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Onno van de Stolpe 
(Galapagos): “Er wordt 
weleens gezegd dat dit de 
eeuw wordt van de biotech.”

DIGITALE OPTIMALISATIE  P04
Data- en documentenstroom bĳ  klinisch onderzoek.

LAB 4.0  P07
Je bureau omtoveren in een modern laboratorium.

OVERHEID  P12
Wetgeving geneesmiddelen wordt steeds complexer.
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Life 
Sciences

Je wil Brussel een stimulans geven?
Financiële steun nodig voor je innovatieve projecten?

Afspraak op innoviris.brussels
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H
et is duidelijk, het hart van de sec-
tor klopt in heel Europa het snelst 
in België. Het Vlaamse en Bel-
gische ecosysteem voor biotech 
bevat dan ook enkele belangrijke 

troeven zoals het excellente wetenschappelijk 
onderzoek aan onze universiteiten en onder-
zoeksinstellingen, een aantal biotechbedrij-
ven zoals Galapagos en argenx die tot de top 
van Europa behoren, een pool van expertise 
in de O&O-vestigingen van internationale 
bedrijven zoals Janssen Pharmaceutica, UCB, 
BASF en GSK en een rijke dienstensector die 
deze industrie ondersteunt met een breed 
gamma aan specifieke competenties. Ook de 
uitdagingen en richting waarin de sector evo-
lueert, worden steeds helderder.

Inzetten op nieuwe technologieën
Lifesciencesbedrijven ontwikkelen onder 
meer gerichte en doeltre�ende kankerbe-
handelingen en diagnostica om ziektes op te 
sporen, maar produceren bijvoorbeeld ook 
graanvariëteiten die beter bestand zijn tegen 
veranderingen in het klimaat of technolo-
gieën voor een meer duurzame landbouw. 
Hiervoor maken ze steeds meer gebruik van 
nieuwe technologieën zoals artificiële intel-
ligentie. Je zal in de toekomst veel bruikbare 
big data krijgen die verkregen worden via sen-
soren of observatietechnologieën. Veel van 
die data zijn echter gevoelig en persoonlijk, 

en daar ligt een grote uitdaging. De stroom 
aan gegevens moet bruikbaar blijven voor de 
industrie en tegelijkertijd acceptabel zijn voor 
de burger. We zien echter een jonge, dyna-
mische AI-sector ontstaan in Vlaanderen die 
hiervoor de nodige expertise en competenties 
ontwikkelt. Vanuit flanders.bio zetten we ook 
volop verder in op een nauwe samenwerking 
met de eveneens bloeiende digital sciences en 
medische technologie binnen het innovatieve 
bedrijvennetwerk flanders.health.

Grote nood aan hoogopgeleid personeel
De lifesciencessector betekent voor de Belgi-
sche economie een belangrijke groeimotor. In 
Vlaanderen alleen al is deze goed voor meer 
dan 20.000 directe en 60.000 indirecte jobs. De 
roep naar hoogopgeleid personeel weerklinkt 
luider dan ooit. Volgens een conservatieve 
schatting komen er in 2020 minstens 1.600 
nieuwe jobs bij. De sector maakt zich dan ook 
zorgen of de vacatures weldegelijk ingevuld 
kunnen worden, zeker gezien het huidig 
tekort aan geschoold personeel op de arbeids-
markt. Wat we vooral nodig hebben, zijn 
meer studenten die een wetenschappelijke 
of STEM-opleiding volgen. De vorige Vlaamse 
regering heeft hier al sterk op ingezet, maar 
we zullen met z’n allen nog een tandje bij 
moeten steken als we talent uit eigen land 
willen blijven rekruteren, in plaats van inter-
nationaal te moeten gaan zoeken. ■

Willem  
Dhooge

Co-General 
Manager  
flanders.bio

Pascale 
Engelen

Co-General 
Manager  
flanders.bio

“De toekomst van de 
Belgische life sciences 
ziet er rooskleurig uit”
De Belgische biotech en life sciences doen het goed. De prognoses 
van nieuwe aanwervingen in de sector zijn dan ook hoog en de 
roep naar hoogopgeleid personeel is luider dan ooit. Daarnaast 
zetten de bedrijven, de kennisinstellingen en ziekenhuizen volop in 
op nieuwe technologieën. Willem Dhooge en Pascale Engelen,  
co-General Managers van flanders.bio, leggen uit.
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Innovatie

Filip Delport legt uit 
hoe een Belgische 
biosensor de deur naar 
industry 4.0 opent.
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Inge Basteleurs over de 
lokale interpretatie van 
de GDPR-wetgeving.
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De biotechsector is voortdurend in ontwikkeling. 
Ontdek online de meest recente doorbraken.
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Hoe belangrijk is het onderzoek naar 
middelen tegen auto-immuunziekten?

“Maar liefst 5 tot 7% van de westerse populatie 
wordt getro	 en door een auto-immuunziekte. 
De medicatie hiervoor vormt dan ook de 
grootste klasse van medicijnen op de markt. 
Er bestaan diverse soorten van auto-immuun-
ziekten, maar altijd gaat het over een versto-
ring van het menselijke immuunsysteem. Je 
lichaam reageert dan tegen lichaamseigen 
sto	 en, wat gepaard gaat met ontstekingen. 
Enkele gekende vormen zijn artritis (reuma), 
de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, 
astma, multiple sclerosis,…”

Welke middelen bestaan er al?
“De eerste therapieën tegen auto-immuun-
ziekten maakten gebruik van glucostero-
iden, en die sto	 en worden vandaag nog 
steeds toegepast. Helaas werken ze slechts 
voor een korte periode bij een minderheid 
van de patiënten en gaan ze gepaard met 
heel wat nevenwerkingen.

