hebben ook nog eens een hoog 
prijskaartje. Labrecycling draagt graag een steentje bij 
om onze aarde te ontlasten.

Geef de volgende generatie een planeet waar 
grondstoffen niet zijn opgeraakt.

Help ons!
Mail ons de volgende info:
• Fabricaat en model 
• Wel of geen PC & software 
• Gedetailleerde foto’s 

Scan de QR-code en laat ons direct weten, welk 
chromatografie instrument u een 2de leven gunt.
Vier voordelen van het verkopen 
1.  U draagt een steentje bij aan een beter milieu en  
 het welzijn van de medemens.
2. U ontvangt een marktconforme prijs.
3. U heeft meer laboratoriumruimte.
4. U genereert geld voor aanschaf van nieuwe  
 instrumenten.

Feel free to investigate the dual centrifuge ZentriMix 380 R!
Homogeniseren, mengen, pletten of malen, de 
ZentriMix kan het allemaal. En als dat nog niet 
voldoende is, kan deze ook ingezet worden als een 
normale centrifuge. Gebruikers zijn het er over 
eens, dat net als bij onze standaard centrifuges 
het geluidsniveau van de ZentriMix laag is. Met z’n 
afmetingen van 457 x 750 x 418 mm en volledig 
gesloten behuizing, kan de ZentriMix in of naast de 
zuurkast geplaatst worden. 

De ZentriMix is uitgerust met een speciale rotor 
met 2 eenheden die afzonderlijk roteren tijdens 
het centrifugeren. De methode is gebaseerd op de 
klassieke centrifugatie met extra feature dat de 
monsterflesjes rond hun eigen as roteren.  Hierdoor 
ontstaat een zeer frequente en enorm snelle beweging 
van het monstermateriaal in de ‘buizen’ wat de basis 
vormt voor een zeer efficiënte extractie, vermaling of 
homogenisering van het monstermateriaal.  
 
Qua capaciteit kan in de ZentriMix maximaal  40x 2,0 
ml of 6x 50 ml tegelijkertijd worden gecentrifugeerd. 
Door eventueel gebruik te maken van adapters kunnen 
verschillende buistypen (kunststof bekers, containers 
etc.) gebruikt worden. 
Het krachtige koelsysteem maakt deze 
duaal centrifuge ook zeer geschikt voor 
temperatuurgevoelige monsters. De temperatuur en 
het toerental (max. 377/1.048 RCF) kan met behulp 
van de knoppen ingesteld worden. Zo is het mengen 
van moeilijk oplosbare of te mengen componenten of 

de productie van nanodeeltjes in gesloten (steriele) 
flacons een stuk eenvoudiger. 

In het Einthoven laboratorium (LUMC) is enthousiast 
gereageerd op de aanschaf en de werking van de 
ZentriMix. In dit laboratorium wordt onder meer 
onderzoek gedaan naar obesitas en diabetes type 2 
en het effect van het metabolisme. Voor dit onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van muizen, uiteraard onder 
strikte vergunningen en protocollen. De duaal 
centrifuge wordt onder andere ingezet voor het 
vermalen van muizenkeutels om eenvoudiger te 
kunnen extraheren.

Al enkele jaren werd gezocht naar een methode om
het gewenste poeder te krijgen zonder veel 
geluidsoverlast of schade (en hoge kosten) aan 
apparatuur of buizen. Vortexen bleek niet goed 
genoeg te werken maar de combinatie van 
ronddraaien en ‘schudden’ in de ZentriMix blijkt de 
perfecte combinatie. 

Van de muizen in dit onderzoek, worden de keutels 
maar ook een deel van de lever of hersenen afgedraaid 
in epjes in de ZentriMix.  In slechts een aantal 
seconden zijn de muizenkeutels tot poeder vermalen, 
voor taaier weefsel zoals hersenen is slecht een paar 
minuten nodig. Afhankelijk van de applicatie wordt aan 
het epje nylon, glazen of metalen kraaltjes of kegeltjes 
toegevoegd voor het beoogde resultaat.  
Gebleken is, dat het RNA niet beschadigd wordt in 

de duaal centrifuge. Kortom: de ZentriMix is perfect 
inzetbaar in de research of life science. Niet te 
vergeten, dat deze duaal centrifuge ook uw werk 
een stuk eenvoudiger kan maken bij onderzoek van 
membranen of DNA uit planten en pesticiden. 
Hettich Benelux ontwerpt, produceert en installeert 
standaard en maatwerk laboratoriumproducten 
voor al meer dan 75 jaar. Centrifuges, incubatoren, 
plantengroeikasten, oliebaden, fermentatiebaden en 
nog veel meer.  

Wilt u een oplossing voor uw vraagstuk of de ZentriMix 
graag aan een nader onderzoek werpen? Ga naar 
www.hettichbenelux.com of neem contact op met ons 
op via 088 221 9900 of info@hettichbenelux.com.  
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Afgelopen voorjaar was Roche plots groot in het 
nieuws in Nederland toen moleculair geneticus 
prof. Hans Clevers aankondigde hoofd van de 
onderzoeksafdeling van Roche farma te worden. Hij is 
één van de meest vooraanstaande wetenschappers in 
de life sciences van ons land. 
“Wij hebben een passie om wetenschap en toepassing 
met elkaar te verbinden. Al 125 jaar investeren we 
volop in wetenschappelijke doorbraken om patiënten 
van vandaag én morgen te kunnen helpen”, aldus Jan 
Wisse, communicatie manager bij Roche Nederland 
BV. “Om innovaties naar de markt te krijgen zijn grote 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling niet de 
enige sleutel tot succes. Samenwerken met álle 
partijen is minstens zo belangrijk” 

“Drie tot vijf keer meer voordelen voor patiënten 
realiseren tegen de helft van de maatschappelijk 
kosten”
Roche heeft haar strategie nog verder toegespitst 
op samenwerking. Waar in het verleden medische 
innovaties hun weg naar de patiënten relatief 
eenvoudig vonden, is een steeds complexer 
zorglandschap nu steeds meer een uitdaging. Dat komt 
enerzijds door de enorme hoeveelheid kennis die de 
life sciences en medische wetenschap voortbrengen, 
van genomics tot digitalisering tot diagnostiek en 
nieuwe therapieën. Daardoor zijn er meer variabelen 
aanwezig en dus ook meer keuze opties. Daarnaast 
beslissen patiënten steeds vaker mee over hun 
behandeltraject, een trend die Roche zeer toejuicht. 
Maar niet alleen de keuze opties nemen toe, ook de 
druk op het zorgbudget. We zullen met elkaar de 
kosten in de hand moeten houden. Daarom heeft 
Roche een zeer ambitieuze doelstelling geformuleerd: 
drie tot vijf keer meer voordelen voor patiënten 
realiseren tegen de helft van de maatschappelijk 
kosten. Niet enkel focus op de kosten, maar vooral ook 
op de maatschappelijke opbrengsten.

“En dat is precies waar we zien dat het nog veel beter 
kan”, zegt Robert Mansens, chapter lead Healthcare 
System Partners. “In veel gevallen is er weinig tot geen 

zicht op de totale kosten en de baten van medische 
behandelingen. Natuurlijk weten we wat een pil 
kost, of een dagopname in het ziekenhuis, of een rit 
in de ambulance. Maar het is veel lastiger als we 
kosten en baten gaan combineren. Als bijvoorbeeld 
een behandeling niet in het ziekenhuis maar thuis 
gegeven kan worden? Kunnen we de kosten en baten 
inzichtelijker maken als een ouder mee moet voor 
de behandeling van een kind naar het ziekenhuis - 
en daardoor niet kan werken? En hoe zit het met de 
effectiviteit van al die opties?”

“Slim gebruik van data kan kosten verlagen en 
kwaliteit verhogen”
Om het inzicht in het complexe zorglandschap 
te vergroten is het cruciaal samen te werken en 
kennis en kunde te delen. Robert licht toe:  ”Ik heb 
de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan binnen 
het ziektebeeld hemofilie, een erfelijke ziekte die 
zich uit in bloedstollingsproblemen. Gelukkig zijn er 
tegenwoordig diverse behandelingen beschikbaar 
die de kwaliteit van leven vergroten. Arts en patiënt 
hebben vaak meerdere opties tot hun beschikking 
voor de behandeling, afhankelijk van individuele 
kenmerken. Door partijen bijeen te brengen en  
relevante data te verzamelen en te koppelen, krijgen 
we inzichten waar we de zorg en uikomsten voor 
patiënten kunnen verbeteren. Meer duidelijkheid ook 
over de verschillen tussen de diverse behandelingen. 
Met deze kennis krijgen we antwoorden op de vraag 
hoe we innovatie het meest efficiënt en doeltreffend 
in kunnen zetten. En dat komt de efficiency en de 
uitkomst voor de patiënt, zorg en maatschappij ten 
goede.” 

“We zien dat de vraag naar zorg stijgt en tegelijkertijd 
de behandelopties toenemen, terwijl we de kosten 
voor de maatschappij moeten beteugelen. Wij geloven 
erin dat innovatie, samenwerking en een duurzaam 
gezondheidszorgsysteem elkaar versterken. Dat is een 
inspirerende visie om uit te dragen.” besluit Jan Wisse.  

Roche 

Samenwerken zit in ons DNA
Roche is de grootste investeerder in R&D in life sciences ter wereld. Om innovaties succesvol bij patiënten te krijgen is méér nodig dan alleen wetenschap. Samenwerking 
met alle partijen in zorg én wil om duurzame toegang voor patiënten te realiseren staan centraal in de strategie bij Roche.

Robert Mansens

Jan Wisse

M-NL-00001223 

Hoofdkantoor Roche in Basel



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



Maar weinigen realiseren zich dat bloeddonatie en 
-verwerking een veelal handmatig proces is van 
repeterende handelingen.  Zo worden wekelijks 
bijvoorbeeld duizenden elastiekjes en kruisslangen 
aan een bloedzak bevestigd. Dit onderdeel van het 
werk is niet uitdagend en leent zich wellicht voor 
automatisering,’ zo redeneerde men bij Sanquin. Het 
was de aanzet tot het Blood Bag Processing System, 
een gedeeltelijke robotisering in de bewerking en 
vrijgeven van bloeddonaties. Een unicum waarvoor 
nu ook internationaal grote belangstelling is.

Even terug naar de basis. ‘Bloed bestaat uit rode 
bloedcellen, plasma en bloedplaatjes, ‘legt manager 
van de productieafdeling, Gwen Mast sinds bijna 
18 jaar werkzaam bij Sanquin, uit. ‘Een patiënt 
krijgt alleen het bestanddeel dat hij/zij nodig heeft. 
Daartoe wordt het bloed bewerkt in productie centra  
in Amsterdam en Nijmegen. Dat gaat wekelijks 
om duizenden bloedzakken met bijvoorbeeld rode 
bloedcellen die bewerkt moeten worden. Dit is voor 
een groot deel repeterend manueel werk.  In feite 
werk dat vraagt om automatisering. Maar hoe pak je 
dat aan? We moesten echt het wiel uitvinden. In het 
buitenland waren de bloedbanken wel tot dezelfde 
conclusie gekomen, maar automatisering van het 
proces bleek steeds een stap te ver: te complex en 
ingewikkeld. Nu zeggen we wel tegen elkaar ‘Best 
uitzonderlijk dat niemand ons voor is gegaan’, maar de 
reden is dus dat automatisering van dit proces tot voor 
kort onhaalbaar werd geacht.’

Intelligente robot 
Want hoe begin je aan de automatisering van zo’n 
complex traject? Hoe pak je het met z’n allen aan? 
Compliance officer Jan van Zeelst, sinds 1987 bij 
de bloedbank en nog stammend uit de tijd dat er 
in noodsituaties door 1 persoon werd opgeroepen,
afgenomen, gekeurd én de labtest werd gedaan, stelt:
‘We zijn begonnen met een specificatie in een plan 
van aanpak. Waar moest de machine aan voldoen?
Welk deel van het proces kan geautomatiseerd 
worden? Welke eisen moeten we stellen? Het 

apparaat ofwel de robot moest het product ook 
herkennen. Van cruciaal belang is: zit het juiste 
product in de juiste zak? De robot moest dus 
intelligent genoeg zijn om te sorteren op bloedgroep 
en type product. Vervolgens werd een tender 
uitgeschreven die werd gewonnen door Inno4Life, 
onderdeel van de Dec Group, gespecialiseerd in 
complexe equipment en services projects in de Life 
Science. In samenwerking met Inno4Life wisten we 
grote stappen te maken in de automatisering.’

Een hoop werk uit handen
Inmiddels is het proces gedeeltelijk geautomatiseerd 
met een Zebra-printer interface en labelling. Wat 
dat aan werk scheelt? Gwen legt het uit: ‘Er zaten 
veel handmatige handelingen in het ’oude’ proces: 
de kruisslang segmenteren (voor later diagnostisch 
gebruik), de kruisslang bundelen en vastzetten, 
het bewerkte product, gesorteerd per bloedgroep 
in kratten plaatsen en labelen voor vrijgifte. Deze 
labeling houdt in dat handmatig het product zes keer 
wordt gescand, waarbij de producten handmatig 

worden gesorteerd per bloedgroep. Dan volgt er 
een controle op de dagproductie. Pas dan zijn 
deze gesegmenteerde, gebundelde en vrijgegeven 
producten gereed voor overdacht aan onze  distributie 
centra voor levering aan  de (aanvragende) 
ziekenhuizen.  De machine neemt al die handelingen 
voor rekening.  Hoe dat er in de praktijk uitziet, toont 
bijgaand BBPS-beeld.’ 

Hoe maak je dummie bloed?
‘Vergeet niet, ‘ zo vult Jan aan. ‘Dat we werkelijk bij 
iedere stap het wiel moesten uitvinden. Alles moest 
steeds getest worden. Dat kan niet met echt bloed, dat 
is bestemd voor patiënten. Dus moesten we dummie 
bloed uitvinden. Zo bleek temperatuur een complex 
issue. En dan vonden we ook nog dat het wel rood 
moest zijn, en dat was weer zoeken naar de juiste rode 
kleurstof. Uiteindelijk hebben we 8000 zakken met 300 
ml dummie bloed gebruikt om het BBPS te testen.’

Zowel Gwen als Jan zijn ervan overtuigd dat het 
niet voor niets binnen Sanquin is dat de krachten 
gebundeld konden worden en een wereldwijd uniek 
automatiseringssysteem ontstond. ‘Er heerst binnen 
Sanquin heel erg de geest om elkaar te helpen. En dit 
is typisch zo’n proces waarvoor je veel verschillende 
specialisten nodig hebt die bereid zijn om intensief 
mee te denken. Maar belangrijker nog: de ontwikkeling 
van BBPS heeft ook geleid tot een kentering in de 
denkwijze. Het gaat om een stukje lef om na te denken 
over processen en de wil om te veranderen. Om binnen 
de organisatie met z’n allen zo’n creatief traject te 
doorlopen dat uiteindelijk leidt tot een uniek stukje 
automatisering was een echte eye-opener. We zeggen 
dan ook: dit is slechts het begin, met z’n allen kunnen 
we nog veel meer doen.’ 

Meer informatie
www.sanquin.nl
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Blood Bag Processing System:  
wereldwijd unieke automatisering 
in bloeddonaties

Gwen Mast

Jan van Zeelst



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
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DFE Pharma develops, produces, and supplies 
excipients used in the pharmaceutical industry. 
Important work, says Martti: “Excipients – or inactive 
ingredients – are key in drug development. Without 
excipients, no medicines.” The ingredients produced by 
DFE Pharma ensure that medicines are released into 
a patient’s system predictably and effectively. As an 
international leader in the industry, Martti has always 
respected DFE Pharma’s work. “The excipients we 
produce are used in pills, tablets, inhalation medicines, 
and in biopharma formulations – including in COVID-19 
vaccinations”, Martti says. 
He is very excited to join the DFE Pharma team. 
“I am impressed with what I have seen so far. It’s a 
truly global company, with passionate and skilled 
people that live up to the purpose of the company: 
moving towards a healthier world together.”  
 
‘Try to understand before you want to become 
understood’ 
The road towards his new role as CEO of DFE Pharma 
crossed many borders. Coming from Finland, Martti 
worked abroad in the United States, the United 
Kingdom, and Germany. Before joining DFE Pharma, 
he served Colorcon, a company he had worked at for 
over 23 years in five different roles, and spent the 
last 8 years as CEO. This means Martti brings a ton 
of experience with him. But, as he is just starting out 
in his new role, he plans to use his first months to 
fully understand the company and its people. “I am 
following the principle ‘try to understand before you 
want to become understood.’ I am taking the time to 
discuss with various stakeholders – employees and 
customers – to find out what works and what does not. 
Using that as a starting point, we will further build 

the company based on our learnings and successes”, 
Martti says.  
The company and Martti seem to be a good fit, and 
he likes to add that being located on the Novio Tech 
Campus benefits their work. “The Campus brings 
knowledge, business, and innovation together. By being 
located here, we benefit from the open innovation and 
connection between researchers and entrepreneurs in 
health and high tech”, he says.  
 
It’ll be hard work 
With Martti as the new CEO, DFE Pharma is ready 
to take the next step, which is necessary given 
the challenges the company faces. “We are living 
in unprecedented times – with COVID-19 and the 
situation in Ukraine. These events impact everyone, 
and one of the challenges we face as a result is cost 
inflation. We continue to commit to our promise of 

security and supply, which means I’ll have to work 
hard to keep both the internal workforce and external 
stakeholders engaged: an exciting challenge.” 
 
Above all, Martti sees opportunities. “Transforming 
DFE Pharma to an even more market- and customer-
oriented business is on the agenda. Innovation, new 
products, and new applications for existing products 
represent a significant opportunity for organic growth. 
We will also continue to scout for inorganic growth 
opportunities.” He emphasizes that there are already 
countless products on the market that rely on DFE 
Pharma excipients. “Tablets, capsules, liquids, 
vaccines, all simply can’t exist without using binders, 
fillers stabilizers, or disintegrants made by our team”, 
he says. He summarizes the many applications of 
their products: “Next time you take a medicine or buy 
a vitamin, there might very well be a DFE Pharma 
product in it.”  

 
As the world is slowly trying to move on after more than two years in a pandemic, DFE Pharma continues to work on key ingredients for medicines and supplements. As their 
new CEO, Martti Hedman plans to lead the company so that it can further develop its position as an international leader in the excipients industry.

Novio Tech Campus

A piece of drug discovery company 
DFE Pharma in almost every medicine 
or vitamin

Martti Hedman



Door toepassing van cell Tolerant Radial Affinity 
Chromatography (cTRAC) als schakel tussen 
Upstream (USP) en Downstream (DSP), worden 
clarificatieverliezen voorkomen en stijgt de netto 
proces-opbrengst van monoclonal Antibody (mAb) 
met circa 10%. Tien procent lijkt gering, maar 
door de enorm waardevolle mAb is de invloed op 
het rendement significant. In Fig. 1. [1] wordt het 
schema van een algemeen toegepast ‘platform-
productieproces’ voor de batch-productie van 
therapeutische antilichamen (mAb) uit Chinese 
Hamster Ovarian (CHO)-cellen getoond. Een beproefde 
opzet die ook voor andere recombinante producten uit 
diverse cellijnen wordt ingezet. 

Het “hart” van het mAb zuiveringsproces is de 
uiterst selectieve affiniteitsbinding van mAb aan 
het ProteineA, waarmee het mAb in één stap wordt 
gezuiverd tot >95%. Vervolgstappen verwijderen 
gastheer-eiwit (Host-Cell-Protein of HCP), virus en 
IgG-aggregaten tot een zuiverheid >99%. Tijdens 
de “primary recovery”, de clarificatie-stap tussen 
USP en DSP, treedt een “geaccepteerd” verlies aan 
mAb op van 10 – 15% [2]. Door de kostbare mAb een 
enorm rendementsverlies! Het voorkomen van deze 
verliesgevende 
clarificatie maakt het 
proces niet alleen 
goedkoper maar 
ook duurzamer, 
onder andere door 
het vervallen van 
forse “single-use” 
filterinstallaties 
(Fig. 2.). 

Met de toepassing van cTRAC-ProteineA vervalt de 
clarificatie (blauw omkaderd in Fig.1). Met behoud 
van de selectiviteit van deze affiniteitsmedia wordt de 
processtap geassimileerd tot één ProteineA-capture 

stap direct vanuit de celkweek. Met een zeer hoge 
celdichtheid, tot 40 * 106 CHO cellen per ml, wassen de
CHO-cellen ongehinderd en zonder schade door 
de cTRAC-ProteineA kolom terwijl de mAb wordt 
gebonden. Hydrodynamisch mogelijk gemaakt
door de trechter-vormige, radiale kolom (Fig. 3.). 

Door deze trechtervorm worden de cellen naar de 
uitgang geleid zonder gelegenheid tot stagnatie. Deze 
geleiding is het gevolg van de weerstand-gedreven 
focus van de flow die kan worden verklaard met behulp 
van de formule van Kozeny-Carman (formule 1) [3]. 

(formule 1) 
ΔP =

150ƞ (1-Ɛe2)

Dp2 Ɛe3
* *u * L

In capillaire systemen neemt de weerstand (druk, 
P) toe onder invloed van de viscositeit (ƞ), de 
partikeldiameter (Dp), de superficial velocity (u), de 
bed-porositeit (Ɛe) en de buislengte (L). 
De vorm van de radiale kolom veroorzaakt een 
graduele versnelling en -weerstandsverhoging wat 
leidt tot flow-focussing waardoor achterblijvende 
cellen, en dus verstopping, wordt voorkomen.

Met de toegenomen recovery en een reductie van de 
kosten (filters, buffers, tijd) ontstaat een rendements-
verhoging van ca. 40% op de eerste stap van mAb 
zuivering. Daarbij is de duurzaamheidsbijdrage van 
cTRAC ten minste 20.000kg CO2 per kg antilichaam [4].

Lab cTRAC:
De milde- en lagedruk toepassing maakt het 
mogelijk mAb uit een kleine pilot-celkweek zelfs met 
injectiespuit zeer snel en probleemloos te isoleren 
(Fig. 4.). Vanzelfsprekend kan dit ook met een kleine 
slangenpomp. Voor meer informatie en de cTRAC 
starter kit, bezoek www.proxcys.com/ctrac. 

Continuous cTRAC
cTRAC kolommen zijn lineair schaalbaar tot tientallen 
liters kolomvolume. Omdat cTRAC processing robuust 
en mild is, blijkt deze ook in BioSMB-modus uitstekend 
te presteren (Fig. 5). Bij 3 tot 5 in serie geschakelde 
kolommen, met een totale bedhoogte van 27cm tot 
45cm is de flowthrough gelijkmatig en de viability 
boven de 90% (zeer geringe celschade).

[1] Prof. M. Franzreb et.al, 2014 October-issue, BPI.
[2] Unverified generally reported data
[3] (Besselink T, et.al. 2013. Journal of   
 Chromatography A 1271:105–114.)
[4] Proxcys Poster PPB2019 People, Planet, 
 Profit – plasma conference. 

Proxcys

Sterk verhoogde opbrengst bij 
mAb productie door wegvallen van 
Unit-operation.

Fig. 1 (BPI-2014 October issue)

Fig. 2 PALL

Fig. 3 Radiale kolom

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4



Baanbrekende diagnostische tools ontwikkeld in het Noorden 

Open Diagnostics Ecosysteem 
versterkt positie Noord-Nederland
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Het eerste project dat van start is gegaan bij ODE is 
Detact Diagnostics. Dit startup-bedrijf ontwikkelt een 
medische technologie om bacteriën te detecteren in 
het menselijk lichaam, bijvoorbeeld tijdens gewricht 
vervangende operaties. Detact wil graag bij de 
ontwikkeling van hun nieuwe diagnostische tool hun 
Research & Development versnellen én daarbij meer 
gebruik maken van kennis die in de regio aanwezig is 
met behulp van ODE.

Wouter van Gammeren, CFO bij Detact Diagnostics 
is zeer enthousiast over het initiatief: “Wij hebben 
met Detact een hele goede ervaring met ODE. Niet 
alleen de subsidie is zeer welkom, maar juist ook de 
goede introductie en de juiste contacten in het veld in 
de noordelijke regio is waardevol gebleken. De lijnen 
zijn kort en dit helpt enorm bij het versnellen van ons 
ontwikkelproces.” Ton Vries, directeur van ODE en 
bestuurslid van de LIFE Cooperative licht toe: “Het 
nut en de noodzaak van ODE heeft zich direct in het 
eerste jaar bewezen met het eerste project rond Detact 
Diagnostics.’’

Nieuwe projecten
Sinds februari 2021 is het Open Diagnostics 
Ecosysteem verrijkt met leerproject SG Papertronics. 
Sneller innoveren en sneller je diagnostische product 

op de markt brengen. Dat is precies wat het bedrijf SG 
Papertronics wil bereiken met hun deelname aan het 
Open Diagnostics Ecosysteem (ODE). De doelstelling 
van dit leerproject is om hun gebruiksvriendelijke 
manier van laboratoriumanalysetechniek voor 
brouwers door te ontwikkelen voor medische 
technologie.

Ook in 2022 gaan de ontwikkelingen in ODE door. 
Een nieuw deep learning project met Reperio BV 
is in 2022 van start gegaan. Reperio BV is een snel 
groeiende startup die werkt aan het ontwikkelen van 

preventieve diagnostische tools om oogheelkundige en 
neurodegeneratieve aandoeningen te herkennen in een 
eerder stadium. Binnen het  ODE gaat Reperio haar 
innovatieve diagnostische tool verder ontwikkelen, die 
bijdraagt aan onder andere het vroeg signaleren van 
veranderingen in oogbewegingen.

Bijdrage van SNN en gemeente Groningen
Het Open Diagnostics Ecosysteem is een initiatief van 
de LIFE Cooperative. De eerste plannen kregen een 
kickstart na de toekenning van een subsidie van 2,1 
miljoen euro door het SNN en gemeente Groningen. 
Dankzij de subsidie kan ODE de verschillende (leer)
projecten starten. Concreet kunnen projectaanvragers 
30% subsidie op hun ontwikkelingstraject ontvangen 
van ODE. 

Voor meer informatie: www.opendiagnostics.nl 

Het Open Diagnostics Ecosysteem (ODE) heeft als 
doel om Noord-Nederland wereldwijde expert 
te maken in het ontwikkelen van innovatieve 
diagnostica. Het ecosysteem biedt toegang tot 
een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, 
zorgpartners en ontwikkelingsfaciliteiten die hun 
kennis en kunde inzetten om nieuwe technieken 
te ontwikkelen voor het stellen van een medische 
diagnose. ODE is een initiatief van de LIFE 
Cooperative en de eerste plannen kregen een 
kickstart na de toekenning van een subsidie van ruim 
2 miljoen euro door SNN en de gemeente Groningen. 
Vliegende start met Detact Diagnostics

Open Diagnostics wordt mede mogelijk gemaakt met financiering van



• Avacc 3 has significant advantages 
 over existing whooping cough   
 vaccines
• Second major OMV platform
 licensing agreement with   
 pharmaceutical company
• Over 24 million cases of whooping   
 cough per year world-wide 

Intravacc B.V., a world leader in 
translational research and development 
of preventive and therapeutic vaccines, 

today announced the signing of an 
exclusive licensing agreement with 
Beijing Zhifei Lvzhu Biopharmaceutical 
Co., Ltd (“Zhifei Lvzhu”) in China for 
Avacc 3 an OMV-based whooping cough 
vaccine. 

Under the terms of this agreement 
Zhifei Lvzhu will receive an exclusive 
license for the Chinese territory and 
non-exclusive for Africa, South America 
and selected Asian countries. Under 

the agreement Intravacc will receive 
milestone and upfront payments and 
royalties over net sales. Both parties 
will continue to collaborate to tailor the 
Avacc 3 concept vaccine for 
the respective territories, including 
upscaling, toxicology and clinical trials.

Current vaccines against whooping 
cough have disadvantages. Inactivated 
whole cell vaccines are relatively 
reactogenic, resulting in reduced 

use in vaccination programs. 
Subunit vaccines, on the other hand, 
have limited efficacy. This results 
in outbreaks of whooping cough, 
even in vaccinated populations. 
Asymptomatic carriage facilitates 
spreading of the bacteria and a vaccine 
that prevents this, could contribute 
to herd protection. Intravacc’s 
Avacc 3, a homologous Bordetella 
pertussiscandidate vaccine based on 
Intravacc’s OMV platform, induces a 
strong systemic immune response. 
When administrated intranasally, it 
induces both a strong systemic and a 
strong mucosal immune response. 
Dr. Jan Groen, Intravacc’s CEO, said: 
“We are very pleased to partner 
with Zhifei helping to improve the 
prevention of whooping cough in 
China. This is Intravacc’s second 
OMV-based licensing agreement with 
a pharmaceutical company, thereby 
expanding the global reach of our 
proprietary OMV platform technology.” 

C O N T A M I N A T I O N  C O N T R O L  S T R A T E G Y

Our international team of 
Global Technical Consultants
know what they’re talking about

Request the eBook from ecolablifesciences.com/CCS for 

more information or speak to your Ecolab account manager 

to arrange an in-depth assessment of your Contamination 

Control Strategy.

A CCS should serve to 
proactively identify, evaluate 
and control the risk of all 
forms of contamination to 
the overall process

C O N T A M I N A T I O N  C O N T R O L  S T R A T E G Y

 Highly proficient in the execution of global customer 
disinfection validation projects

 Active collaborator on scientific projects and publications 
with pharmaceutical organisations

 Corporate cleaning & disinfection standards co-ordinator
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Intravacc signs an exclusive license agreement with Zhifei Lvzhu Biopharmaceutical to commercialize 
Avacc 3 - an OMV based whooping cough vaccine

flanders.bio benoemt 
CEO en COO als 
veelbelovende tandem

België - De Raad van Bestuur van 
flanders.bio, de toonaangevende 
onafhankelijke clusterorganisatie voor 
de life sciences industrie in Vlaanderen 
en België, heeft de benoeming 
aangekondigd van Wouter Piepers als 
CEO, en Willem Dhooge als COO, met 
ingang van 18 mei 2022.
Met de benoeming van Wouter 
Piepers, verwelkomt flanders.bio 
een doorgewinterde internationale 
corporate marketing en investor 
relations executive, met een 
ruime ervaring in onder andere de 
gezondheidszorg en life sciences 
industrie. De voorbije +25 jaar 
bekleedde Piepers verschillende 
regionale en internationale 
leidinggevende functies, onder meer 
bij bedrijven als Oxurion, Ansell 
Healthcare, Siemens en recentelijk 
Deme. Hij begon zijn carrière als 
consultant bij marktleidende bureaus 
als Interel en Weber Shandwick.



Kosten besparen. Risico’s voorkomen. Tijd winnen. 
Welk bedrijf wil dat niet? UltraPure International 
(UPI) is de specialist op het gebied van single-use 
componenten, waarmee (farmaceutische) bedrijven 
kunnen besparen op reinigings-, investerings- en 
validatiekosten. Maar dat niet alleen. Door het gebruik 
van volledig gesloten single-use assemblies, optioneel 
met steriliteitsclaim en/of 100% integriteitstesten, 
worden risico’s op lekkage en contaminatie van het 
product gereduceerd. Bovendien kunnen nieuwe 
processen sneller worden opgestart met minder 
investeringen dan traditionele productielijnen. Of 
neem het gemak van ”plug and play”. ‘Componenten 
kunnen eenvoudig worden verwisseld en het systeem 
kan worden omgebouwd bij overschakeling op een 
volgende productiebatch.

‘Hitma zag de groei in single-use componenten al in 
2017 aankomen en wist proactief te handelen, nog 
voor de enorme vraag vanuit de vaccinindustrie,‘ 
stelt Michiel Jansen, die in 2018 weer ‘terug kwam’ 
bij Hitma, het bedrijf waar hij ooit in 1996 was 
begonnen en 11 jaar had gewerkt. ‘In 2018 is UltraPure 
International BV gestart met 4 medewerkers en een 
cleanroom van 25m2. In 2019 zijn we overgegaan 
tot de bouw van een nieuwe, grotere plant. 25m2 
cleanroom werd 100 m2. Van 4 medewerkers, zijn we 
gegroeid naar nu bijna 40. Hoe zo’n groei mogelijk 
is? Het aanbod sluit aan bij wat onze klanten willen. 
Daarnaast werd de vraag natuurlijk groot door corona 
(vaccinindustrie). En het productievolume naar 
het buitenland is enorm gestegen. We exporteren 
momenteel een derde van onze producten naar 
landen buiten de Benelux.’ Begin dit jaar is UltraPure 
International (UPI) afgesplitst van Hitma en als 
onafhankelijk bedrijf onder de vlag van Indutrade met 
de nieuwe directeur Erik van Hooven verdergegaan. 

UPI functioneert wereldwijd en heeft de beschikking 
over cleanrooms in Ierland, Zweden, China 
en Duitsland. ‘We werken voor verschillende 
salespartners door heel de wereld en hebben hierdoor 
een stabiele basis.’ Erik van Hooven vult aan: ‘Aan de 
nieuwe cleanroom van 100 m2 voegden we eind 2021 
nog eens 70 m2 toe. Maar door onze vooruitziende blik 
hadden we de afgelopen jaren tijdens de coronahectiek 
minder last dan andere bedrijven van tekort aan 
personeel, te kort aan productieruimte en te kort aan 
componenten.’

Uitdaging: afval wordt grondstof
Een van de uitdagingen waar UPI en Hitma momenteel 
voor staan, is het omzetten van de plastic afvalstromen 
uit de farmaceutische industrie door het gebruik van 
componenten en assemblies in grondstof. ‘Samen met 
verschillende partners onderzoeken we hoe single-use 
componenten en systemen circulair kunnen worden 
en de schakels in de keten zuiniger en slimmer met 
grondstoffen kunnen omgaan,‘ leggen Michiel en Erik 
uit. ‘Complicerende factoren zijn daarbij bijvoorbeeld 
dat veel gebruikt materiaal uit de farmaceutische 
industrie eerst veilig gemaakt moet worden voor 
hergebruik. Maar dan nog voldoet het vaak niet aan 
de maatstaven. We onderzoeken momenteel hoe 
dit plastic ingezet kan worden voor een ander soort 
producten buiten de farmaceutische industrie. Ook 
siliconen bieden bij hergebruik een bredere range aan 
toepassingsmogelijkheden.’ 