Een heel goede oplossing is dit dus niet. 
Sinds eind jaren 90 beschikken we over anti-
lichamen tegen TNF-alpha, de zogenaamde 
anti-TNF. Samen waren deze tot enkele jaren 
geleden de meest verkochte medicijnen ter 
wereld, goed voor een totaalbedrag van onge-

veer zestig miljard euro jaarlijks. Het pro-
bleem met deze dure sto	 en is dat het antili-
chamen zijn die intraveneus moeten worden 
toegediend. De patiënt moet dus iedere keer 
naar het ziekenhuis. Bovendien zorgen ze 
voor aanzienlijke nevene	 ecten én oppor-
tunistische infecties omdat ze het immuun-
systeem volledig plat leggen. Ze werken ook 
maar voor een bepaalde tijd, waardoor heel 
wat patiënten er weinig baat bij hebben.”

Welke nieuwe behandelopties 
zijn er bij gekomen?

“Sinds enkele jaren zijn de kinase-inhibito-
ren op de markt gekomen. Deze nieuwe cate-
gorie van sto	 en tegen auto-immuunziekten 
bestaat uit kleine moleculen, waardoor ze 
oraal kunnen worden ingenomen. Ze kun-
nen minder duur zijn omdat ze gemakkelij-
ker produceerbaar zijn. Potentieel hebben 
ze ook minder nevene	 ecten. Galapagos zal 
binnenkort een dergelijke stof op de markt 
brengen, wat meteen ook hun sterk gestegen 
waarde verklaart. Hun stof is gebaseerd op 
het kinase JAK1. Vanuit Oncodesign werken 
we op een volledig nieuw mechanisme, het 

Innovatieve aanpak 
leidt tot fi rst-in-class-sto en 
tegen ontstekingsziekten
Een nieuwe vorm van geneesmiddelen geeft veelbelovende preklinische resultaten 
bij verschillende vormen van infl ammatoire darmziekten (IBD) die gelinkt zijn aan 
een aandoening van het immuunsysteem, zoals de ziekte van Crohn en Colitis. 
Gesprek met Jan Hofl ack, CSO van Oncodesign.  Tekst: Joris Hendrickx

oncodesign.com

IN SAMENWERKING MET

kinase RIPK2. Onze fi rst-in-classmolecule 
heeft het potentieel om beter te werken én 
veiliger te zijn dan de huidige medicijnen. 
Met deze veelbelovende RIPK2-inhibitor 
gaan we nu dus mogelijk dezelfde richting 
uit als waar Galapagos vijf à tien jaar geleden 
was. Eind 2019 valideerden we deze alvast als 
kandidaat-medicijn.”

Hoe zijn jullie hiertoe gekomen?
“Al in 2012 vonden we zeer potente en 
selectieve RIPK2-inhibitoren, maar op dat 
moment wisten we nog niet wat we de 
mogelijke toepassingen waren. Gelukkig 
vonden we prof. Derek Abbott, een wereld-
wijde autoriteit in RIPK2-onderzoek, zeer 
snel bereid om met ons samen te werken. 
Eind 2016 heeft dit project een grote ver-
snelling gekregen toen we een site van 
GSK in Parijs overnamen. De medewerkers 
daar, echte drug hunters, waren meteen 
gemotiveerd om ons RIPK2-project ver-
der te ondersteunen. RIPK2 is een doelwit 
(een kinase) dat betrokken is in het aange-
boren immuunsysteem. Het interageert 
met receptoren die bacteriën herkennen, 
waardoor het immuunsysteem alle cel-
len opkuist die geïnfecteerd zijn met deze 
bacteriën. Zo vecht het mee tegen bacteri-
ele infecties. Heel wat gastro-intestinale 
auto-immuunziekten komen voort uit 
mutaties in de betrokken receptoren.”

Wat is het potentieel hiervan volgens u?
“We zijn ervan overtuigd dat we met de 
RIPK2-inhibitor infl ammatoire darmziek-
ten zoals de ziekte van Crohn en Colitis kun-
nen aanvechten, maar ook auto-immuun-
ziekten.  Dat hebben we bewezen sinds de 
identifi catie van de stof midden 2019. In 
het voorbije half jaar hebben toxiciteits-
testen aangetoond dat onze stof potentieel 
zeer veilig is. Daarnaast hebben we met een 
nieuw farmacologiemodel kunnen aanto-
nen dat onze stof actief is bij gewone colitis 
én bij immunotherapie gedreven colitis, 
dus in een acute en chronische fase. Tegen 
2028-2029 hopen we de markt te kunnen 
betreden. Vanaf dan zal onze stof kunnen 
worden gecombineerd met de bestaande 
middelen of deze mogelijk zelfs vervangen. 
We zien tot nu toe immers geen enkel doel-
wit gerelateerde toxiciteit. Onze stof heeft 
een regulerende functie op het immuun-
systeem en onderdrukt dit dus niet recht-
streeks. Daarnaast zal deze fi rst-in-class-
stof mogelijk ook kunnen worden gebruikt 
voor andere auto-immuunziekten. Er zal 
dus nog heel wat onderzoek volgen.”

Helpt deze focus op innovatie u 
om talent aan te trekken?