Professionaliseringsslag
Erik van Hooven brengt veel kennis en expertise van 
het productieproces met zich mee. De bedoeling 
is om dit de komende jaren maximaal in te zetten 

om een professionaliseringsslag binnen UltraPure 
International te bewerkstelligen. ‘Dat is noodzakelijk,‘ 
stellen Erik en Michiel. ‘De productiecapaciteit 
is enorm gestegen, we moeten blijven toezien op 
identieke eigenschappen en kwaliteit voor al onze 
producten. Alles is custommade en van groot belang 
is  ‘First time right’: het moet gelijk in 1 keer goed 
zijn. Continue kwaliteit leveren en de klant volledig 
ontzorgen: dat zijn prioriteiten voor het komende jaar.’
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Een vertienvoudiging van het aantal medewerkers 
en het productievolume: dat wist UltraPure 
International, assemblagebedrijf op het gebied van 
single-use technologie voor (bio)farmaceutische 
processen, de afgelopen 2 jaar op de kaart te zetten. 
De cijfers bewijzen de populariteit en de voordelen 
van single-use componenten. Maar juist in tijden 
van explosieve groei is het cruciaal om kwaliteit 
en professionaliteit te blijven bieden. Michiel 
Jansen, directeur Hitma (leverancier van single-use 
componenten en assemblies en partnerbedrijf van 
UltraPure International), en Erik van Hooven, de 
nieuwe directeur van UltraPure International, leggen 
uit hoe ze dat doen. 

UltraPure International

Kwaliteit en professionaliteit ook 
in tijden van extreme groei

UltraPure International was voorheen als 
assemblagebedrijf onderdeel van HITMA Groep 
dat weer valt onder de Indutrade Benelux-
holding, de houdstermaatschappij van alle in 
de Benelux gevestigde Indutrade-bedrijven. 
Sinds februari 2022 zijn zij een onafhankelijk 
bedrijf in deze holding. Hitma is in de Benelux 
de specialist in single-use technologie. Het 
is begonnen met single-use slangen, en die 
bleken al snel goedkoper en makkelijker dan 
het hergebruiken van reinigbare slangen. In 
de huidige tijd levert het bedrijf o.a. tubing, 
fittingen, steriele connectoren, process-
bagassemblies, filtercapsules, kunststof 
slangadaptors, slangenwelders en -sealers, 
sanitaire afdichtingen en single-use druk- 
en flowsensoren. Onderscheidend is Hitma 
door haar vakspecialisten die de klant niet 
alleen adviseren over de meest hoogwaardige 
kwalitatieve en economische oplossing, maar 
ook volledig proberen te ontzorgen.

Erik van Hooven en Michiel Jansen
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R&D business centrum Plus Ultra Leiden vormt 
centraal ontmoetingspunt voor life sciences en health 
op Leiden Bio Science Park

Het nieuwe R&D business centrum op het Leiden Bio 
Science Park, Plus Ultra Leiden, is donderdag 12 mei 
officieel geopend. De minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport – Ernst Kuipers – draaide de eerste 
sleutel om met Michel Leemhuis (CEO, Kadans 
Science Partner), Ida Haisma (Director, Stichting 
Leiden Bio Science Park) en Henri Lenferink 
(Burgemeester gemeente Leiden). De opening 
markeert een nieuwe mijlpaal in de doorontwikkeling 
van het Leiden Bio Science Park. 

Plus Ultra Leiden vertegenwoordigt ruim 
17.000 vierkante meter met flexibel in te delen 
bedrijfsruimtes, specifiek voor partijen binnen life 
sciences en health. “Ik vind het enorm belangrijk 
wat hier wordt samengebracht over het hele 
wetenschapscluster”, vertelt Ernst Kuipers, Minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Het biedt 
verschillende partners de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten, en een gebouw als dit nodigt uit om elkaar 
ook daadwerkelijk te ontmoeten.” 

Plus Ultra Leiden is een ontwikkeling van Kadans 
Science Partner en biedt bedrijven, zoals scale-ups, 
de kans om te groeien op het Leiden Bio Science Park. 
“We waren er vanaf het eerste moment van overtuigd 
dat we een gebouw als dit konden vullen. Daarom zijn 
we met de ontwikkeling begonnen zonder één enkel 
ondertekend huurcontract”, zegt Michel Leemhuis, 
CEO van Kadans Science Partner.

Plus Ultra Leiden maakt tevens deel uit van het 
internationale netwerk van Kadans, dat al 24 andere 
science parken en campussen in Europa met 
elkaar verbindt. Zo wordt de samenwerking tussen 
innovatieve bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen 
verder gestimuleerd om samen aan een betere 
toekomst te werken.

Meer informatie over Plus Ultra Leiden? 
Ga naar www.kadans.com

Nieuwe hub voor wetenschap en 
kennisdeling geopend in Leiden

Het opzetten en valideren van methoden voor (pre-) 
klinische studies onder GLP voor de Biotech en Farma 
Industrie zit in het DNA van onze experts en in onze 
bedrijfsvoering.

Triskelion is ontstaan vanuit TNO in 2011. We 
bieden analytische en consultancy diensten aan vele 
bedrijven in de wereldwijde voedings-, chemische- 
en farmaceutische industrie. Sinds de start hebben 
wij een sterke groei doorgemaakt. Veel nieuwe en 
bestaande bedrijven hebben we geholpen met de 
ontwikkeling van nieuwe farmaceutische en chemische 
stoffen. 

Na onze verhuizing naar Utrecht in 2020, in een 
lastige periode van de Corona pandemie, hebben we 
de beschikking over state-of-the art laboratoria en 
apparatuur. Een periode waarbij we de overheid tot 
op heden succesvol ondersteunen met het testen op 
Corona. 

We generen waarde voor de Biotech en Farma 
industrie door het optimaal inzetten van de ervaring 
en kennis op het gebied van de relevante technieken. 
Ons track record omvat zowel de “small” alsook 
de “large biological” moleculen. Onze experts zijn 
in staat complexe analysemethoden (Bijvoorbeeld 
LC-MS en ELISA)  snel, juist, robuust, en daarmee 
reproduceerbaar op te zetten voor (Pre-)Klinisch 
onderzoek onder GLP. We onderscheiden ons ook in 
proactiviteit en de aandacht die we hebben voor het 
bepalen van de juiste aanpak van uw project. Onze 
flexibiliteit zorgt er voor dat we snel kunnen aanpassen 
mocht dat nodig zijn.

Het is fantastisch 
om samen met 
de meest ervaren 
projectmanagers, 
wetenschappelijke 
experts en 
analisten nieuwe 
uitdagingen aan te 
gaan. 

Samen met u 
werken we aan 
de ontwikkeling 
en het behoud 
van werkzame en 
veilige producten.

Daagt u ons uit? 
paul.stoffels@triskelion.nl
Senior Business Development Manager
www.triskelion.nl
+31652803578

De juiste zorg op het juiste moment bij de juiste 
patiënt – dat is een breed gedragen doel in de zorg. Om 
erachter te komen wanneer een behandeling wel of 
niet succesvol is, heb je data nodig. Met name data uit 
de praktijk – of Real World Evidence – zijn essentieel 
voor nieuwe medische inzichten. In Nederland worden 
veel van dit soort gezondheidsdata vastgelegd, maar 
die zijn verspreid over verschillende partijen en dus 
verschillende systemen. Die data kan en wil je niet 
zomaar bij elkaar brengen; privacy van patiënten heeft 
immers altijd de hoogste prioriteit.

Maar hoe kun je de data dan toch gebruiken? In 
project LANCELOT* is  een oplossing getoetst. In 
een samenwerking tussen TNO, IKNL en Janssen is 
(Proof-of-Concept) software ontwikkeld en getest, 
die het mogelijk maakt om waardevolle aanvullende  
gezondheidsdata te gebruiken zónder die vanuit 
verschillende bronnen bij elkaar te brengen. De data 
van verschillende partijen blijven op de oorspronkelijke 
plek en worden cryptografisch bewerkt, waardoor deze 
alleen herleidbaar zijn voor de database eigenaar. 
Deze heeft toestemming van de patiënten om de data 
te gebruiken. Alleen de anonieme uitkomsten van de 
analyses worden met alle onderzoekers gedeeld. En 
het zijn nou juist die uitkomsten van analyses - en niet 
zozeer de data zelf - die de impact van ziekte op de 
levens van patiënten kunnen verkleinen.
De software is publiek beschikbaar gemaakt om zo de 
mogelijkheden tot het doen van onderzoek voor alle 
zorgpartijen te verruimen.

Als vervolg op LANCELOT zijn de voorbereidingen 
in volle gang voor een volgende stap in project 
HERACLES. Hierin wordt de techniek om, met behoud 
van privacy, te leren uit data van verschillende partijen 
verder doorontwikkeld. 

Zie ook:  
https://www.tno.nl/nl/ 
https://iknl.nl/ 
https://www.janssen.com/netherlands/nl 

* LANCELOT is deels gefinancierd door de PPS-
toeslag voor Onderzoek en Innovatie van het ministerie 
Economische Zaken en Klimaat.
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‘Het veranderen van de zorg is geen  idee-fixe gaat 
Nicole gelijk goed van start,: ‘We moeten het, maar we 
willen en kunnen het ook.’

Waarom we het moeten: de vergrijzing neemt toe, 
de zorgkosten zijn te hoog, personeel is schaars, 
de toenemende zorgvraag dwingt Nederland om de 
gezondheidszorg drastisch te veranderen.

Waarom we het kunnen: door data analyse technieken 
en technologische ontwikkelingen kunnen we 
andere, veelal meer efficiënte zorg leveren, denk aan 
thuismonitoren, videobellen, monitoren via 24 uur 
bloeddruk meter. 

Waarom we het willen: de zorg is achtergebleven 
bij (digitale) innovaties in andere secto-ren, maar de 
patiënt wijzigt. De patiënt wil in goed overleg met de 
specialist en professio-nals samen beslissen. Zowel 
over de behandeling als over meer praktische zaken, 
zoals de keuze tussen naar het ziekenhuis  komen, een 
chat of een videogesprek. Daarnaast willen patiënten, 
en burgers in het algemeen, in toenemende mate 
gepersonaliseerde adviezen op basis van inzichten uit 
hun data. Deze moeten leiden tot betere kwaliteit van 
gezondheid, en uiteindelijk dus ook tot lagere kosten.

‘In de praktijk begrijpt men dat er verandering moet 
komen, maar door de grote zorgvraag en schaarste 
aan zorgpersoneel komen enthousiaste initiatieven 
vaak niet verder dan een pilot fase. Het ontbreekt aan 
systematisch aangepakte transformatie, dat komt 
ook door de versnippering. Iedereen probeert voor 
zichzelf het wiel uit te vinden, maar het gaat om cen-
traliseren en afstemmen.  Het is belangrijk de focus 
goed te richten op de doelen: toeganke-lijke zorg, het 
verbeteren van de gezondheid van de bevolking, het 
verhogen van de kwaliteit voor de individuele patiënt, 
het doelmatig houden van de kosten, het verminderen 
van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier 
van de (toenemend schaarse) zorgprofessio-nals.’ 

Vijf grote veranderingen die waarde kunnen creëren
Nicole legt uit dat vijf grote verschuivingen veel waarde 
voor de Nederlandse burger kunnen creëren als het 
gaat om gezonde levensjaren te winnen tegen lagere 
kosten:

1.  Van zorg naar gezondheid: meer focus op   
 levensstijl, preventie en vroege diagnostiek

2.  Virtual Health(care): zorg (echt) geconcentreerd  
 rondom de patiënt
3.  Datagedreven gepersonaliseerde (“N=1”)   
 gezondheid inzichten en interventies
4.  Toekomst van werk in de zorg: een nieuw   
 ’wat, waar en hoe’ voor zorgprofessionals
5. Nieuwe geldstromen en verdienmodellen: meer  
 gericht op stimuleren populatie gezondheid

‘De verschuivingen zouden gedreven moeten 
worden door innovaties van partijen die nu al actief 
zijn in de zorg en van nieuwe spelers binnen het 
gezondheidsecosysteem. In ruil voor de waarde die zij 
hiermee voor de Nederlandse burger creëren zou er 
ook waarde voor hen te verdelen moeten zijn. ‘

Waarom lijkt in deze visie waaruit een enorme win-
win kan ontstaan, de realiteit dan zo weerbarstig?  
Zonder volledig te willen en kunnen zijn, noemt Nicole 
enkele aspecten waarom veranderingen zo moeizaam 
verlopen. ‘Om een markt te veranderen, moet je 
beloond worden voor het oplossen van de inefficiëntie.  
Dat ontbreekt vaak in de Nederlandse zorg. De nadruk 
ligt hier vaak op efficiënter, met minder mensen nog 
meer zorg leveren. Het is tevens een van de redenen 
waarom innovaties die veelal komen vanuit digitale 
platformen, medtech of farma vaak niet verder komen 
dan de pilotfase. ‘

De rol van farma
Voor farmaceutische bedrijven kan volgens Nicole 
die  bij AstraZeneca en AbbVie werkte voordat ze 
3,5 jaar geleden de gelederen van Deloitte kwam 
versterken, een belangrijke rol zijn weggelegd als 
aanjager van die veranderingen. ‘Zij kunnen een 
partner zijn voor ziekenhuizen en verzekeraars bij het 
faciliteren van de juiste zorg op de juiste plek op hun 
therapeutische focusgebieden. Farma kan uiteraard 
gericht initiatieven financieren, maar ook mensen 
en kennis inbrengen die gezamenlijk de benodigde 
veranderkracht leveren. Een mooi voorbeeld is 
Parkisonnet, een samenwerking tussen artsen en 
farma en nu een landelijk netwerk.’

‘Daarnaast kan farma bijdragen aan gezonde 
burgers (niet alleen met geneesmiddelen), door 
investeringen in preventie, sneller herstel en 
betere behandelresultaten dankzij een focus op 
leefstijlinterventies en educatie. Ook kan worden 
bijgedragen aan zinnige zorg door het optimaliseren 
van diagnostiek en gerichter medicatie in te zetten bij 
het juiste type patiënt (personalised medicine). Veel 
goede initiatieven zijn gaande, maar farma blijft het 
lastig vinden om over de grenzen van het eigen product 
te kijken. Er moet worden gewerkt aan transparantie 
en het zijn van een partner, dit laatste zeker ook om 
het nog altijd niet al te gunstige image te keren.’

‘Hoe de gezondheidszorg van de toekomst er uit zal 
zien, en in welk tempo de veranderin-gen zullen 
optreden, is nog grotendeels onbekend, ‘besluit 
Deloitte’s director en Life Science Healthcare lead. 
‘Maar de richting en contouren lijken inmiddels wel 
helder. Als de juiste beweging op tijd wordt ingezet, 
zal dit grote kansen bieden, en leiders in staat stellen 
een belangrijke bijdrage te leveren aan een nog betere 
gezondheidszorg in de toekomst.’ 
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Dat de gezondheidszorg anders moet worden ingericht om goed, toegankelijk en betaalbaar te blijven, is algemeen bekend. In het rapport De gezondheids(zorg)toekomst 
van Nederland bespreekt Deloitte vijf grote verschuivingen die het Nederlandse gezondheidsecosysteem van de toekomst zullen vormgeven. Nicole Lentink, director en Life 
Science Healthcare lead in de Monitor Deloitte Strategy & Business Design praktijk over het belang van waardecreatie en waardeverdeling in een weerbarstige realiteit.

Deloitte Life Science Healthcare

Waardecreatie. Waardeverdeling. 
In een weerbarstige realiteit.

Als de juiste beweging op tijd 
wordt ingezet, zal dit grote kansen 
bieden

Nicole Lentink

Over Deloitte Life Sciences and 
Healthcare
De life sciences- en gezondheidssector 
verandert. Nieuwe spelers en (digitale) 
ontwikkelin-gen vormen nieuwe uitdagingen, 
maar bieden ook vele kansen.  Deloitte kent 
de sector, en bouwt samen met u aan een 
toekomstbestendige zorg.  Wilt u weten hoe de 
toekomst van de gezondheidszorg er uitziet? 
Met een toenemende vraag naar zorg rondom 
de patiënt, voortdurende digitale transformatie 
en de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen 
boven-aan de agenda, moeten zorgaanbieders 
hun manier van werken opnieuw inrichten. 
Schrijf u in voor Future of Health en ontvang 
iedere maand updates over de toekomst van de 
gezond-heidszorg in Nederland.



+31 (0)85 5360010
wmfts.com/q-clamp-nl

Avoid broken cold 
chains with YSDS Life 
Science

Recruiter voor Life Science professionals introduceert 4-daagse werkweek

YSDS Life Science manages seamless 
global shipping solutions for the Life 
Science industry, including research 
and development, clinical trials, 
advanced cell and gene therapy and 
commercial supply chain. 

Tailormade GDP-certified solutions for 
your time and temperature sensitive 
shipments with the highest quality 
possible guaranteed.

-  Dedicated account management
-  Route evaluation & document   
 review
-  Risk analysis & mitigation
-  Dedicated pick up & delivery
-  Temperature management, incl. dry  
 ice replenishment
-  Active & passive temperature   
 controlled systems – temperature   
 monitoring & live tracking

Get in touch! 
YSDS Amsterdam
Elena Remers, Client Success Manager 
Email: elena.remers@ysds.com
Mobile: +31 6 15 90 04 75

Panda International, een 
toonaangevende Europese Life 
Science recruiter met een vestiging in 
Amsterdam, heeft haar propositie als 
werkgever uitgebreid met de invoering 
van een optionele vierdaagse werkweek 
voor alle werknemers, zonder 
loonsverlaging.

Panda brengt professionals die naar 
innovatie streven in contact met 
toonaangevende Life Sciences
-bedrijven over de hele wereld. 

Hiermee biedt het een optimale 
recruitment-ervaring aan professionals 
die zich inzetten om levens te 
verbeteren.

Het initiatief is bedoeld om een gezonde 
werk-privé balans te bevorderen 
en werknemers meer controle te 
geven over de manier waarop ze hun 
tijd managen. Een proef in maart jl. 
met de vierdaagse werkweek gaf de 
productiviteit een boost: de consultants 
van Panda International behaalden een 

recordpercentage van 185% van hun 
maandelijkse targets. 

Mede-oprichter en COO Daisy Tazelaar: 
"Hoewel het de afgelopen twee jaar een 
uitdagende tijd was voor organisaties 
wereldwijd, zagen wij de pandemie 
als een kans om ons nog meer te 
richten op de behoeften van ons 
personeel en de betrokkenheid van 
onze medewerkers. Met de invoering 
van de vierdaagse werkweek, hopen 
we de mentale gezondheid van onze 

werknemers positief te beïnvloeden 
en ervoor te zorgen dat ze gedurende 
de werkweek meer energie hebben en 
dus gelukkiger en productiever zijn. 
We weten dat als wij voor onze mensen 
zorgen, zij op hun beurt beter voor onze 
klanten en kandidaten zorgen en het 
algehele succes van ons bedrijf een 
boost geven."
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‘MSD (Merck Sharp & Dohme), in Canada en de 
Verenigde Staten bekend onder de naam Merck & 
Co, Inc., is met ca. 68.000 medewerkers één van 
de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. 
MSD Nederland is op haar beurt het grootste 
(ca. 5.000 medewerkers) en meest veelzijdige 
geneesmiddelenbedrijf van ons land. Vanuit vier 
locaties (Boxmeer, De Bilt, Haarlem en Oss) zijn wij 
elke dag bezig met biofarmaceutische innovaties 
met focus op oncologie, ziekenhuiszorg, vaccins en 
diergezondheid’, vertelt Joost van Zutven die al ruim 
2 decennia binnen MSD Oss werkzaam is. ‘Zo dragen 
wij substantieel bij aan de Life Sciences sector in 
Nederland. Vanuit Nederland hebben we wereldwijde 
impact met onze geneesmiddelen en vaccins. 
Ontwikkelen, klinisch onderzoek, produceren en 
verpakken. Dat gebeurt allemaal hier. En vervolgens 
exporteren we onze geneesmiddelen naar meer dan 
140 landen.’ 

Immuuntherapie bij kanker en 
fertiliteitsbehandelingen
‘Biotechnologie staat centraal op de site van MSD in 
Oss, de focus ligt op productie van immuuntherapie 
tegen kanker en fertiliteitsbehandelingen. Onze 
locatie in Oss is vanaf het begin nauw betrokken 
geweest bij de ontwikkelingen rondom fertiliteit – met 
recombinant Follikel Stimulerend Hormoon (recFSH) 
waren we meer dan 25 jaar geleden echt voorlopers. 
Ook bij de ontwikkeling van immuuntherapie was al 
in een vroeg stadium een belangrijke rol weggelegd 
voor Oss. Begin deze eeuw ontstond het idee om je 
eigen afweersysteem in te zetten tegen kanker en het 
werd onder andere door onderzoekers uit Oss verder 
onderzocht en uitgewerkt. En al vanaf het eerste begin 
produceren we het middel hier in onze reactoren. 
Daardoor hebben we een enorme kennisbasis 
opgebouwd. Wereldwijd staat de site dan ook hoog 
aangeschreven. Andere internationale MSD sites 
maken gebruik van onze expertise.’

Kracht van de synergie
De productieorganisatie van MSD in Oss is onderdeel 
van een groter geheel, de MSD Biotech Campus 
in Oss. Hier zijn ook afdelingen gevestigd met 
gespecialiseerde kennis op het gebied van onder 
meer testen en kwaliteitscontrole, microbiologisch 
onderzoek, statistiek en het ontwikkelen en verfijnen 
van productieprocessen. Volgens Van Zutven geeft de 
synergie een enorme kracht en uitstraling. ‘Het heeft 
echt toegevoegde waarde om deze teams in de buurt 
te hebben. En voor de collega’s in die teams is het 
reuzehandig om een productielocatie ‘om de hoek’ te 

hebben. We versterken elkaar en je ziet dan dat 1+1 
drie is. Daarnaast is deze synergie zeer interessant als 
we nieuwe activiteiten naar Oss willen halen, maar ook 
om aantrekkelijk te zijn voor nieuw talent. Je kunt hier 
zoveel kanten op!’ 

‘Met elkaar hebben we alle kennis en expertise in 
huis die nodig is voor biotech productie’, besluit de 
sympathieke directeur van MSD Biotech Oss. ‘Dat 
maakt deze site echt uniek. Voeg daarbij de korte lijnen 
en de platte organisatie en je hebt het recept voor 
biotechnologie van wereldklasse!’

Een mooi jubileum voor MSD Biotech: 25 jaar 
biotech-productie in Oss. Joost van Zutven, directeur 
MSD Biotech is trots op ‘zijn’ MSD in Oss. ‘Op onze 
MSD Biotech Campus hebben we alle kennis en 
expertise die nodig is voor biotechnologische 
productie van wereldklasse.’

MSD Biotech Oss

Samenwerking en korte lijnen 
maken MSD Biotech Oss wereldwijd 
toonaangevend

Immuuntherapie is een behandeling van kanker 
met medicijnen waarbij je afweersysteem wordt 
gestimuleerd om kankercellen te herkennen 
en te bestrijden. Er zijn in Nederland inmiddels 
verschillende soorten kanker te behandelen 
met immuuntherapie. Naar verwachting zullen 
er in de toekomst meer kankersoorten met 
immuuntherapie behandeld gaan worden1.’

Bron
Kanker.nl – wat is immunotherapie 
(26 april 2022) 

Oss; al een eeuw internationaal 
toonaangevende farma hotspot

In 2023 is het 100 jaar geleden dat Organon 
ontstond en in Oss de eerste medicijnen werden 
geproduceerd. Onder andere de anticonceptiepil 
komt hier vandaan. Vandaag de dag tref je 
nergens in Nederland zoveel farmaceutische 
kennis en kunde binnen een vierkante kilometer. 
De gemeente Oss, Aspen Oss, MSD, Organon 
en Pivot Park gaan dit groots vieren, met een 
themajaar vanaf september 2022-2023. Tegelijk 
wordt ook gevierd dat MSD hier 25 jaar met 
biotech actief is, en dat Pivot Park en Aspen Oss 
10 jaar bestaan. 
Kijk voor meer informatie en activiteiten op 
www.100yearspharmafuture.nl. 

NL-NON-01887 | MSD | Postbus 581 | 2003 PC Haarlem | Tel. 023-5153153 | www.msd.nl | info@msd.nl |

Joost van Zutven



Crystallization technology provider 
Technobis Crystallization Systems 
has launched the Crystal16 V3, a 
new industry standard multi-reactor 
crystallizer for medium throughput 
solubility determination. The new 
benchtop crystallizer, which has been 
designed by scientists for scientists, 
has integrated transmissivity 
technology and enhanced analytical 
capabilities, in a streamlined unibody 
design, to reduce the time and 

resources consumed in crystallization 
experiments and analysis.

To save scientists time and reduce 
laboratory operating costs, Technobis 
Crystallization Systems introduced the 
scientific community to the original 
Crystal16 benchtop crystallization 
system in 2005. The Crystal16 has 
provided customers with a user-
friendly multi-reactor benchtop 
system with simple, flexible software 

for determining solubility curves and 
screening crystallization conditions 
at the 1 ml scale. Able to hold up 
to 16 HPLC vials and equipped with 
integrated turbidity sensors, it allowed 
simple generation of phase diagrams 
ideal for pharmaceutical companies.

The new Crystal16 V3 builds on the 
success of previous models using 
enhanced in-line analytical features 
and new software capabilities. With 

integrated transmissivity technology, 
scientists can easily determine 
temperature dependent solubility 
curves in just two hours using less than 
100 mg of material.

Scientists can now control the 
temperature of all four block reactors, 
between -20 and 150°C, to generate 
accurate temperature-dependent 
solubility curves. Furthermore, optional 
chiller cooling allows the Crystal16 V3 
to facilitate temperatures as low as 
-30°C with all four blocks in parallel.

The new software package available 
with the Crystal16 V3 offers improved 
research and analysis capabilities, 
making data analysis simple and more 
efficient.

Upgrading your workflow to take 
advantage of automated benchtop 
analytical equipment will help 
scientists save time and resources, 
while increasing overall productivity.

Introducing a new industry standard with the Crystal16 V3

 www.crystallizationsystems.com



Het bedrijf was al 25 jaar actief als Procam. In 2021 
ging Procam als Formorrow de toekomst in. Een 
naam vol zeggingskracht, die past bij de bredere 
doelgroep die Formorrow vandaag de dag aanspreekt. 
Het binden van talent voor een duurzame inzet bij 
de opdrachtgever werd steeds belangrijker. Ook de 
focus op IT werd aangevuld met life sciences. Zo werd 
onder meer Janssen Pharmaceuticals een belangrijke 
opdrachtgever.

‘Janssen wil niet zomaar talent, ‘vertellen Business 
Unit Manager Inge Lebbink en Business Development 
Manager Daniël Bennink. ‘Ze willen de leiders 
en wetenschappers van de toekomst. Door ons 
uitgebreide assessment leert Formorrow-talent 
zichzelf kennen, tegelijkertijd leren wij en de 
opdrachtgever ook de werknemer in kwestie kennen. 
Samen onderzoeken we waar je het meest op je plek 
bent. Waar alles dat je in je hebt tot z’n recht komt. 
En waar je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen. 
Formorrow onderscheidt zich door de selectie van het 
beste talent, het overnemen van het recruitmentproces 
en vervolgens met de Formorrow Academy te zorgen 
voor een intensieve begeleiding.’

De Formorrow-methode
Formorrows kracht? Haar superpersoonlijke aanpak. 
Natuurlijk gaat het erom wat je kan. Maar Formorrow 
begint bij wie je bent. Wat zijn je ontwikkelpunten 
en in welke kwaliteiten blink je uit. Dat ontdek je op 
de Discovery Day. ‘Afgestudeerden aan HBO, WO of 
PhD’ers krijgen die dag testen en gesprekken om te 
achterhalen waar je krachten liggen en te ontdekken 
welke werkplek past bij je persoonlijkheid en talenten, 
‘ legt Daniël uit. ‘We gaan voor een match van twee 
kanten: als opdrachtgever kies je bewust voor het 
talent. En visa versa. Zo zorgen we voor een duurzame 
verbinding. Wie start met een nieuwe baan, begint 
automatisch aan de Formorrow Academy. Twee jaar 
lang leer je alles dat je nodig hebt om je carrière 
vorm te geven. Je krijgt gemiddeld 1 dag per 6 weken 
training, en iedere maand een gesprek met je eigen 
Carrière Coach. Dat is een topcoach uit de praktijk 
waarmee je kan sparren over je carrière en bij wie 
je altijd terecht kan. Deze Formorrow-methode is 
al sinds het ontstaan in 1997 bewezen effectief. Dat 
alles maakt onze Formorrow Academy meer dan 
een traineeship: zie het als je fundament  voor de 
toekomst.’ 

Voordelen van een partnership met Formorrow
Daniël en Inge benadrukken: ‘Met de Discovery Day, 
onze assessmentdag, nemen we recruitment-zorgen 
uit handen: wij werven en selecteren het beste talent. 
Met dank aan dit grondige assessment zorgen we 
voor talent dat bij de organisatie past – en blijft. We 
gaan namelijk voor een match op de lange termijn: 
Formorrow-talent blijft gemiddeld vijf tot zeven 
jaar.’ Als verdere voordelen noemen Daniël en Inge 
de veelzijdigheid van de Formorrow Academy en de 
kosten-  en tijdbesparing: ‘De Formorrow Academy 
zorgt voor snelle groeiers. Dankzij onze onderbouwde 
Formorrow-methode groeien onze talenten bewezen 
sneller door. Naast dat wij het recruitmentproces 
overnemen, ontfermen we ons over de onboarding en 
talentontwikkeling. Het wegnemen van deze zaken 
levert een directe kosten- en tijdsbesparing op.’
De Formorrow-methode levert opdrachtgever en 
het talent veel op. ‘Zo kijken we al tijdens de eerste 
kennismaking, op Discovery Day, naast inhoud, heel 
erg naar de persoon, dit alles met het idee een goede 
match te vinden: de juiste kandidaat voor de juiste 
plek. Dat leidt uiteindelijk tot een grotere tevredenheid 
over het werk en van de opdrachtgever. Betere 

prestaties, want wie lekker in zijn vel zit op het werk, 
presteert ook beter. Daarnaast is men productiever, 
loyaler en meer gemotiveerd. Door die
juiste match zijn medewerkers meer betrokken en 
blijven deze uitblinkers van morgen ook langer in een 
dienstverband.’

Meer informatie: Daniel Bennink,
daniel@formorrow.nl | +31 (06) 21 99 2082
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Formorrow verbindt talent in IT en life sciences 
met banen om in door te groeien. De naam vat 
hun belofte: Formorrow is er voor het potentieel 
van vandaag en de mogelijkheden van morgen. 
Daarnaast benadrukt de naam hun optimisme: ze zijn 
vóór. Voor elk talent en elke werkgever. En voor een 
arbeidsmarkt waarop iedereen kan uitblinken als 
zichzelf. Vandaag, en overmorgen nog steeds.

Formorrow

Voor de uitblinkers van morgen

Met de Formorrow-methode 
kiest talent voor jou 

Daniel Bennink Inge Lebbink
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Waters Corporation introduceert het 
nieuwe Xevo™ TQ Absolute systeem, 
de meest gevoelige en compacte 
massaspectrometer in zijn klasse. 

De nieuwste hoogwaardige 
massaspectrometer van Waters is 
tot 15 keer gevoeliger voor negatief 
ioniserende verbindingen dan zijn 
voorganger, is tot 45% kleiner en 
verbruikt tot 50% minder elektriciteit en 

gas dan andere hoogwaardige tandem 
quadrupole massaspectrometers 
op de markt. De Xevo TQ Absolute 
is ontworpen om analytische 
laboratoria in de farmaceutische 
en de voedingsmiddelenindustrie 
en de milieusector te ondersteunen 
bij het voldoen aan de 
voorschriften die kwantitatieve 
massaspectrometrieanalyses vereisen 
voor allerlei toepassingen. 

"De Xevo TQ Absolute is bestemd 
voor laboratoria die op zoek zijn 
naar toonaangevende kwantitatieve 
gevoeligheid, nauwkeurigheid, 
reproduceerbaarheid, efficiëntie 
en duurzaamheid", zegt Jon Pratt, 
Waters Division Senior Vice President, 
Waters Corporation. "Het systeem 
biedt meer analytisch vermogen in 
een veel compacter formaat dan 
eender welke massaspectrometer 

in zijn klasse, bereikt uitzonderlijk 
lage kwantificeringslimieten en 
helpt laboratoriummanagers om 
het gebruik van hun apparatuur en 
analyseresultaten te optimaliseren."

Voor optimale prestaties combineert 
Waters de Xevo TQ Absolute 
massaspectrometer met het Waters' 
ACQUITY™ Premier UPLC-systeem 
met MaxPeak™ HPS-technologie, 
waardoor niet-specifieke adsorptie 
van verbindingen met fosfaat- en/of 
carboxylaatgroepen wordt uitgesloten 
en hun herstel verbeterd wordt. De 
combinatie van dit geïntegreerde LC-
MS/MS-systeem is ontworpen om de 
limieten van kwantificering voor talrijke 
toepassingen uitzonderlijk laag te 
houden.

De wereldwijde levering van de Xevo 
TQ Absolute aan klanten zal naar 
verwachting in mei beginnen.

Ontdek meer over de Xevo TQ Absolute 
productkenmerken en voordelen. 

Waters introduceert Xevo TQ Absolute systeem: de meest gevoelige en compacte benchtop tandem 
quadrupole massaspectrometer



  BiotechNEWS & Life Sciences        41

Interflow heeft als bouwer van cleanrooms en 
flowkasten het stempel kwaliteitsleverancier 
ruimschoots verdiend. Binnen laboratoria, 
ziekenhuizen, onderzoekscentra, maar ook binnen 
andere disciplines zoals de zaadveredeling, heeft 
het Noord-Hollandse bedrijf het imago van een 
topmerk. “Men ziet ons ook wel als de Apple onder 
de cleanrooms”, zegt algemeen directeur Bart-Jan 
Freriks die sedert 1 januari de leiding over Interflow 
heeft. Niet dat daarmee de toekomst vaststaat. Er 
liggen namelijk nog tal van kansen en uitdagingen voor 
Interflow.

In 1974 zetten Harry Bos en Pieter Eelman hun eerste 
stappen in de wereld van flowkasten. Op basis van 
hun ervaring in luchtbehandeling begonnen zij in 
Wieringerwerf de firma Bos & Eelman. Aanvankelijk 
bescheiden op een bovenetage maar al snel werd 
duidelijk dat de producten die in de Noord-Kop werden 
vervaardigd niet alleen degelijk maar ook innovatief 
waren. Deugden die tot op de dag van vandaag 
nadrukkelijk worden gekoesterd.

Directeur Bart-Jan Freriks heeft een veelzijdige 
loopbaan: twintig jaar bij de marine en vervolgens het 
luchtvaartinstituut NLR, Fokker en Engie Services, 
thans Equans. Daarna maakt hij vol overtuiging de 
stap naar Interflow. “Ik wilde minder besturen en meer 
ondernemen, dichter bij de klant. Die kans heb ik hier 
ruimschoots gekregen.”

Daar valt niet aan te twijfelen. Immers, het oeuvre van 
Interflow op het gebied van de ontwikkeling en bouw 
van flowkasten en cleanrooms, operatiekamers en 
validatie- en onderhoudsdiensten zijn bekend. Maar 
een onderneming waar innovatie en hightech in het 
DNA zit, zoekt ook naar nieuwe kansen. Voor Freriks 
liggen die in diensten, nieuwe servicemodellen en niet 
in de laatste plaats duurzaamheid en circulariteit.