“Dankzij onze innovatieve manier van wer-
ken en onze missie om te zoeken naar nieuwe 
impactvolle geneesmiddelen kunnen we 
rekenen op gemotiveerde en loyale medewer-
kers. Onderzoekers en jonge talenten zoeken 
ons echt op om hier hun carrière te starten of 
verder uit te bouwen. Onze successen van het 
afgelopen jaar hebben dat nog versterkt.” ■

 Maar liefst 5 tot 7% van 
de westerse populatie 
wordt getro
 en door 
een auto-immuunziekte.

Jan Hoflack

CSO Oncodesign

��" We zijn ervan 
overtuigd dat we zowel 
infl ammatoire darmziekten 
als auto-immuunziekten 
kunnen aanvechten.
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“
Na twintig jaar praktijkervaring 
in klinisch onderzoek, stelden 
medeoprichtster Anne Dirix en ik 
vast dat er nog heel wat ruimte en 
zelfs een noodzaak was om de effi-

ciëntie rond de documentenstroom dras-
tisch op te krikken. Bijna alles gebeurde 
nog op papier. Dit valt moeilijk te rijmen 
met een activiteit die bij uitstek gebaat is 
bij punctualiteit, efficiëntie, accurate com-
municatie en traceerbaarheid.”

Doeltreffende, intuïtieve software
“Digidyco ontwerpt software die de documen-
tenstromen digitaliseert en optimaliseert. 
Tegelijkertijd capteert de software alle studie-
gegevens om zo de e ciëntie te meten. Met 
het Mechelse bedrijf Arco Information bun-
delen we de krachten om alle partijen binnen 
klinische studies - sponsors, ziekenhuizen, 
CRO’s (contract research organisaties) - te 
voorzien van specifieke, maximaal intuïtieve 
applicaties die het hele onderzoeksproces 
stroomlijnen. Wij vormen de spil tussen deze 
lifesciencespartners en de software-ontwik-
kelaar. Onze vertrouwdheid met deze toch wel 
erg specifieke sector is door de vaak gevoelige 
data een belangrijke troef. Een typische studie 
wordt opgezet door een sponsor en uitgevoerd 
in een ziekenhuis of research center. Door 
digitale implementatie kunnen deze partijen 
communiceren op één enkel centraal plat-
form en komt er tijd vrij voor andere zaken. 
Ook worden monitoring en quality control via 
de software geoptimaliseerd. Alle data blijft up 

to date: de voortgang van het onderzoek, ver-
siebeheer, de fase waarin een document zich 
bevindt, enz. Het zijn allemaal elementaire 
aspecten van kwalitatief onderzoek. Komt er 
een audit? Dan rol je gewoon een rapportje uit: 
het resultaat is een drastische vereenvoudi-
ging én een e ciëntieboost.”

Tijdswinst door heldere communicatie
“De kracht van deze platformen is dat alle 
partijen vlekkeloos communiceren. Pro-
jecten verlopen sneller, beter meetbaar en 
betrouwbaarder. Hiervoor ontwikkelen we 
verschillende applicaties, waaronder onze 

Dyco Vision (eTrial Master File) en Dyco 
Flow (Clinical Trial Management System 
& Document Review System). Een recente 
erg belangrijke toepassing is onze eISF 
of Investigator Site File, een stand alone 
e-bibliotheek voor het bijhouden van alle 
officiële research documentatie in het zie-
kenhuis. Eenzelfde binder voor alle studies 
in het ziekenhuis zal voor het personeel 
een enorme werkverlichting betekenen en 
de versnippering in het clinical research 
landschap sterk reduceren.” ■

“
Het grote verschil tussen beide 
heeft te maken met de enorme 
technologische evoluties binnen 
IVD. De oude richtlijn bevatte een 
lijst van producten die onderwor-

pen waren aan de goedkeuring door de zoge-
naamde ‘notified bodies’. 

Deze lijst was echter compleet verouderd 
en wordt daarom vervangen door regels die 
toelaten om nieuwe technologieën te classi-
ficeren en aan de gepaste conformiteitsbe-
oordeling te onderwerpen. De nieuwe veror-
dening zal heel wat strenger zijn. Bepaalde 
producten konden in het verleden immers 

te gemakkelijk en met onvoldoende controle 
op de markt komen. Daarom zal binnenkort 
ongeveer 90% van de testen moeten worden 
goedgekeurd door een notified body. Bij de 
oude richtlijn was dat slechts zo’n 10%. Dat 
betekent dat veel fabrikanten nu geconfron-
teerd worden met goedkeuringsprocedures 
die ze in het verleden niet hadden.”

Impact voor nieuwe én bestaande 
fabrikanten

“Zowel voor nieuwe als voor bestaande fabri-
kanten zijn er dus heel wat veranderingen op 
til. Bestaande fabrikanten die vroeger geen 
voorafgaande goedkeuring nodig hadden zullen 
die nu toch voor al hun producten moeten aan-
vragen, dus ook de oude. Dat betekent meteen 
ook dat ze retrospectief werk zullen moeten 
verrichten om deze conform te krijgen met de 
eisen van de nieuwe verordening. Voor nieuwe 
bedrijven is er ook een significante impact 
omdat de eisen nu hoger liggen. Ze zullen meer 
kosten moeten maken om hun producten in 
orde te brengen en een langere goedkeurings-
cyclus moeten doorlopen vooraleer ze deze op 
de markt kunnen brengen. En dat kan dan weer 
een impact hebben op de financiering.”