“We zorgen al voor het onderhoud, beheer en 
de validatie van de producten; voor onze eigen 
producten maar ook voor derden. We zijn in dat 
opzicht onafhankelijk en werken natuurlijk conform 
de vaste normen”, aldus Freriks: “Maar we willen 
meer verantwoordelijkheid nemen door een asset 
service model. Dat wil zeggen dat we van a tot z willen 

garanderen dat het product optimaal functioneert. Aan 
de klant is de keuze hoe ver hij wil gaan: we kunnen 
een service aanbieden waarbij binnen een uur alles 
weer draait en de klant door kan met zijn processen. 
De technologie maakt dat ook mogelijk, bijvoorbeeld 
door onze producten op afstand, dus vanuit ons bedrijf, 
voortdurend te monitoren.”

Een even interessante ontwikkeling is er bij de 
ontwikkeling en bouw van cleanrooms en OK’s. 
Freriks: “Interflow zet in op duurzaamheid en 
circulariteit. We moeten ook: bij aanbestedingen wordt 
daar steeds meer naar gekeken. En niet alleen als het 
gaat om herbruikbaarheid, maar ook de duurzaamheid 
van de  basismaterialen.”

Inmiddels zijn de eerste ervaringen met 
herbruikbaarheid opgedaan. Bij het vervangen of 
de nieuwbouw van een cleanroom worden de oude 
panelen teruggenomen en vervolgens verwerkt in 
nieuwe projecten. 
De aanpak lijkt meerdere positieve neveneffecten te 
hebben zegt Freriks: “Het is nu nog een experiment, 
maar de keuze is aan de klant of hij volledig nieuwe 
panelen wenst of panelen die al gebruikt zijn. Er zullen 
partijen zijn die niet voor die gebruikte panelen gaan, 
hoewel ze er trouwens weer als nieuw uitzien. Maar 
anderen partijen zullen het wel interessant vinden. 
Denk daarbij aan startups die in de death valley-fase 
zitten. Daar moet zorgvuldig met de budgetten worden 
omgesprongen. De stap naar herbruikbare, dus 
circulaire oplossingen is dan aantrekkelijk.” 

Bovendien is er nog een optie: “We willen ook een 
exploitatiemodel aanbieden waarbinnen de cleanroom 
wordt gehuurd. We noemen dat concept CAAS: 
Cleanroom As A Service. En ja, ook hiervoor is er 
belangstelling”,  aldus Bart-Jan Freriks die modulaire 
cleanrooms en OK’s als concept ziet groeien: “Denk 
aan Lego: blokjes waar je alles mee kunt maken 
omdat ze allemaal bij elkaar passen. Dat doen we al 
in ons ontwerp en we hebben de eerste voorbeelden 
al gemaakt. Er is dan in één keer heel veel mogelijk: 
bijvoorbeeld OK’s die snel opgebouwd kunnen worden 
als een ziekenhuis wordt gerenoveerd en de bestaande 
OK’s niet gebruikt kunnen worden. Cleanrooms die 
we flexibel en snel kunnen inzetten wanneer de 

huidige cleanroom uit zijn jasje groeit, maar ook bij 
calamiteiten of tijdelijke situaties. Inmiddels hebben 
we de nodige ervaring met tijdelijke modulaire 
oplossingen, voor zowel operatiekamers, farmacie & 
apotheken en cleanrooms voor de high tech industrie.” 
Interflow is een partnership aangegaan met De Lage 
Landen Lease (DLL), dochter van de Rabobank. Samen 
met DLL biedt Interflow nu de mogelijkheid om de 
Laminar Air Flow units te leasen. 

Aan de kwaliteit hoeft niet te worden getwijfeld. 
Freriks prijst zich gelukkig met de mentaliteit van een 
familiebedrijf. Dat is nog altijd aanwezig, ondanks het 
feit dat Interflow al meer dan twee decennia onderdeel 
is van BAM. “Het is dat gevoel van een familiebedrijf 
dat de mensen hier topproducten maken. En het is 
de mix van medewerkers: specialisten op het gebied 
van luchtstroming, vakmensen die de producten 
samenstellen, mensen met bouwkundige ervaring 
en elektrotechnici. En tot slot de mentaliteit van de 
Noord-Kop: alles moet kloppen en goed zijn, het zit in 
onze mensen.”

Dat het moet kloppen is een vloek en een zegen 
tegelijk: want her en der staan flowkasten die na dertig 
jaar nog altijd optimaal functioneren. En als er door de 
gebruiker al eens een verzoek komt voor een reserve-
onderdeel moet er diep in het magazijn worden 
gezocht: “Maar we kunnen in de meeste gevallen dat 
onderdeel nog wel vinden of we maken een nieuw 
onderdeel.”

Het geeft de kwaliteit en het serviceniveau weer. Waar 
de gebruikers van kasten uit de jaren negentig echter 
niet van profiteren zijn de nieuwe technieken in de 
flowkasten van nu: stiller en zuiniger. Door slimme 
oplossingen te bedenken verbruiken de moderne 
flowkasten zo’n dertig procent minder stroom. 

Er ligt nog een stuwmeer vol ideeën en uitdagingen 
voor Freriks en zijn Interflow-team. Van het 
onderzoeken naar nieuwe materialen en grondstoffen, 
de toepassingen van 3D-printers, samenwerking 
met partners op het gebied van  computational fluid 
dynamics, etc. Voldoende uitdagingen en kansen, 
besluit Bart-Jan Freriks kernachtig: “Maar het komt 
uiteindelijk neer op hetzelfde: Interflow garandeert 
schone lucht.”

Investeren in cleanrooms is een kapitaalsintensieve aangelegenheid. En zeker voor startups en scale-ups, die moeten opschalen, is het soms onbetaalbaar. Leverancier 
van flowkasten en cleanrooms Interflow neemt daarom het initiatief om de investeringen bereikbaar te maken. Enerzijds door middel van een lease-oplossing of zelfs een 
CAAS-model (Cleanroom As A Service), anderzijds door vol in te zetten op duurzaamheid en herbruikbaarheid. Inmiddels is er belangstelling voor zowel een lease- als een 
exploitatiemodel, constateert Bart-Jan Freriks.   

Cleanroom As A Service

Interflow ziet kansen voor nieuwe 
servicemodellen



Progress is your partner for 
operational excellence and lean 
projects

Venn Life Sciences
“Accelerating drug development 
from lab to patient, fast and 
efficiently”

Leiden, The Netherlands, 21 December 2021 
– Fibriant, a scale-up biotech company focused on the 
development of the RECOFIB platform, was awarded 
up to € 16.5 million in funding of the European 
Innovation Counsel Accelerator program.

The RECOFIB platform is an innovative recombinant 
manufacturing platform for human fibrinogen and 
thrombin, two blood clotting proteins in our blood that 
function as 1st responders to tissue injury and not only 
stop bleeding, but also trigger host defense against 
pathogens and initiate tissue repair. This multifaceted 
role is underpinned by different variants of fibrinogen 
that occur in our blood each with different functional 
properties that can be harnessed to improve existing 
haemostatic products and develop innovative products 
in new therapeutic areas. Extracting individual 
fibrinogen variants from donor plasma is commercially 
infeasible and the only alternative is recombinant 
production in mammalian cells. 

The EIC funding comprises a € 2.5 million grant 
to support R &D aimed at expanding the RECOFIB 
platform further with additional fibrinogen variants 
to broaden the therapeutic applications and the 
opportunity to obtain up to € 14 million in equity 
investments to support scale-up of the RECOFIB 
platform and to enable first clinical evaluation of 
recombinant fibrinogen and thrombin.
Jaap Koopman, CEO of Fibriant, commented: “We are 
proud that our RECOFIB platform has been selected 
by the expert jury to receive support from the EIC 
Accelerator and was recognized to be of strategic 
importance to reduce the dependence on human donor 
plasma”

Fibriant’s mission is to fully exploit the healthcare 
potential of the RECOFIB platform by developing two 
innovative medical products, RecoSeelTM an improved 
topical bioactive haemostat to stop bleeding during 
surgery and RecoCoat a novel antimicrobial coating 
to prevent antibiotic resistant biofilm formation on 
medical implants. To further leverage the RECOFIB 
platform the recombinant fibrinogen variants and 
thrombin are also made available as OEM products to 
other companies that use these biomaterials for the 
development of their end-products.

For further information, please contact:
Fibriant B.V. 
Dr. Jaap Koopman, CEO
Phone: + 31 6 21628475
E-mail: j.koopman@fibriant.com
Website: www.fibriant.com 

Fibriant awarded € 16.5 M 
funding from EIC Accelerator 
to support the RECOFIB 
platform. 

Do you recognize any of the following issues in 
your business?
- Process lead times are too long
- Product fails quality requirements 
- Too much variation in process output
- Team output is effective, but not efficient
- Teams work on different priorities

Progress offers specialists who can help you to 
increase efficiency by applying lean principles. We have 
a long track record in biotech and   and understand the 
specifics of this industry including its regulations and 
guidelines. Thus, we will not suggest improvements 
which jeopardize compliance.

Lean is about value and waste 
Lean focuses on finding value within your organization. 
Which activities is the customer willing to pay for? 
Which activities are not adding value to your customer? 
We identify and eliminate non-value added activities, 
or waste. 

Where to start?
We developed a lean quick scan. This scan will show 
you where your organization stands on improvement 
areas, such as processes, data, lean way of working, 
visual management systems, continuous improvement 
and lean organization & leadership.
With this quick scan, we can assess the baseline 
performance of your business across the six 
improvement areas. The baseline is a starting point for 
the improvement program. Goals can be set differently 
per improvement area, depending on where the 
baseline is measured. The quick scan can be re-used 
over time to assess progress towards the goals.

Do you want more information, please get in touch
www.progress-pme.nl
info@progress-pme.nl
phone: +31 23 5635016

Venn Life Sciences is your drug development partner, 
from discovery to the clinic.
Venn Life Sciences provides the excellent services 
you are used to and currently consists of two offices. 
The first office is located in Breda and specializes in 
CMC, Clinical PK & Pharmacometrics, Non-Clinical 
Development, Medical Writing & Regulatory Affairs. 
In addition to the office in Breda, we have a second 
office in Paris. Our team in Paris specializes in Data 
Management, Statistics, Study Design & Methodology. 
By combining these unique specializations, we can 
provide all Drug Development Consultancy services 
that a customer needs to get from Discovery phase to 
Market Access, but also training tailored to the needs 
of the customer. Every project is unique and that is 
why we create a model for you that fits within your 
organization.
 
Venn's consultants have built up an extensive 
background and expertise in biotech
companies, Big Pharma, CROs, CMOs and academic 
institutions. Each customer is assigned a single 
point of contact, this person is the main contact and 
coordinates the internal Venn team. Thanks to our 
integrated approach, we have the necessary knowledge 
and expertise to optimally develop your Development 
Plan. Venn can also take on the coordination and 
project management of the various development 
activities. This takes away the stress of managing 
different livers. This will only improve efficiency and 
will lead to shorter project timelines and lower costs.
 
Venn Life has been a reliable partner in the Life 
Sciences industry for 25 years and we are very proud of 
that. We look forward to getting to know you and your 
projects. 
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Tevreden klanten zijn daarom voor directeur Paul 
Joosten - expert op het gebied van contamination 
control - en het team een primaire bekroning voor 
de inspanningen die geleverd worden. Maar de te 
veel bescheidenheid is niet nodig, mede gezien het 
feit dat het bedrijf is uitgegroeid tot een technisch 
dienstverlener met ruim 1.300 medewerkers, 
meerdere vestigingen en een omzet die over de 300 
miljoen euro gaat. 
Het begrip technisch dienstverlener is breed: van 
gebouw gebonden installaties en procestechniek tot 
gebouwautomatisering en service en onderhoud. Het 
werkterrein omvat maatschappelijk vastgoed,  van 
overheid en musea tot hogescholen en universiteiten, 
datacenters, gezondheidszorg en de care omgeving en 
niet in de laatste plaats life sciences en hightech. 

Joosten benadrukt dat de veelzijdigheid voor een 
belangrijk deel ligt in de aard van het familiebedrijf: 
“Een familiebedrijf kenmerkt zich door stabiliteit. Geen 
aandeelhouders, geen reorganisaties. Altijd rommelt 
het wel ergens bedrijven die meer met zichzelf en 
shareholders value bezig zijn. Wij vinden klanten 
belangrijk, kijken naar de lange termijn en niet naar 
de eerstvolgende kwartaalcijfers. Dat geeft rust. 
Kijk, ik vind innovatie daarom een lastig woord. Wij 
ontwikkelen ons en doen dat stapsgewijs. Daar word je 
beter van.”

Zo is Kuijpers ook stapsgewijs de wereld van 
Contamination Control binnengetreden. Het bedrijf   
ontwerpt en bouwt controlled environments volgens 
de ‘Good Engineering Practices’ (GEP) van de ISPE. 
Daarnaast zorgt Kuijpers voor de commissioning en 
kwalificatie. Bovendien participeert het bedrijf in het 
samenwerkingsverband Professional Partners for 
Controlled Environment, kortweg PP4CE. Hierin heeft 
een aantal professionele bedrijven op de Nederlandse 
cleanroom markt zich verenigd.
Paul Joosten: “We zijn tien jaar geleden begonnen 
met het bouwen van cleanrooms. Het is een gebied 
waar we succesvol in zijn geworden en daarom 
hebben we een segmentatie aangebracht en zijn 
life sciences en hightech nu een eigen specifieke 
discipline. Life sciences met naast farma ook biotech 
en cleanrooms voor research en productie, vormen 
een andere speelveld met andere eisen, budgetten en 
businesscases.”

Inmiddels zorgt deze discipline  voor een flink deel 
van de omzet. Mede omdat ook hier Kuijpers heeft 
bewezen een betrouwbare partner te zijn met veel 
kennis en specialismen. Ook dat is een deel van de 
identiteit van het familiebedrijf, constateert Joosten: 
“We blijven trouw aan onze normen en waarden, doen 
ons best en hebben intussen al meerdere keren laten 
zien dat we verstand van zaken hebben: aantoonbare 
kennis en specialisatie. En daar vraagt de markt 
uiteraard om. We begrijpen waar het om gaat. Als dat 
er niet is, ga je fouten maken.”

Een ander belangrijk aspect is dat in de cleanroom-
omgeving alles door een en dezelfde partij wordt 
gerealiseerd: van consultancy en design tot realisatie 
en maintenance. “En in de markten waar wij ons 
begeven is snelheid belangrijk. Altijd is er een Time 
To Market: of het nu in de hightech-omgeving is of 
in de life sciences. Met onze ervaring kunnen we die 
snelheid realiseren omdat we door projecten heen 
kijken: waar kunnen we in het traject versnellen. In die 

processen zijn er altijd elementen die je eerder kunt 
oppakken zodat je soms meer van achter naar voren 
ontwerpt en bouwt.”

Voor de toekomst verwacht Paul Joosten nog geen 
aardverschuivingen. “Er is toch wel een zeker 
conservatisme in de bouw. Wat ik wel voorzie is dat 
meer gekeken gaat worden naar de flexibiliteit van 
een faciliteit. Zijn we in staat om een cleanroom in 
te zetten voor meerdere processen en daarom snel 
kunnen aanpassen? In de cel- en gentherapie zijn 
hoogwaardige ontwikkelingen gaande waarin wij willen 
en kunnen faciliteren. Ik durf te stellen dat we na tien 
jaar een mooie positie hebben opgebouwd. We worden 
altijd wel benaderd voor nieuwe projecten. Dat is mooi, 
want stilstand betekent achteruitgang. Terwijl onze 
visie is en blijft dat je moet doorontwikkelen om beter 
te worden.”

De kracht van het familiebedrijf

Kuijpers succesvol in 
controlled environments
Doorontwikkelen om beter te worden. Het is het 
credo van Kuijpers, specialist in het ontwerpen, 
bouwen en onderhouden van technische installaties 
in gebouwen en industrie. Het familiebedrijf, dat 
vorig jaar het honderdjarig jubileum vierde, heeft in 
de afgelopen tien jaar een stevige positie veroverd 
in de realisering van controlled environments. In het 
domein van life sciences en hightech staat Kuijpers 
inmiddels in de voorste linie.

Productiefaciliteit Fujifilm, Tilburg

Apotheek Prinses Máxima Centrum, UtrechtProductiefaciliteit HALIX, Leiden



Wat doet Thema Group? 
Thema Group is al ruim 33 jaar expert in werving en
selectie binnen Life Sciences.

Wat verstaat Thema Group onder Life Sciences? 
Biotechnology, Pharmaceutical Industry, Laboratory
Technology, Medical Technology en Healthcare IT.

Wie is Thema Group? 
Met 15+ medewerkers, 4 kantoren én de aanwezigheid 
in 4 landen is Thema Group sterk in de Europese 
markt.

In welke landen is Thema Group gevestigd? 
Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Waar zijn wij goed in?  
Wij matchen succesvol vaardigheden en
persoonlijkheden van gekwalificeerd personeel.  Onze
manier van werken is uniek: Betrokken, Meedenkend,
Gecommitteerd en Resultaatgericht, met als doel de
vraagstelling helder te krijgen én de juiste kandidaat te
vinden. Dat vraagt om een sterke vertrouwensrelatie,
waarbij wij onze diepgaande kennis van de Life
Sciences markt inzetten. Ervaring in de Life
Sciences is essentieel, onze medewerkers hebben
veelal een Life Sciences achtergrond en kunnen
daardoor snel schakelen met de opdrachtgever en
spreken hun taal.