Sterk groeipotentieel
“De wijzigingen in de regelgeving brengen ook 
meer werk met zich mee. Bij Qarad merken 
we dat aan de groei van het aantal aanvragen, 
zowel op het vlak van adviesverlening als wat 
betreft het organiseren van klinische studies 
die aan de nieuwe regels voldoen. Daarnaast 
zit het fundament van onze groei in onze 
kwalitatieve en pragmatische aanpak waarbij 
we klanten al 20 jaar een e ciënte oplossing 
bieden binnen onze specialisatie rond IVD. 
We hebben daarnaast een volledig conform 
webplatform ontwikkeld waar fabrikanten 
hun bijsluiters en handleidingen ter beschik-
king kunnen stellen van hun gebruikers. Het 
groeipotentieel hiervan is enorm.” ■

Catherine 
Hoet

Co-founder en 
managing director 
Digidyco

digidyco.be

IN SAMENWERKING MET

qarad.com

IN SAMENWERKING MET

Data- en documentenstroom bij klinisch 
onderzoek: tijd voor digitale optimalisatie

Nieuwe en strengere regels voor in-vitrodiagnostica

Klinisch onderzoek is toe aan een digitale inhaalbeweging. Digidyco ontwikkelt, test en implementeert 
applicaties waarmee ook het life science onderzoek het papieren tijdperk kan verlaten.  
Een gesprek met co-founder en managing director Catherine Hoet.  Tekst: Sĳmen Goossens

Zowel bestaande als nieuwe fabrikanten van in-vitrodiagnostica (IVD) staan voor uitdagende tijden. We bevinden ons 
momenteel immers in een overgangsfase tussen de IVD-richtlijn die gepubliceerd werd in 1998 en de nieuwe IVD-verordening 
die deze binnenkort zal vervangen. Meer uitleg door Dirk Stynen, oprichter en manager van Qarad.  Tekst: Joris Hendrickx

��" Binnenkort zal ongeveer 
90% van de testen moeten 
worden goedgekeurd  
door een notified body.  
Bij de oude richtlijn was  
dat slechts zo’n 10%.

��" De kracht van onze 
digitale platformen is dat 
alle partijen vlekkeloos 
communiceren.

Dirk Stynen

Oprichter en manager Qarad
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“
De farmasector doet het al 
enkele jaren zeer goed in onze 
contreien. Er zijn veel grote 
investeringen, waardoor de 
vraag naar goed geschoolde 

medewerkers stijgt. Anderzijds stellen we 
vast dat de specifieke werkomstandighe-
den in de farma met clean rooms, speciale 
kledij en verregaande eisen rond hygiëne 
en punctualiteit van heel wat nieuwe 
werknemers een groot aanpassingsver-
mogen vragen. Op vraag van alle betrok-
kenen in de sector, zowel werkgevers als 
vakbonden, zijn we daarom enkele jaren 
geleden gestart met een haalbaarheids-
studie voor de uitbouw van een sectorspe-
cifiek opleidingscentrum, gefinancierd 
door het sectorale en paritaire vormings-
fonds Co-valent. Het doel: bestaande én 
nieuwe medewerkers optimaal voorbe-
reiden, een kwaliteitsvolle instroom cre-
eren en ervoor zorgen dat deze mensen 
meekunnen met de toevloed aan nieuwe 
technologieën in de sector.”

Jobsimulator
“Het ontbreken van een modern oplei-
dingscentrum, met trainingen op maat 
van de farma-industrie, werd door alle 
actoren in de sector als een groeiend gemis 
ervaren. We zijn dan ons licht gaan opste-
ken in de ons omringende landen, waar-

onder Nederland en Ierland, om te kijken 
hoe we dit gemis optimaal konden aan-
pakken. De goed draaiende sectorale oplei-
dingscentra -  ACTA in Brasschaat voor de 
chemie en PlastIQ in Kortrijk en Genk voor 
de kunststo�en -  boden ons natuurlijk 
al enkele good practices. Op basis van die 
ervaringen werkten we samen met Co-va-
lent een businessplan uit dat positief werd 
onthaald door bedrijven uit de sector.” 

“ViTalent wordt nu het allereerste speci-
fieke opleidingscentrum voor de farma- en 
biotechindustrie in Vlaanderen. Op het 
wetenschapspark in Niel zal 1500m2 aan 
nieuwe infrastructuur worden vrijgemaakt 
om praktijkgerichte ruimtes - zoals een 
clean room, zones met gespecialiseerde 
apparatuur of verpakkingslijnen - en les-

lokalen in te richten. Het wordt een waar-
heidsgetrouwe jobsimulator waar aspi-
rant-medewerkers écht kunnen proeven 
van alle aspecten van werken in de farma. 
Ook mensen die al in de sector actief zijn, 
zullen er terecht kunnen. De innovatie in 
deze branche gaat behoorlijk snel.”