Marjo Lucker, Marije Hoogendoorn, Jeffrey Hensen,
Peter Kremer en Jurgen Rillaerts hebben gezamenlijk
meer dan 60 jaar ervaring in de Pharmaceutical
Industry & Biotechnology bij Thema Group. Vanuit
kantoren in Uden, het Pivot Park in Oss en Bioville in
Diepenbeek werken zij aan vele internationale werving

en selectie opdrachten. Zij hebben ruime ervaring
binnen de functie gebieden QA, QP, RA, R&D, Business
Development, Product Development, Logistiek,
Procestechnologie, Sales, Marketing en Management.
Vanwege onze expertise en jarenlange ervaring zien
we een groeiende samenwerking met start-up/scaleup
organisaties.  Wij zijn gewend om in niche-markten
de juiste kandidaten te zoeken en te vinden; ”als een
opdrachtgever kan uitleggen welk profiel zij zoeken, 
dan kunnen wij de kandidaat vinden”. Gedrevenheid in
combinatie met intrinsieke interesse in de mens
achter de functie is de succesformule van het Pharma
team. Plezier en humor maken het plaatje compleet.
Het team maakt graag eens nader kennis onder het
genot van een kop koffie!
www.themagroup.eu

Thema Group. Your partner in Life Science recruitment;

Together we search, we find, we match.

v.l.n.r. Marije Hoogendoorn, Jeffrey Hensen en Marjo Lucker

Jurgen Rillaerts Peter Kremer

“Wij zijn mensen-mensen en voelen 
ons persoonlijk verantwoordelijk 
voor een sterke match”.
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Het innovatiecentrum herbergt een aantal
representatieve, innovatieve en onderzoeksgerichte 
bedrijven: Symeres, Cliq SwissTech, Demcon en Mooha 
(Ducom). De bedrijven doen onderzoek in de 
chemische- en farmaceutische industrie en op het 
gebied van engineering en hebben elk hun eigen 
laboratorium en onderzoekcentrum in het nieuwe 
innovatiecentrum. 

Ook is er ruimte voor startups en R&D door de 
aanwezigheid van twee open innovatielabs in het 
pand: Innolab Chemie en Innolab Engineering. De 
eerste startups, SG Papertronics en DeepAtlas, hebben 
zich er inmiddels gevestigd. De innolabs bevorderen 
de kruisbestuivingen tussen de verschillende bedrijven 
des te meer.  

Lars de Groot, managing director, van DEMCON 
Groningen zegt daarover: ‘’Voor bedrijven is het 
momenteel en in de komende jaren zeer belangrijk om 
duurzaamheid en circulariteit te verbeteren en goed 
inzichtelijk te maken. Dat zijn onderwerpen waarin de 
cross-over van chemie en engineering van belang is. 
Er moet nagedacht worden over andere materialen, 
meer recycling en het verbinden van waardeketens. Op 
deze locatie kunnen we die uitdaging samen aan gaan, 
dankzij de korte lijnen en de wil om samen te werken.”
Directeur Edward van der Meer van Campus Groningen 
is trots op de nieuwe ontwikkeling: “Hiermee kunnen 
we weer ruimte bieden aan de doorontwikkeling van 
zeer innovatieve bedrijven en startups op Campus 
Groningen. We hebben het veel over innovatie en ik 
denk dat kruisbestuiving een zeer belangrijke factor is 
voor die innovatie. Dat gaat helemaal goedkomen met 
de bewoners die hier reeds gehuisvest zijn.”
Bijzonder in het nieuwe complex is ook het Space 
Werkcafé, gevestigd op de derde verdieping. Dit 
horecaconcept verzorgt niet alleen verse broodjes, 
sapjes, daghappen en borrels, maar heeft ook 
32 flexwerkplekken, drie vergaderruimtes en vijf 
vergaderpods beschikbaar voor externen.  

Triade Real Estate was een belangrijke ontwikkelaar 
en investeerder in het nieuwe initiatief en op Campus 
Groningen. Naast Triade werd de realisatie ook 
mogelijk gemaakt dankzij de Rabobank, RUG Ventures, 
Investeringsfonds Groningen, SNN en de provincie 
Groningen. 

Voor RUG Ventures was het een primeur om zo direct 
in vastgoed te investeren. Directeur Corina Prent: 
“We investeren sinds 3,5 jaar weer actief vanuit een 
revolverend fonds van de Rijksuniversiteit Groningen, 
waarmee we startende bedrijven een kans bieden 
om zich te ontwikkelen. Dat is heel breed, maar de 
voorwaarde is wel dat het uit de universiteit, het UMCG 
of andere kennisinstellingen uit het noorden moet 

komen. Die nauwe verbondenheid is er altijd. Dat 
we nu hebben geïnvesteerd in het Innovatiecentrum 
Chemie & Engineering past in onze visie dat we naast 
funding, coaching en advies ook onderdak willen 
kunnen bieden aan de startup.”

In 2015 opende RUG Ventures het Innolab Agrifood in 
het Avebe-gebouw, ook gelegen op de Campus. “Dat 
laboratorium van 550 vierkante meter biedt ruimte 
aan onderzoek in het domein van de agrifood. Starters 
maken er gebruik van. Het nieuwe Innovatiecentrum 
heeft 650 vierkante meter laboratorium voor chemie 
en nog eens 450 voor engineering.  Wat we merken 
is dat deze concepten heel goed werken. We hebben 
van het agrifood-lab geleerd dat deze ruimtes een 
enorme aantrekkingskracht hebben op starters en 
nu al zien we dat de nieuwe laboratoria ook weer een 
ontmoetingsplek worden.”

RUG Ventures speelt in dit alles een belangrijke rol. 
Niet alleen door te investeren in startups, maar ook 
door advies en begeleiding. “De starter moet ook leren 
een manager te zijn. Hoe doe je je inkoop, hoe ga je 
om met veiligheid of ISO-certificeringen. In al die fases 
kunnen we ondersteunen; ook met een netwerk”, 
vertelt Corina Prent: “Kijk, investeren in technologie 
levert veel op maar er zijn ook risico’s voor de 
nieuwkomer. Die risico’s kunnen we wegnemen door 
een goede begeleiding.”

Als investeerder kent de RUG niet een vastomlijnde 
exit. Vanaf de Preseed  gaat RUG Ventures mee tot 
investeringsronde Seed 2. Eerder kan ook, bijvoorbeeld 
als de startup dermate veelbelovend is dat het in beeld 
komt bij een grote multinational die brood ziet in het 
product. Dat de startup de vertrouwde Groningse 
omgeving dan verlaat, ligt niet voor de hand, aldus 
Prent: “De aantrekkingskracht van de Universiteit 
en het UMCG moet je niet onderschatten. Er wordt 
hier goed samengewerkt tussen de verschillende 
vakgroepen en bovendien: de medewerkers zullen ook 

niet staan te springen om te verhuizen.”

Het succes van RUG Ventures tekent zich steeds 
sterker af. Van elke geïnvesteerde euro komt vijf euro 
onderzoeksgeld terug. “En vanaf 2003 hebben vijftig 
promovendi onderzoek gedaan waarbij een startup 
betrokken was en is. Het is belangrijk: het gaat om 
de verwaarding van onderzoek naar business waarbij 
je de investering en de innovatie terugbrengt naar 
de samenleving. Denk daarbij ook aan projecten op 
het gebied van duurzaamheid en ecologie, maar ook 
nieuwe geneesmiddelen.”

Corina Prent voorspelt tot besluit dat de nieuwe 
innolabs in het Innovatiecentrum voor Chemie & 
Engineering en het bestaande agrifood-lab zullen 
bijdragen aan een verdere versnelling: “Weet je, in 
deze omgevingen zijn er volop ideeën. Die moet je 
uiteindelijk omzetten in een bedrijf en daarin wil RUG 
Ventures een rol spelen en verder groeien. De ambities 
zijn er. Een project als het innovatiecentrum smaakt 
naar meer waarbij wij kijken naar de mogelijkheden 
om meer faciliteiten te bieden en ook productie 
mogelijk te maken.”

Na anderhalf jaar bouwen kon dit voorjaar het gloednieuwe Groningse Innovatiecentrum Chemie & Engineering worden geopend. Het is een unieke hotspot waar innovatie 
en samenwerking gestalte moeten gaan krijgen. Het centrum op Campus Groningen biedt nu onderdak aan  twee chemiebedrijven en twee engineeringbedrijven. Volgens 
Edward van der Meer, directeur van de campus, maakt dit centrum onderdeel uit van de doorontwikkeling van zeer innovatieve bedrijven en startups op Campus Groningen. 

Naast coaching ook onderdak

Innovatiecentrum Chemie & 
Engineering biedt ruimte voor kansrijke 
startups
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Reliable scale-up

 
 

from lab-scale to production

achieve your goals with kuhner shaker

Scale-up
while maintaining the quality
The consistent hydrodynamics driven by Kuhner shaking 
machines allow for an e�cient scale-up from microtiter 
plates to production scales. Our orbitally-shaken bioreac-
tors (OSB) for single-use bags expand range of shaken 
cultivation up to 2500L. 

Kuhner shaker BV : + 31 6 15115 844 - 
beneluxo�ce@kuhner.com
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Zelf bijna 35 jaar geleden begonnen als startup is IQ 
Products, internationaal bekend als producent van 
diagnostische testen gebaseerd op antilichamen, ook 
voldoende uitdagingen tegengekomen. Het aantal 
valkuilen waar een starter in terecht kan komen is 
divers. Niet alleen financieel, maar ook de weg naar 
het eerste prototype voor de klinische evaluatie is 
bezaaid met voetangels en klemmen. Dat mag echter 
de startup, maar ook de wat meer gevorderde partijen, 
niet afschrikken, vindt Schuitemaker. De ervaringen 
met de ontwikkeling van diagnostische testen, de 
soms lastige details van wet- en regelgeving en het 
ongeschonden door de gevreesde ‘valley of death’ 
komen zijn leermomenten, die ook IQ Products heeft 
gekend. Leermomenten en opgedane kennis die het 
nieuwe zusterbedrijf IQ Services nu in kan zetten 
voor anderen, zegt Schuitemaker: “We willen het gat 
vullen tussen meteen de volledige productie van grote 
aantallen (moeten) uitbesteden of alles zelf doen, 
dat wil zeggen prototyping en de eerste lots voor de 
markt. Wij kunnen dat omdat we verstand hebben 
van technische dossiers en registraties, regelgeving, 
contract development en productie. Niettemin 
produceren we met alle plezier daarna ook voor 
langere termijn de reagentia en complete kits voor de 
markt.”

Primair wil IQ Services zich richten op collega’s en 
start ups met een focus op diagnostische producten 
voor histologie, hematologie en immunologie. “Daar 
ligt een groot deel van onze kennis en ervaring. Ik 
sluit niet uit dat we ook andere gebieden betreden, 
maar we moeten daar dan wel voor uitgerust zijn. We 
kunnen er eventueel ook voor investeren, maar dan 
moet het wel een project voor een langere termijn 
zijn. De opdrachten die we nu uitvoeren hebben een 
opstartfase van tussen de drie maanden en een half 
jaar en hebben een duur van zes maanden tot twee 
jaar.”

“We hebben met IQ Services een vliegende start 
gemaakt”, vervolgt hij: “We hadden al wel contacten, 
maar kregen ook meerdere verzoeken binnen. We 
hebben aangegeven waar onze kennis zit en vooral wat 
we samen kunnen doen: kennis delen en producten 
naar de markt brengen.” Kennis op het gebied van 
bijvoorbeeld in-vitro diagnostica, waarvoor Europa 
nieuwe wetgeving heeft geïntroduceerd. “Dat brengt 
voor starters veel vragen met zich mee, onder meer 
over wat er beter wel of niet in een kit geleverd wordt. 
Wij willen dan helpen door te adviseren.”

Inmiddels is IQ Services ook door verschillende 
buitenlandse partijen benaderd. Dat deze jonge 
bedrijven bij IQ Services aankloppen is niet verrassend. 
Schuitemaker: “Het gaat naast kennis ook om 
duidelijke en open communicatie. We adviseren 
bijvoorbeeld een Portugese partij. Die kan voor dit 
project ook naar een land buiten Europa gaan, maar 
dit heeft op de langere termijn waarschijnlijk weer 
consequenties met betrekking tot de genoemde 
wet- en regelgeving. We hebben hen eerder wat tips 
gegeven en men weet wat ze aan ons hebben, dat we 
de juiste feedback geven en recht toe recht aan zijn. 
Dat wordt gewaardeerd.”
Dat het om vertrouwelijke informatie gaat is duidelijk: 
IQ Services kan in het kader van een opdracht helpen 
bij de ontwikkeling, produceren of alleen samenstellen 
van de kit, in alle gevallen wil de Groningse 
dienstverlener een betrouwbare partner zijn. Over 
het onderscheidende vermogen zegt Schuitemaker: 
“We willen niet zo maar een theoretische consultant 
zijn, maar een partner die het ook praktisch kan 
uitvoeren. Partijen hebben behoefte aan één partner, 
één aanspreekpunt. Een partner waar veel kennis 
aanwezig is en die ervaring heeft met ontwikkeling, 
productie en de registratie. Tot resultaat komen door 
samenwerken en goed communiceren.”

De behoefte aan partijen als IQ Services zal toenemen, 
verwacht hij: “De grote bedrijven in diagnostica 
doen tot op zekere hoogte nog steeds wel eigen 
ontwikkeling, maar laten in toekomst waarschijnlijk 
meer en meer de kastanjes door startups uit het vuur 
halen. Ze wachten dan af en wordt het product een 
succes dan kopen ze het product of de startup op. 
Ik zie wel voordelen: er kunnen veel meer nieuwe, 

kansrijke producten worden ontwikkeld dan dat er 
nu in de labs van de grote jongens gebeurt. Als IQ 
Services kunnen wij in dat hele proces een versnelling 
realiseren door efficiencyslagen te maken”, aldus 
Schuitemaker, die tot slot concludeert dat IQ Services 
een belangrijke en vitale rol vervult: “We zijn niet 
alleen de handjes, maar we denken ook mee en 
sturen, mocht dat nodig zijn, bij. Ja, we zijn in dat 
opzicht een eye opener voor de jonge en veelbelovende 
ondernemingen en een geruststelling voor de 
investeerders. En ja, het betekent uiteindelijk ook dat 
nieuwe, kansrijke diagnostische testen sneller op de 
markt kunnen komen. En vooral door het samen te 
doen. Dat is de kern.”

In het voorjaar van 2021 kondigde Joost Schuitemaker, 
managing director van IQ Products in Groningen, 
een nieuw initiatief aan: IQ Services. Een bedrijf 
dat starters én gevestigde bedrijven zou gaan 
ondersteunen bij het ontwikkelen en op de markt 
brengen van hun diagnostische testen. Een metier 
waarin Schuitemaker met IQ Products zelf meer dan 
voldoende ervaring heeft. Nu, een jaar later, is zijn 
visie bewezen. IQ Services is nu een zelfstandige 
onderneming. “We hebben een vliegende start 
gemaakt”, aldus  Schuitemaker.

Eye opener voor starters

IQ Services speelt vitale rol 
in ontwikkeling diagnostica

IQ Services kan op verschillende niveaus helpen 
bij de ontwikkeling en productie van (IVD) kits, 
waarbij een deel of het gehele traject uitgevoerd 
kan worden:

• De ontwikkeling en productie van het eerste   
 prototype. 
• Het ontwerp en/of uitvoeren van de   
 analytische en klinische validatiefasen. 
• Contract manufacturing van het (IVD) product  
 in lots van 50 tot 5000 flesjes of kits. Voor   
 sommige producten kan IQ Services zelfs tot  
 20.000 flesjes per dag aan.
• Of alleen begeleiding bij de uitvoering van   
 het ontwikkelingsproject leidend tot een
 IVD-geregistreerde kit op consultancy basis.



Heb je een laboratorium of kantoor vol 
medewerkers en een chronisch gebrek 
aan tijd waardoor je niet aan Business 
Development toekomt? Geen tijd om uit 
te reiken naar prospects, je strategie 
op te stellen of te werken aan de 
bekendheid van jouw bedrijf? Dan ben je 
bij JustPushPlay aan het juiste adres.

Business Development voor groeiende 
Life Science bedrijven
JPP is hét Business Development en 
Marketing bedrijf voor kennis-gedreven 

bedrijven in de farmaceutische sector, 
de biotechnologie en de medische 
hulpmiddelen. Wij helpen bedrijven 
vooruit met winnende BD-strategieën en 
tactische marketing ondersteuning. Wij 
helpen graag.

Flexibele ondersteuning
Niet elk bedrijf heeft een fulltime Life 
BD-expert nodig. Met een beperkte 
hoeveelheid tijd kun jij vaak al het 
verschil maken. Hoe weten we dat? We 
doen het al jaren. Onze kennis en kunde 

komt voort uit het werken in de Life 
Sciences-industrie in senior Business 
Development rollen. Deze ervaring delen 
wij graag en is schaalbaar naar wat 
voor jou werkt, ongeacht of je bedrijf nu 
een biotech start-up, farma scale-up of 
gevestigde consultancy is.

Translating Science Into Stories.
De vertaalslag maken tussen wetenschap 
en zakendoen is ons op het lijf 
geschreven. Deze brug slaan wij ook op 
het gebied van Life Sciences marketing. 
Juist door een gedegen plan te maken 
waarin de verbinding tussen BD & 
Marketing centraal staat helpen wij jouw 
onderneming om op te vallen, je publiek 
te laten groeien en leads te genereren.

Oplossingen:
• Business Development & 
 Marketing Strategy
• On-Demand Business Development
• Conference & Webinar Organization
• Digital Marketing
• Content Generation

Interesse in een mogelijke 
samenwerking? Laat het ons weten!
info@justpushplay.nl
www.justpushplay.nl

Nederland wordt 
koploper in Duurzaam 
Vergaderen
Na de coronacrisis gaat Nederland 
weer volop in vergadering. Onemeeting.
com en Green Key Nederland tekenden 
daarom vrijdag 13 mei tijdens NE22 
Nieuwe Economie-festival 2022 van 
MVO Nederland een Green Meeting 
Convenant: een nieuwe samenwerking 
om zakelijke bijeenkomsten in Nederland 
sneller te verduurzamen. Beide partijen 
gaan een nog grotere bijdrage leveren 
om ‘Nederland Vergaderland’ sneller 
te verduurzamen. Het doel is om in 
2025 minimaal 15% CO-uitstoot te 
reduceren en daarnaast meer rest-CO2 
te compenseren om zo bijeenkomsten 
van alle bedrijven in Nederland 
klimaatneutraal te kunnen organiseren.
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Onze specialist geeft u graag advies zodat u de 
juiste keuze maakt | polytemp.nl/optimaalresultaat

LUCAS WESTERHOF
Adviseur en productspecialist flowkasten

Stel persoonlijk met één van onze experts 
de beste maatwerk oplossing samen voor 
uw klasse 2A of 2B veiligheidskabinet.

  behaal optimaal
      resultaat

On-Demand Business Development voor Life Sciences bedrijven
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John van Moerkerken begon in 2015 met het 
kalibreren van sensoren en valideren van met name 
temperatuur gecontroleerde apparatuur zoals min 80 
gradenvriezers. De laboratorium-omgeving waarin 
deze diensten voornamelijk werden uitgevoerd, sloten 
aan bij de ambities van Van Moerkerken: “Je bent al 
technisch bezig en dan komt ook het moment dat je 
gevraagd wordt of je een zuurstof- of persluchtleiding 
wilt installeren of vervangen in de cleanroom. 
Vervolgens werden dat technische installaties, 
leidingen voor medische gassen en zo kwam er steeds 
meer op ons bordje.”

Inmiddels heeft QVM meer dan duizenden 
vierkante meter laboratoria gebouwd en ingericht. 
Een belangrijke schakel wordt gevormd door 
de medewerkers: “Iedereen binnen ons bedrijf 
heeft een achtergrond in GMP, ziekenhuis of 
laboratoriumomgeving. Omdat men wel inzag dat wij 
de mensen en de kennis hadden om allerlei technische 
of bouwkundige klussen in gevoelige omgevingen 
zoals laboratoria, cleanrooms en operatie kamers uit 
te voeren, kwam uiteindelijk ook de vraag of we totale 
lab’s en cleanrooms  konden bouwen.”

Bij het succes van de afgelopen twee jaar 
heeft corona zeker een rol gespeeld; de vraag 
naar laboratoriumruimte en cleanrooms voor 
vaccinatieontwikkeling en productie nam sterk 
toe. Maar voornamelijk door de goede referenties 
van opdrachtgevers, werd QVM meer en meer 
ingeschakeld voor het ontwerpen en bouwen hiervan.
John van Moerkerken realiseert zich terdege dat zijn 
organisatie niet de enige is die zich in dit domein 
begeeft: “Maar ik ben er van overtuigd dat wij over 
een aantal elementen beschikken waardoor gekozen 
wordt voor QVM.  We zijn weliswaar een kleine partij 
maar dat maakt ons juist flexibeler. We realiseren 
daarom korte doorlooptijden en hanteren korte lijnen. 

We discussiëren niet elke keer als er iets extra’s 
moet gebeuren of een aanpassing gewenst wordt. Dat 
doen we dan gewoon en dat soort zaken spreekt veel 
klanten aan.”

Het is een all-in-one-concept dat QVM in feite 
hanteert, vervolgt Van Moerkerken: “We kunnen 
alles, van A tot Z en ontzorgen daarmee onze 
opdrachtgevers. We begeleiden de klus, er is altijd een 
projectleider aanwezig en daar waar we samenwerken 
met partners, zorgen we ervoor dat het de juiste 
partijen zijn met dezelfde mentaliteit als de onze. En 
wat de kwaliteit van onze mensen betreft: naast ons 
eigen kwaliteitssysteem, volgen de medewerkers 
trainingen en her-trainingen zodat conform GMP-
regels wordt gewerkt.

“Kwaliteit is overigens een continu proces”, vindt hij: 
“We kunnen daarin ook investeren en dat is belangrijk 
om in de voorhoede te opereren.”

Voor de komende jaren voorziet QVM geen grote 
revolutionaire veranderingen. “We hebben onlangs een 
lab van dertig jaar onder handen genomen. Het zag 
er nog best goed uit, maar we hebben het integraal 
aangepast. Met nieuwe zuurkasten en werkbanken, 
die wij ook leveren. Nieuwe wanden en leidingen. Een 
complete upgrade. Maar nee, ik verwacht geen enorme 
veranderingen en dat hoeft ook niet in onze visie want 
het is altijd moeilijk om je op iets anders te focussen. 
Wat we nu doen, doen we voor de volle honderd 
procent goed. We willen daar liever nog twintig procent 
bovenop doen. Met een nieuwe activiteit of bedrijfstak 
op de markt komen moet je ook naar de honderd 
procent. Dat vraagt om energie en investeringen. Dat 
willen we niet.”

“Kijk, we hebben nog nooit acquisitie hoeven doen voor 
onze diensten op het gebied van Bouw & Techniek. De 
projecten komen naar ons toe, mensen hebben van 

ons gehoord en vertrouwen onze kwaliteit. Dat zegt 
veel over je positie in deze markt”, besluit John van 
Moerkerken.

QVM heeft in een betrekkelijk korte tijd een goede naam verworven als ontwerper en bouwer van laboratoriums en de hierbij horende techniek. Naast de andere activiteiten 
van het in 2015 opgerichte bedrijf neemt het ook een steeds belangrijkere rol op zich in deze specialistische markt. Met korte doorlooptijden en heldere communicatie wordt 
QVM ook door de grotere partijen in de farma en life science erkend, constateert directeur John van Moerkerken: “Bovendien zitten we prijstechnisch aan de goede kant.”

‘Klein maar flexibel’ 

QVM binnen twee jaar succesvol
in Laboratorium Bouw & Techniek



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

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

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

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

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

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

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

www.cryostore.com

EV Biotech krijgt erkenning in de Verenigde Staten

Het Groningse EV Biotech is in 2019 van start gegaan 
en nu, iets meer dan drie jaar later, wordt het bedrijf 
erkend in de Verenigde Staten. EV Biotech richt zich 
op het ontwikkelen van micro-organismen voor de 
productie van moleculen voor verschillende markten, 
zoals geurstoffen voor cosmetica en alternatieve 
eiwitten voor voedsel. EV Biotech maakt gebruik 
van computersimulaties om de micro-organismen 
versneld te kunnen ontwikkelen en zijn daarmee 
innovatief in het veld. 
 
Endless Frontier Labs 2021-2022
EV Biotech is in augustus geselecteerd voor de Endless 
Frontier Labs 2021-2022 accelerator van New York 
University (NYU), die als missie heeft het succes 
van wetenschappelijke en technische start-ups te 
versnellen. In mei heeft EV Biotech de track Data & 
Deep Tech afgerond. “We hebben veel kennis opgedaan 
om ons commercieel te versterken en dat uit zich 
nu in het binnenhalen van nieuwe klanten” - Linda 
Dijkshoorn, CEO EV Biotech.
 
Elizabeth Elting Award
Bij de uitreiking van het Endless Frontier Labs 
certificaat heeft EV Biotech tevens de Elizabeth Elting 
Award ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan door 
vrouwen geleide bedrijven die de potentie hebben om 
de wereld te verbeteren. 

Samenwerking met NYU Tandon School of 
Engineering
Om de EV Biotech technologie te testen, zijn 
onafhankelijke partijen een belangrijke bron van 
kennis. Daarom werkt EV Biotech momenteel samen 
met Prof. Dr. Jin Kim Montclare van NYU Tandon 
School of Engineering. EV Biotechs simulaties en 

voorspellende algoritmes versnellen het vinden en 
testen van doelgerichte eiwitmodificaties in haar 
onderzoeksgroep.
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Als specialist in hoogwaardige wandbekleding is 
M-Wall al tien jaar prominent aanwezig in de zorg en 
daaraan gerelateerde werkvelden. Tien jaar geleden 
maakte het Brabantse bedrijf de stap richting 
highcare, apotheken en OK’s. Anno 2022 staat M-Wall 
voor een volgende uitdaging, namelijk zich nog meer 
onderscheiden in de ontwikkeling en inrichting van 
cleanrooms. 

“We hebben een unieke propositie”, aldus directeur 
Michael Simon.

M-Wall is in de medische en farmaceutische omgeving 
geen onbekende. Met de verschillende productgroepen 
biedt M-Wall in ziekenhuizen en zorginstellingen, in 
apotheken, laboratoria en OK’s maatwerkoplossingen 
voor wandafwerking en muurbescherming. Dat 
geldt overigens niet alleen voor de ruimtes waar 
hoge hygiënische eisen worden gesteld, maar 
ook voor publieke ruimtes, transportgangen en 
patiëntenkamers. De veelzijdigheid in toepassing 
is ook te danken aan het basismateriaal dat wordt 
vervaardigd uit PVC of PET-G kunststoffen, waarmee 
naast duurzaamheid ook circulariteit wordt bereikt.
Directeur Michael Simon: “Onze producten worden 
veel toegepast in onder andere renovatieprojecten: 
laboratoria, cleanrooms, apotheken en OK’s die een 
nieuwe inrichting en uitrusting krijgen. Er is in de 
Nederlandse zorg een grote renovatiebehoefte en 
onze producten lossen tal van problemen in zo’n 
renovatietraject op.”

De productlijnen van M-Wall hebben diverse unieke 
technische eigenschappen. Met name op het gebied 
van brandwerendheid, chemische bestendigheid en 
anti bacteriologische werking. “We nemen daarmee 
een unieke propositie in”, stelt Simon: “Ook doordat 
we flexibel zijn en onze producten onder onze eigen 
licentie in verschillende landen laten fabriceren. 
Daarnaast gaat het ook om een goede service. Om 
een perfect eindresultaat te borgen kan de applicatie 
door erkende partner bedrijven of door onze eigen 
specialisten worden uitgevoerd. Daarnaast is er een 
ruime voorraadpositie om onze opdrachtgevers snel te 
kunnen bedienen.“

Alle oplossingen zijn maatwerk in samenspraak met 
onder meer architect, opdrachtgever en adviseurs 
waarbij de M-Wall panelen op maat worden gemaakt, 
thermisch kunnen worden gevormd en afgelast zodat 
er een volledig flush oppervlakte onstaat.

In de Benelux neemt M-Wall inmiddels een mooie 
positie in maar ook internationaal wordt M-Wall 
gewaardeerd: van Griekenland, het Caribisch 
gebied, de Scandinavische landen tot in Duitsland en 
Zwitserland zijn de opdrachtgevers te vinden. 

Ondanks die mooie positie moet worden vastgesteld 
dat M-Wall meer in het daglicht wil treden met hun 
kennis en unieke en pragmatische oplossingen. 
“Tot op heden waren wij puur gericht op onze lopende 
projecten, relaties en opdrachtgevers. Hierbij ligt de 
focus op optimale klanttevredenheid. Over M-Wall 
is veel positieve mond tot mond-reclame. Met name 
de inhoudelijke kennis van het M-Wall team dat, 
in samenwerking met architect en opdrachtgevers 
optimaal wilt ontzorgen, spreekt zich rond. Daarnaast 
zijn de vele productvoordelen van ons systeem, 
zoals brandwerendheid, chemische bestendigheid, 
reinigbaarheid en integratie van details tijdens de 
installatie naast de snelheid van installeren en grote 
pre.”

Toch gaat er wel een en ander veranderen, zegt 
marketing manager Anniek Verberne van M-Wall: 
“We willen ons meer laten zien omdat we ook in de 
cleanrooms een meer vooraanstaande positie willen 
krijgen. Naast de huidige aanpak zal er nog gerichter 
op de cleantech markt worden geinvesteerd.”

Daarbij komt ook nadrukkelijk de biotechnische 
omgeving in het vizier. “Niet dat het voor ons een 
nieuw metier is”, zegt Michael Simon, “want wij 
hebben er al raakvlakken mee. Het komt nu echter in 
een stroomversnelling door de vele recente projecten 
en omdat wij daar veel toegevoegde waarde kunnen 
bieden. Niet alleen uitvoeringstechnisch, maar ook 
qua detaillering en niet in de laatste plaats budget 
technisch.”

Hij vervolgt: “Een van die onderscheidende 
elementen in de cleanroom-omgeving is ons 
product zelf. In negen van de tien cleanrooms zie 
je telkens dezelfde systemen. Daar willen wij ons 
van onderscheiden. M-Wall biedt meer en betere 
detailleringsmogelijkheden. Met het materiaal kunnen 
we zelfs werkstations realiseren, zijn er oplossingen 
voor hoog-laag afzuigingen en maken we complete 
flusch wand- en plafondoppervlakken.”

Dat in de bouw van cleanrooms M-Wall een plek 
verdient is duidelijk: de klanttevredenheid is bijzonder 
hoog en door opdrachtgevers wordt M-Wall steeds 
meer als referentie genoemd.

In de komende periode gaat M-Wall zich richten op 
een volgende ontwikkeling. Ook daarmee hoopt Simon 
met zijn team M-Wall een nog betere zichtbaarheid 
te geven. Tot slot geeft hij aan: “Het heeft te maken 
met voortschrijdend inzicht. Onze relaties en 
opdrachtgevers inspireren ons en zo ontwikkel je je als 
bedrijf verder en verder. Daarom bouwen we dagelijks 
aan de verdere ontwikkelingen van onze producten, 
onze medewerkers en proberen we onze toegevoegde 
waarde verder uit te dragen.”
 

M-Wall

M-Wall wil zich onderscheiden in 
cleanrooms



De complexiteit in de life science sector blijft sterk 
toenemen. Bedrijven hebben daarom meer dan ooit 
behoefte aan een flexibele partner die ondersteunt 
in de verschillende fases van de product lifecycle. De 
wereldwijd verspreide Quality by Design (QbD) Group 
staat schouder-aan-schouder met de bedrijven.

Waaruit bestaan de activiteiten van QbD Group in de 
life sciences?
“QbD Group is de afgelopen 11 jaar gegroeid van een 
gespecialiseerde consultancy naar een groep van 
bedrijven die life science klanten bij hun hele product 
lifecycle kunnen begeleiden en ondersteunen. Onze 
diensten omvatten kwalificatie en validatie, quality 
assurance, regulatory affairs, clinical solutions, 
quality control, project management en consultancy, 
software oplossingen, training en sinds kort zelfs een 
communicatiebureau.”

“Een belangrijke tak is ook om fabrikanten van In 
Vitro Diagnostica (IVD) te adviseren rond Europese 
regelgeving en kwaliteitsmanagementsystemen. We  
bieden alle diensten die een fabrikant nodig heeft om 
in overeenstemming met de Europese regelgeving IVD 
op de Europese markt te zetten. We treden ook op als 

gemachtigde (“Authorized Representative”) voor niet-
Europese fabrikanten. ”

“Hierdoor zijn we een one-stop-shop geworden die life 
science bedrijven bij al hun complexe vraagstukken 
kunnen helpen. We tellen nu zo’n 450 medewerkers 
en draaien een omzet van 45 miljoen euro. We richten 
ons, naast de klassieke farma en biotech,l op twee 
grote speerpunten: advanced therapy medicinal 
products (ATMP) en medical devices.  Als one-stop-
shop bieden we een breed dienstenpakket zodat life 
science bedrijven met de meest uiteenlopende vragen 
bij ons terecht kunnen.’ 

Wat is het belang van jullie wereldwijde 
aanwezigheid?
“QbD Group is aanwezig in zeven landen verspreid 
over de hele wereld. In 2023 willen we in alle Europese 
landen minstens 50 medewerkers hebben die hun 
kennis en expertise vanuit verschillende kenniscentra 
kunnen aanbieden aan onze klanten. De life science 
sector is per definitie een globale sector, en in die zin 
willen wij te allen tijde één aanspreekpunt aanbieden 
voor alle uitdagingen waarmee zij waar ook ter wereld 
te maken krijgen.”

Wat maakt jullie zo uniek binnen de life science 
sector?
“We beslisten reeds in 2016 om van cel- en 
gentherapie een speerpunt te maken, lang voor 
de meeste andere spelers daar mee bezig waren. 
Hierdoor hadden we zowel op vlak van kennis als op 
vlak van klanten al een enorme voorsprong opgebouwd 
toen de interesse voor cel- en gentherapie steeg.”

In welke zin zal de opkomst van cel- en gentherapie 
de complexiteit enkel nog maar doen toenemen?
“Bij cel- en gentherapie is niet enkel de ontwikkeling 
een grote uitdaging, ook het formuleren en verpakken 
van medicatie is enorm complex. Zo dient bij 
gepersonaliseerde celtherapieën voor iedere patiënt 
een aparte batch op maat te worden geproduceerd. 
De sector is hier nog niet helemaal klaar voor, maar 
moet er wel naartoe. Omdat het onmogelijk is om al 
de nodige kennis daarvoor in huis te hebben, wordt 
een wereldwijde partner met een brede waaier aan 
beschikbare kennis zoals QbD Group cruciaal om 
de volgende stappen te kunnen zetten. Wij kunnen 
al de nodige expertise voor een specifiek project 
samenbrengen in flexibele, internationale en snel 
schaalbare teams.”