Drie doelgroepen
“We mikken op drie doelgroepen: bedrij-
ven kunnen bij ViTalent hun huidige en 
nieuwe medewerkers de nodige (her)scho-
ling aanbieden, met de VDAB werken we 
samen om ook werkzoekenden op te leiden 
en ten slotte zullen ook scholen uit het 
secundair en hoger onderwijs er terecht 
kunnen om leerlingen in de praktijk ken-
nis te laten maken met deze jobs. De far-
masector is een maatschappelijk relevante 
sector met zeer mooie arbeidsvoorwaarden 
en doorgroeimogelijkheden. We richten 
ons opleidingsaanbod in de eerste plaats 
op technische profielen voor operationele 
functies in labo’s, productie en verpakking. 
Voor kenniswerkers ontwerpen we in een 
latere fase een programma op maat. Eind 
2021 zal ViTalent de deuren openen.” ■

ViTalent: gespecialiseerd 
opleidingscentrum voor onze 
bloeiende farma-industrie

Locatie op dynamisch 
Wetenschapspark

De vraag naar juist geschoolde profielen voor de bloeiende Vlaamse farmasector 
groeit. Daarom werkten essenscia, de vakbonden en Co-valent aan een 
gloednieuw opleidingscentrum: ViTalent. Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder 
van essenscia vlaanderen en voorzitter van ViTalent, licht toe.  Tekst: Sĳmen Goossens

vitalent.be

Het Wetenschapspark Univer-
siteit Antwerpen is een ontwik-
keling van de Provinciale Ont-
wikkelingsmaatschappij (POM) 
Antwerpen. Deze unieke, 
groene campus is de ideale 
locatie voor innovatieve, rese-
arch gedreven ondernemingen 
binnen health en environment. 
Van start-up tot multinational: 
iedereen kan er terecht. 

Tekst: Sĳmen Goossens

Op het wetenschapspark wil POM 
Antwerpen de groei van ecosystemen 
maximaal ondersteunen. Ecosys-
temen zĳn waardevolle netwerken 
waarbinnen bedrĳven, onderzoekers 
en andere stakeholders zoals bĳ-
voorbeeld overheid, opleidingsver-
strekkers of - wanneer men focust op 
thema’s binnen gezondheid - artsen 
en patiëntengroepen, ervaring en 
knowhow uitwisselen met als doel 
betere oplossingen uit te denken en 
innovatie te versnellen.

Opzetten van ecosystemen
“Als exploitant van het wetenschaps-
park hadden we al heel wat ervaring 
in het beheren van gemeenschap-
pelĳke diensten en faciliteiten”, vertelt 
Jade Verrept, clustermanager van het 
Wetenschapspark. “De stap naar het 
helpen opzetten van ecosystemen, 
was dus niet zo groot. Binnen de 
gezondheidssector ondersteunen we 
vandaag twee netwerken, eu.reca en 
at.las. De eerste wil innovatie in de res-
piratoire sector versnellen, de tweede 
brengt alle stakeholders samen rond 
advanced therapies - daarmee bedoe-
len we cel- en gentherapie en tissue 
engineering. De meerwaarde van een 
speler als ViTalent voor zowel het park 
als de ecosystemen is groot. De sector 
evolueert snel, wat maakt dat perso-
neel voortdurend moet worden bĳge-
schoold. Daarnaast blĳft er een tekort 
aan arbeidskrachten. ViTalent biedt 
een antwoord op beide uitdagingen.”

Extra bedrijfsruimte
Binnenkort gaat de eerste spade voor 
het nieuwe gebouw de grond in, maar 
daarbĳ blĳft het niet. Op korte termĳn 
plant POM Antwerpen de realisatie 
van 8.500m² bedrĳfsruimte om de 
groei van bestaande klanten op te 
vangen én nieuwe innovatieve spelers 
aan te trekken. ■

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen en voorzitter ViTalent

©
 F

O
TO

: K
R

IS
 V

A
N

 E
X

E
L

ECOSYSTEEM

��" We richten ons 
opleidingsaanbod in de 
eerste plaats op technische 
profielen voor operationele 
functies in labo’s, productie 
en verpakking.
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Voor lifesciencesprojecten is 
ondersteuning van een globale 
speler altijd een goed idee. ALTEN 
levert de hoogopgeleide profielen die 
hiervoor nodig zijn. Vincent Dumon, 
divisiemanager Life Sciences 
en An-Sofie Vandersmissen, 
verantwoordelijke voor Life Sciences 
Vlaanderen, lichten toe:

Tekst: Sĳmen Goossens

Dumon: “De life sciences is bij uitstek een 
sector die gebaat is bij een internationaal 
perspectief. Onze mensen kunnen terugval-
len op een internationaal netwerk aan ken-
nis en collega’s. Onze consultants hebben 
minstens een masterdiploma op zak ook zo 
garanderen we een absolute meerwaarde.” 

Vandersmissen: “Vroeger leverden we uit-
sluitend expertise, ondertussen kunnen 
bedrijven bij ons terecht voor alles wat bij 
een project komt kijken.”

Dumon: “We zien op de markt dat bedrijven 
zich doorgaans het liefst blijven focussen 
op hun core business. Zij zijn natuurlijk 
gebaat bij onze brede scope om hun eigen 

welgemikte profielen te ondersteunen. Net 
zo goed gaat het om specifieke projecten 
waarbij het aanwerven van vaste medewer-
kers budgettair niet opportuun is. Die extra 
flexibiliteit is dan meer dan welkom.” 

The best of both worlds
Vandersmissen: “Door het internationale 
karakter kunnen onze mensen tewerk-
gesteld worden in een brede waaier aan 
landen. ALTEN België is onderverdeeld in 
drie divisies en de divisie life sciences is 
opgesplitst in Vlaanderen en Wallonië. Dat 
maakt dat alles persoonlijk aanvoelt, maar 
tegelijk wordt geruggensteund door de troe-
ven van een internationaal kennisbedrijf.”

Dumon: “Ook onze klanten plukken hiervan 
de vruchten. Het gebeurt zelfs regelmatig 
dat ze door onze betrokkenheid internatio-
nale projecten binnenhalen. Het is boven-
dien uiterst handig om te werken met één 
leverancier voor je projecten en sites in ver-
schillende landen.”

Duurzame engagementen
Vandersmissen: “Onze mensen vormen 
regelmatig de connectie tussen verschil-
lende departementen in een bedrijf. Daarom 

Projecten floreren 
dankzij internationale 

ondersteuning

zetten we ook sterk in op diverse opleidin-
gen: technisch, softskills, projectmanage-
ment, taal, enz. Zo overbruggen we ook de 
gap tussen het onderwijs en de industrie.”

Dumon: “We vissen in een kleine vijver. Het 
doordacht omgaan met het carrièrepad van 
onze mensen krijgt daarom veel aandacht. 
ALTEN werkt steevast met vaste contracten. 
Onze brede actieradius maakt dat we men-
sen veel meer dan alleen consultantfuncties 
kunnen aanbieden. Zo is het mogelijk om bij 
ons door te groeien naar projectmanager of 
technisch expert, doordat we ook complete 
projecten uitvoeren. Hierbij nemen de ver-

antwoordelijkheden voor onze medewer-
kers toe en hebben onze klanten de keuze 
uit een divers aanbod in services.” ■

alten.be

IN SAMENWERKING MET
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   ▲ Vincent Dumon, divisiemanager Life Sciences, en An-Sofie Vandersmissen, 
verantwoordelĳke voor Life Sciences Vlaanderen bĳ ALTEN.

1. Creëer een 360° blikveld
Het is cruciaal om een compleet beeld 

te hebben van alle kritische elementen 
in het labo. Je moet weten hoe het geheel 
aan mensen, toestellen, meetmethoden en 
omgeving te verbinden, analyseren en inte-
greren. Door deze elementen te definiëren 
tijdens de opbouw en ingebruikname van 
een LIMS zijn voorspellingen mogelijk met 
betrekking tot beschikbaarheid, onderhoud 
en kalibratie en hiernaast identificeer je 
mogelijke bottlenecks.

Deze 360°-blik faciliteert de implemen-
tatie van processen waarin alle data in real-
time wordt opgevolgd. Met deze gegevens 
paraat, maak je op tijd én correct geïnfor-
meerd beslissingen waardoor je down-time 
van mens en toestel minimaliseert en trou-
ble-shooting soepeler verloopt.  Bovendien 
zorgt een link met je ERP-systeem ervoor 
dat je hier bovenop ook flinke winst maakt 
in de bevoorrading naar de markt. Omdat 
wij onze klanten vaak ondersteunen met 
het opzetten en uitvoeren van de complexe 

implementatie- en validatiecyclus, zien 
wij dat de uiteenlopende mogelijkheden 
spreekwoordelijk nog voor het rapen liggen.

2. Automatiseer, automatiseer, 
automatiseer

Nog altijd zijn er stappen te maken wan-
neer het gaat om het reduceren van men-
selijke fouten in een labo. Uiteindelijk is 
het vrij eenvoudig en kunnen we stellen 
‘tijd is geld’, maar naast verkorte reviewtij-
den, consistente rapportering en accurate 
resultaten zijn er meer voordelen. Door bij-
voorbeeld staalvoorbereiding in te bouwen 
in gerobotiseerde apparatuur en realtime 
data-analyse te introduceren in het labo, 
open je ook de deur voor meer uitdagende 
taken voor het personeel. 

3. Bouw met het oog op  
de toekomst

Wanneer wij projecten opstarten, houden 
we de blik op de horizon en is het eerste 
punt op de agenda wat het toekomstper-

spectief van het bedrijf is. Zo houden wij 
bij het opzetten van vernieuwende labo’s 
rekening met het voornaamste doel: pro-
ducten op de markt brengen en houden. 
Door een doelgerichte validatie van het 
meetproces, het adequaat beveiligen van 
de bekomen data en het labodesign op 
te bouwen rondom de sleutelelementen 
zoals eerdergenoemde gerobotiseerde 
apparatuur, kunnen wij bijdragen aan het 
labo van de toekomst. Jouw labo vernieu-
wen? Wij zijn er klaar voor. ■

3-14.com

IN SAMENWERKING MET

Lab 4.0: jouw bureau omtoveren in een labo
Digitalisering, automatisering en de nieuwste R&D-modellen kunnen de aanzet geven tot een ware transformatie 
van labo’s. Maar welke uitdagingen moeten we samen overkomen opdat onderzoekers ons sneller en e�ciënter 
van therapieën van de toekomst kunnen voorzien? Fréderique Backaert van pi life sciences legt uit.

Fréderique Backaert

Business Development  
pi life sciences
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Wat is volgens u de sleutel tot  
jullie succes?

“Als researchgedreven organisatie timmeren 
we intussen al 21 jaar aan ons pad. Toch zijn 
we nog in blijde verwachting van ons eerste 
product, waarvoor de goedkeuringsproce-
dure bij het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) loopt. Het kwam er in al die jaren dus op 
aan om een heel duidelijk einddoel voor ogen 
te hebben. Om de onderneming financierbaar 
te houden, hebben we wel enkele serviceac-
tiviteiten ontplooid en zijn we samenwer-
kingen aangegaan. Zo konden we de kosten 
in de hand houden en kregen we middelen 
ter beschikking waarmee we ons onderzoek 
breed konden blijven aanpakken.”