Welke meerwaarde biedt jullie software in de 
alsmaar complexer wordende life science sector?
“Met Scilife bieden we sinds 2019 een volledig 
cloud based platform met 17 modules waarmee 
heel wat processen binnen de life sciences worden 
geautomatiseerd. Daarmee bieden we een antwoord 
op de schaarste aan talent binnen de sector én de 
behoefte  om snel te kunnen opschalen.  Bovendien 
verhogen we de efficiëntie en verkleinen we de 
foutenmarge. Deze software laat overigens toe om 
via bepaalde parameters continu en in real time de 
kwaliteit van de productie te monitoren. Dat zou in de 
toekomst de goedkeuring van bepaalde therapieën 
efficiënter en sneller kunnen maken.

Een tweede SaaS oplossing bestaat in essentie uit een 
webplatform dat fabrikanten van IVD en van bepaalde 
medische hulpmiddelen (MD) gebruiken om hun 
bijsluiters elektronisch via internet bij hun gebruikers 
te brengen ter vervanging van de traditionele papieren 
bijsluiter. Dit webplatform opereert volledig conform 
met de strenge eisen die hiervoor worden opgelegd 
door de Europese regelgeving en de Amerikaanse 
FDA.”

Quality by Design

One-stop-shop voor advies en 
ondersteuning aan life sciences bedrijven
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CRYOPDP is in Nederland nog min of meer een 
grote onbekende. Weliswaar is de specialist in 
temperatuur-gecontroleerde en tijdkritische logistiek 
wereldwijd de nummer drie, in de Benelux is nog 
een wereld te winnen. Dat dit gaat lukken, daar is 
algemeen directeur Benelux Maurice Lemmens van 
overtuigd: “Niet alleen omdat we beschikken over 
een uitgebreid palet producten en diensten, maar 
mede omdat we een gepassioneerd team hebben.”

Onderzoekswerk in het farmaceutische en 
biotechnologische metier krijgt een steeds grotere 
dynamiek. Niet alleen in snelheid, maar ook 
internationaal. De coronapandemie heeft nog eens
bewezen hoe alert de medische wetenschap moet
zijn op nieuwe virussen en -nog onbekende- ziektes.
Alleen door adequaat handelen en in toenemende 
mate internationaal acteren kunnen toekomstige 
gezondheidsbedreigingen worden bestreden. 
Vanzelfsprekende geldt dat niet alleen voor 
pandemieën maar ook voor overige en diverse 
onderzoeksterreinen.

Het gevolg is dat het belang van betrouwbare 
transportoplossingen voor hoogwaardige, tijdkritische 
en temperatuurgevoelige zendingen voor de 
biowetenschappen en gezondheidszorg toeneemt. 
CRYOPDP is zich daar al 25 jaar van bewust. Met een 
wijdvertakt netwerk dat de wereld omvat, is het bedrijf 
in staat om leveringen voor de biowetenschappen 
en de gezondheidszorg uit te voeren. CRYOPDP is 
onderdeel van het Amerikaanse Cryoport inc, dat een 
internationale positie inneemt als logistieke partner 
voor de biopharma, de veterinaire geneeskunde en 
koeriersdiensten voor bloedmonsters, donormateriaal 
en IVF. De ervaringen worden toegepast in CRYOPDP 
dat zich vanuit Nederland en België wil manifesteren 
in life science en gezondheidszorg, met de focus op 
farmaceutica en biotechnologie, inclusief preklinisch 
onderzoek en Fase I tot Fase IV-onderzoek. Daarnaast 
behoren private gezondheidszorg, universiteiten en 
ziekenhuizen eveneens tot de klanten van CRYOPDP. 
“Met in alle segmenten weer verschillende diensten 
en oplossingen”, vertelt Maurice Lemmens, die erkent 
dat de veelzijdigheid van de organisatie groot is. 
“Binnen onze organisatie is veel ervaring gebundeld 

op het gebied van temperatuur-gecontroleerde en 
tijd kritische diensten. Dat moeten wij nu veel meer 
naar de buitenwereld etaleren. In feite zijn we nu twee 
jaar in deze formatie actief. Nu is onze organisatie in 
de Benelux klaar voor de volgende fase. We hebben 
een duidelijke eigen identiteit, de marketing is klaar 
en, zeker niet in de laatste plaats, er staat een 
gepassioneerd team.”

Lemmens kan dat laatste niet genoeg benadrukken: 
“In onze dienstverlening zijn gemotiveerde mensen 
belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan regels. 
Kijk, we hebben een score 99,9 procent foutloos 
opereren. Eigenlijk nog net iets meer, maar 99,9 
procent klinkt al bijna ongeloofwaardig. Er kan veel 
mis gaan in de logistiek, maar omdat wij zulke goede 
mensen hebben, houden we alles onder controle. 
Bij ons maak je niet mee dat op vrijdagmiddag vijf 
voor vijf de telefoon niet meer wordt opgenomen. 
Wij kunnen ons dat niet veroorloven. Zeker niet 
omdat je belangrijke en kritische materialen en 
producten vervoert. Veelal unieke medicijnen voor een 
kankerpatiënt, veelbelovende samples voor nieuwe 
therapieën of clinical trials, een donorhart. Producten 
die levensreddend kunnen zijn. Bij CRYOPDP snappen 
wij dat en nog belangrijker, we voelen ons ermee 
verbonden: met het product, met het onderzoek en de 
patiënt die het nodig heeft.”

Techniek maakt naast regels en toewijding een 
groot deel uit van de dienstverlening. Er is daarom 
een breed oeuvre van plus 15 graden tot min 196 
graden: met cryogeen, droogijs, gelpacks en PCM’s 
(faseovergangsmateriaal). Eveneens van belang zijn de 
verpakkingsmaterialen waarbij telkens wordt gezocht 
naar betere en efficiënte mogelijkheden. “We leveren 
van inpakken tot uitpakken. Maar er zijn klanten die 
dat zelf willen doen, om wat voor reden ook: daartoe 
is er nu een speciale sleeve ontwikkeld, die als een 
soort omverpakking werkt. Je kunt deze verwijderen 
en alle informatie is al voorbereid. Het enige van 

de klant moet doen is het product erin verpakken”, 
aldus Lemmens, die op korte termijn bekend hoopt te 
maken dat CRYOPDP GDP (Good Distribution Protocol) 
zal zijn gecertificeerd: “Dat hebben we nodig om 
mee te kunnen doen in deze markt. Want nogmaals, 
we leveren kwaliteit, werken met gekwalificeerde 
partners, maar de GDP-certificering is noodzakelijk.”
Dat geldt ook voor optimale track&trace-systemen, 
waarbij de opdrachtgever met geavanceerde 
IT-systemen op ieder moment kan controleren waar 
het pakket zich bevindt en, door toepassing van 
loggers, ook realtime ziet wat de temperatuur is. “En 
mocht het zo zijn dat de temperatuur niet meer onder 
controle is, dan kunnen we waar ook ter wereld, een 
beroep doen op onze eigen organisatie of partners, 
die het oplossen. Daarin speelt onze motivatie weer 
een belangrijke rol: de klant moet er op kunnen 
vertrouwen dat het pakket op de juiste temperatuur 
en op de juiste tijd aankomt. En vergeet niet, in dit vak 
krijg je maar een keer de kans.”

Maurice Lemmens en zijn team zullen dit jaar 
nadrukkelijk van zich laten horen. “We staan aan de 
vooravond van een nieuwe stap en willen een grote rol 
spelen. Het is nu het moment, cel en gen-onderzoek 
groeit enorm, de groei van nieuwe medicijnen ligt 
tussen de zeven en negen procent jaarlijks. Er wordt 
veel geïnvesteerd. Het is een mooie spannende 
tijd:  voor opdrachtgevers, voor patiënten, voor 
wetenschappers en voor onze mensen. We willen 
binnen dat geheel innoveren en beschikken over de 
ambitie”, besluit Maurice Lemmens.

Ambitie en innovatie

CRYOPDP is klaar voor 
volgende fase



Slimmer, sneller en schoner medisch specialistische ruimtes realiseren

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

Smart use of the financing mix increases the value and success of your company

Securing funding for Life Sciences companies is a time 
consuming and complex challenge. Furthermore, there 
are numerous financial instruments to choose from, 
including raising capital, grants, loans and tax credits. 
Almost without exception the chances of acquiring 
substantial funding through these instruments is low. 

Nevertheless, we strongly believe that using the full 
financing mix will directly influence the success and 
value of your company.

Designing a sound financing strategy, writing a solid 
business plan and apply for grants requires specific 

expertise. Furthermore, building a strong business 
case, perform a thorough market analysis and 
valuation of the company requires access to expensive 
data sources and market reports. Before you know the 
company is fully absorbed in fundraising, whereas the 
team should spend most off the time on R&D activities 
and increasing the value of the company. A process 
that is not only time consuming, but eventually also 
very expensive. 

At FFUND we have developed a unique approach that 
will increase your chances of getting funding using 
all the available instruments, while at the same time 
save considerable time and money. Our team includes 
several experienced Life Sciences entrepreneurs 
backed by 25 dedicated expert consultants. We have 
proven to be very successful in securing the required 
funding for our customers. Feel free to contact us for 
a free intake-meeting (info@FFUND.nl), because we 
are looking forward to help more innovative companies 
to design, secure and manage their revenues in the 
coming years.

FAST FORWARDING YOUR INNOVATION
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TOPX richt zich op het verbinden van vrouwelijke 
professionals in Life Sciences, van ambitie naar actie 
in 2022. Het eerste jaar van het TOPX Platform voor 
ambitieuze vrouwen stond in het teken van het 
netwerk opbouwen, laten groeien, van elkaar leren  
en gelijkgestemde ambitieuze vrouwen bij elkaar 
brengen. Na de lancering van het TOPX Netwerk 
in begin 2021, is het netwerk gegroeid naar meer 
dan 100 leden. In het begin van TOPX is er een 
duidelijk signaal afgegeven dat het belangrijk is 
om ervaringen te delen en om successen samen te 
vieren maar ook om vooruit te kijken en ideeën om 
te zetten in acties. Deze acties worden onder andere 
gesteund door de 10 corporate partners van TOPX, 
waaronder Genmab, Neogene Therapeutics en Kite. 
Het is nu aan de vrouwen in het TOPX Netwerk om de 
leiding te nemen en samen de top in de Life Sciences 
sector te bereiken. Er is ruimte voor groei van meer 
vrouwen om het netwerk te versterken.

“Een zakelijk netwerk is ontzettend belangrijk voor 
de ontwikkeling van je carrière. Wij willen vrouwelijke 
medewerkers steunen in het bouwen van een 
waardevol netwerk en zijn daarom lid van TOPX.”
TOPX corporate partner CEO

TOPX Platform - Meer dan een netwerk
TOPX Platform is meer dan een netwerk, het is een 
platform waarin vrouwelijke professionals elkaar 
steunen en vieren. Het netwerk biedt kansen aan 
vrouwen aan het begin van hun carrière om hun 
netwerk uit te bouwen en ook aan vrouwen die hun 
plek al hebben geclaimd om met gelijkgestemden 
ervaringen uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen 
aan te gaan.

TOPX staat voor het verbeteren van de kansen van 
vrouwelijke professionals in Life Sciences. Onze missie 
is om onze leden te ondersteunen en aan te moedigen 
in hun persoonlijke groei en ontwikkeling en hen in 
staat te stellen leiderschapsrollen op zich te nemen. Ze 
bereiken dus de top van hun carrière, maar ook de top 
van de sector!

Het TOPX netwerk bestaat uit inspirerende, sterke 
en succesvolle vrouwen die vooruitgang zoeken in 
leiderschaps-, management- of ondernemersrollen in 
de industrie en de academische wereld in Life Sciences. 
Verder verwelkomen we ook topvrouwen die reeds de 
top (van hun carrière en sector) hebben bereikt om 
hun ervaring te delen met de jongere generaties.

“I am very pleased and excited to be part of this 
platform, that allows me to connect to women that I 
regard as my role models”.
TOPX member 

TOPX Summit 2022 - From Ambition to Action
TOPX Summit is hét tweedaagse event voor iedere 
ambitieuze vrouw in Life Sciences & Health die hogerop 
wil komen in haar carrière. De plek om te netwerken 
met gelijkgestemden, om te leren van de ervaringen 

en lessen van topvrouwen in de Life Sciences en om 
te werken aan haar eigen professionele ontwikkeling.

In de tweede editie van de TOPX Summit sturen we 
met het programma aan op meer actie. Van ambitie 
naar actie is dan ook het thema van de TOPX Summit 
in Oss, op 22-23 september. Een tweedaags congres 
waarin we met inspirerende sprekers uit de industrie 
en academische achtergrond, maar ook coaches en het 
TOPX Netwerk aan de slag willen gaan met thema’s als 
diversiteit, inclusiviteit, persoonlijke en professionele 
ontwikkeling en ondernemerschap.

Sprekers komen onder andere vanuit de wetenschap 
Annelien Bredenoord, Rector Magni� cus, Erasmus 
University Rotterdam en vanuit de industrie Petra 
Willems, Managing Director van Organon Benelux en 
Eline van Beest, CEO van Hybridize Therapeutics. 
De dagvoorzitter van TOPX Summit dag 1 is Rosanne 
Hertzberger columnist voor NRC en microbioloog. 
Daarnaast een keynote van Olympisch Goud 
winnaar snowboard op de parallelreuzenslalom en 
Motiverend spreker Nicolien Sauerbreij. Over het 
thema From Ambition to Action spreekt ook Marco 
Fossatelli, Country Manager Netherlands bij Alnylam 
Pharmaceuticals.

Op het programma staan ook een aantal professionele 
workshops van coaches die de deelnemers waardevolle 
tips en kennis meegeven in leiderschap, persoonlijke 
ontwikkeling en presentatie. Op de eerste dag van 
de TOPX Summit staat het netwerk en de verbinding 
leggen tussen de mannen en vrouwen die elkaar nodig 
hebben om de vooroordelen over gender de wereld uit 

te helpen en de Nederlandse biotech sector te laten 
opbloeien. 

Op de tweede dag gaan de deelnemers aan de slag met 
professionele ontwikkeling, met de terugkeer van een 
aantal succesvolle thema’s zoals Becoming boardroom 
ready, de rol van een mentor en hoe je kunt zorgen 
dat je boodschap niet alleen gehoord wordt maar ook 
doordringt bij je team of leidinggevende. 

We willen niet alleen de problemen identi� ceren maar 
vooral leren van hen die deze problemen aangepakt 
hebben. Samen kijken naar meer gelijkheid en kansen 
voor iedereen. Netwerken die ontstaan uitbouwen en 
elkaar versterken. Een mentor rol die ontstaat, waarbij 
de kennisuitwisseling twee kanten op kan werken en 
waarbij ervaringen uitgewisseld worden. 

“The TOPX Summit truly empowers women to step up 
and e� ectively address gender biases.”
TOPX Summit 2021 attendee

Females to Follow Award 2022
Nieuw in 2022 is het vieren en onder de aandacht 
brengen van opkomend talent en van talent dat het 
voorbeeld geeft aan de volgende generaties. Dit doen 
we in de Females to Follow Award 2022, een prijs die 
op de TOPX Summit wordt uitgereikt om vrouwen 
te inspireren en te waarderen voor uitmuntende 
resultaten in hun werk, het netwerk en de inspiratie die 
zij geven aan anderen die hun voorbeeld volgen. Volg 
TOPX voor de nominaties en de uitreiking tijdens TOPX 
Summit 2022.

TOPX Platform
TOPX, het platform voor ambitieuze vrouwen in life 
sciences draagt bij aan meer samenwerking, vieren van 
successen  en meer focus op kernkwaliteiten in plaats 
van verschillen in gender. Een uniek en waardevol 
netwerk voor alle ambitieuze vrouwen in de Life 
Sciences & Health sector.

Meer weten? Ga naar:
www.hyphenprojects.nl/topx

TOPX: Het platform voor ambitieuze vrouwen in life sciences

TOPX SUMMIT
22&23 September 2022 | Oss
From Ambition to Action

Word ook lid van TOPX Netwerk
Wil jij ook direct toegang tot een breed netwerk, 
het hele jaar door TOPX-events over inspirerende 
onderwerpen en focus op persoonlijke ontwikkeling 
en groei. TOPX leden ontvangen 200 Eur korting op 
registratie voor TOPX Summit 2022, 22-23 September 
2022 in Oss. Word vandaag nog lid van TOPX Netwerk. 

Ga naar www.hyphenprojects.nl/topx. 
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The Formorrow method will 
have talent choosing you 
Looking for an IT or life-sciences professional? With the 

Formorrow method, we connect talent with employers that 

bring out the best in them. And we’ll connect you with that 

one team member who can grow with you, taking the entire 

recruitment process off your hands.

Find out more at:

formorrow.nl

for talent that will 
grow with you
Looking for an IT or life-sciences professional? 

With the Formorrow method, we connect talent with 

employers that bring out the best in them. And we’ll connect 

you with that one team member who can grow with you, taking 

the entire recruitment process off your hands. Thanks to our 

tried-and-tested Formorrow Academy, our talents are proven 

to grow faster. And we always go for the long-term connection: 

Formorrow talent stays on average for five to seven years.

Find out more at:

formorrow.nl