“We onderscheiden ons door ons te rich-
ten op het vinden van nieuwe werkingsme-
chanismen. Daarbij kijken we in de men-
selijke cel welke eiwitten er betrokken zijn 
bij een bepaalde ziekte. Op basis daarvan 
zoeken we dan naar chemische molecu-
len waaruit we een geneesmiddel kunnen 
ontwikkelen. We hebben de biologie altijd 
leidend laten zijn in de evolutie van onze 
programma’s. Zo ontwikkelden we een 
kandidaat-geneesmiddel voor artrose, dat 
uiteindelijk zeer e�ectief bleek te zijn voor 
reuma en darmziektes. Daarnaast onder-
scheiden we ons met onze can-do-mentali-
teit. We geven onze medewerkers de verant-
woordelijkheid en vrijheid om hun job zelf 
in te vullen. Ze weten ook dat er ruimte is 
om fouten te kunnen maken.”

Hoe zou u uw bedrijfscultuur 
omschrijven?

“Onze bedrijfscultuur is gegroeid van-
uit het kleine biotechbedrijf dat we ooit 
waren. We opereerden flexibel en met een 
klein team. Door de jaren heen hebben we 
die werkwijze verankerd in ons functione-
ren. Het is uiteraard een uitdaging om die 
cultuur vast te blijven houden, zeker met 
de instroom van vele nieuwe mensen en 
sector-eigen structuren die soms botsen 
met de flexibiliteit en het ondernemer-
schap waar we ons mee onderscheiden.”

Hoe gaat u om met de war for talent 
binnen de sector?

“Galapagos is de laatste jaren enorm in de 
belangstelling gekomen, waardoor we vrij 
gemakkelijk talent kunnen aanwerven. We 
doen haast alle rekruteringen zelf, en dat 
doen we voornamelijk via sociale media 
zoals LinkedIn en via de netwerken (mond-
aan-mond) van onze bestaande medewer-
kers. Om ons DNA te behouden, investeren 
we sterk in vaste aanwervingen. Deze kan 
je nu eenmaal beter onderdompelen in je 
cultuur zodat zij die vervolgens ook gaan 
uitstralen. Iedere werkgever zou zijn werk-
nemers verder moeten scholen. Enkel zo 
komen zij immers tot hun maximale poten-
tieel. Wij doen dit enerzijds via interne bege-
leiding: iedere nieuwe werknemer krijgt 
een buddy die hen helpt om van start te gaan 
en om zich te settelen in de organisatie.  

“Er wordt weleens 
gezegd dat dit de eeuw 

wordt van de biotech”
Galapagos is een van de meest beloftevolle biotechbedrijven 

die ons land vandaag kent. Aan de basis daarvan liggen 
vasthoudendheid, flexibiliteit en ondernemerschap. Tijd voor een 

inspirerend gesprek met CEO Onno van de Stolpe.

Tekst: Joris Hendrickx

��" Ik raad iedereen aan 
om vast te houden aan  
de visie en droom die ze 
voor ogen hebben.   
Wij timmeren intussen al  
21 jaar aan ons pad en zijn 
nog in bijde verwachting 
van ons eerste product.

��" Een studie in de biotech 
is zeker een goede keuze 
omdat deze sector nog 
maar aan het begin staat 
van zijn potentieel.

Onno van de Stolpe over de succesformule van Galapagos:
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Anderzijds bieden we opleidingen aan die 
hen verrijken zodat ze bepaalde taken beter 
kunnen vervullen, flexibel kunnen inspelen 
op opportuniteiten én kunnen groeien bin-
nen de organisatie.”

Wat zijn de troeven en zwaktes  
van Vlaanderen?

“Vlaanderen heeft de sector van life sci-
ences en biotech de afgelopen decennia 
heel consistent ondersteund, zowel wat 
betreft subsidies als het stimuleren van 
het omzetten van academische research 
naar ondernemerschap (bijvoorbeeld via 
het VIB). Dat reflecteert zich in het grote 
aantal innovatieve biotechbedrijven die 
hier zijn ontstaan en zijn kunnen groeien. 
Anderzijds maakt de taalwet het ons vaak 
erg moeilijk. Alles moet naar het Neder-
lands worden vertaald, en dat is zeker voor 
kleine bedrijven een hele last omdat deze 
sector zeer internationaal en Engelsta-
lig georiënteerd is. Bovendien beperkt de 
loonindexering de ruimte waarmee we 
mensen financieel kunnen onderscheiden 
en stimuleren. Daarnaast zou het goed 
zijn dat Vlamingen flexibeler worden wat 
betreft verhuizen voor het werk. Er wordt 
nog te veel en te ver gependeld.”

Welk advies heeft u voor jonge  
en startende ondernemers?

“Ik raad iedereen aan om vast te houden aan 
de visie en droom die ze voor ogen hebben. 
Laat je niet te veel beïnvloeden door de men-
sen rondom je, want zij hebben niet altijd 
dezelfde belangen. Zo denken financiers 
vaak in de eerste plaats aan het realiseren 
van meerwaarde. Daarom willen ze vaak 
snel een verkoop of een beursgang opdrin-
gen, terwijl dat niet noodzakelijk het lange 
termijn belang van de organisatie dient. Je 
moet naar alle aspecten van het onderne-
merschap kijken en alle betrokkenen mee 
in rekenschap nemen.”

Welke raad heeft u voor studenten 
die vandaag een opleiding  
moeten kiezen?

“Een studie in de biotech is zeker een goede 
keuze omdat deze sector nog maar aan het 
begin staat van zijn potentieel. Er wordt 
weleens gezegd dat dit de eeuw wordt van 
de biotech omdat deze een cruciale rol zal 
spelen in het oplossen van heel wat grote 
maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast 
raad ik aan om na het afronden van je stu-
die ervaring op te doen bij een klein, jong 
en innovatief bedrijf. Daar zal je echt deel 
uitmaken van de journey en mee kunnen 
groeien, in tegenstelling tot de farmareuzen 
waar je eerder een klein radertje bent in een 
grote machine.” ■
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Onno van de Stolpe, CEO Galapagos

��" Na je studie ga je best 
aan de slag bij een klein, 
jong en innovatief bedrijf. 
Daar zal je echt deel 
uitmaken van de journey 
en mee kunnen groeien.
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Een spin-off van de KU Leuven 
heeft een innovatieve biosensor 
ontwikkeld die op het punt staat om 
door te breken in de internationale 
farmawereld en zelfs mogelijkheden 
opent in het kader van industry 4.0. 
Meer uitleg door Filip Delport, CEO 
bij FOx Biosystems

Tekst: Joris Hendrickx

Vanuit welke nood hebben jullie deze 
biosensortechniek ontwikkeld?

“Onze biosensortechnologie valt onder de 
noemer labelvrije technologie. Dat bete-
kent dat een biomoleculair herkennings-
element (bijvoorbeeld een antilichaam) 

wordt gekoppeld aan een sensor. Wanneer 
het molecule dat je wilt meten hier mee 
interageert, dan ‘zie’ je deze onmiddellijk 
binden. Deze gouden standaard technologie 
wordt al sinds de jaren 80 wereldwijd toe-
gepast, maar vanwege de beperkte flexibili-
teit, hoge kost en nood aan gespecialiseerd 
personeel bleef deze techniek beperkt tot de 
grote laboratoria. Ook duurde het lang eer 
de resultaten beschikbaar waren.”

Hoe hebben jullie dit als spin-off 
toegankelijker en flexibeler  
kunnen maken?

“Door het gebruik van optische vezels kun-
nen we de meeste metingen uitvoeren zon-
der staalvoorbereiding. Zelfs rechtstreeks 
in bloed kunnen zeer gevoelige metingen 
gebeuren, waardoor deze technologie beter 
presteert dan de bestaande referentiemetho-
den. Ze is in staat om in enkele minuten een 
contaminant op te meten, maar eveneens de 
kinetische a�niteit tussen twee biomolecu-
len. Je kan er dus meerdere types analyses 
mee uitvoeren en het bijgevolg heel flexibel 
inzetten voor kwaliteitsanalyses van antili-
chamen en nanobodies. Het instrument is 
ook zeer gebruiksvriendelijk. Vanaf het eerste 
design werd rekening gehouden met de kost 

en robuustheid, zodat deze technologie voor 
heel wat kleinere labo’s toegankelijk wordt en 
zelfs buiten het labo kan worden ingezet.”

In welke zin kadert dit in het  
industry 4.0-verhaal?

“We werken ook aan de integratie binnen 
een proces. We koppelen het instrument 
aan functionaliteiten zoals een bioreactor, 
pipeteerrobot of andere staalbehandelingen 
en analyse-instrumenten. Deze benadering 
wordt steeds belangrijker om de ontwik-
keling van complexe nieuwe biologische 

geneesmiddelen te versnellen. Deze zijn 
namelijk minder een product dan wel een 
proces om dit product te maken. Dit houdt 
een automatisatie in van productie en staal-
name, zodat veel meer stalen en biochemi-
sche data zo snel en accuraat mogelijk geme-
ten worden zonder het proces te storen. De 
volgende stap is om de data die hierbij gege-
nereerd wordt via artificiële intelligentie te 
analyseren en zo het proces automatisch te 
controleren. Dit zal de veiligheid, werking en 
kost voor onder andere ‘biologicals’ en ‘gen-
therapieën’ verbeteren.” ■

foxbiosystems.com

IN SAMENWERKING MET

Welke rol kan AI spelen binnen  
bio-informatica?

Van Criekinge: “Bio-informatica is in zijn 
ruimste betekenis het gebruik van het hele 
IT-arsenaal voor het analyseren van alle 
mogelijke biologische data. Bij grote hoeveel-
heden data is statistiek niet altijd voldoende 
om er iets uit te leren, en daarom ontwikke-
len we bio-algoritmes. Dan kom je terecht in 
het machine learning en AI domein.”

Ceelen: “Bij BioLizard richten we ons 
vooral op het integreren van verschillende 
datastromen (multimodaliteit), zoals het 
combineren van een beeld met moleculaire 
data. Daarnaast zijn we vertrouwd met 
zowel gecentraliseerde analyses als met at 
the edge-learning (AI op een device).”

Waar kan het zoal een meerwaarde 
opleveren?

Van Criekinge: “Bij het modelleren van eiwit-
structuren is de laatste jaren een enorme voor-
uitgang geboekt dankzij AI. Sommige AI-pro-
gramma’s zijn intussen even goed in het voor-
spellen van eiwitstructuren als de standaard 

gebruikte technieken. AI wordt ook gebruikt 
bij DNA-sequencing. Vooral wanneer er moet 
worden gezocht naar variaties in het genoom 
die mogelijk een bepaald kenmerk of fenotype 
verklaren, kan AI een grote meerwaarde zijn.

Bij textmining kan AI lange biologische tek-
sten doorspitten om daar zoveel mogelijk 
kennis of concepten uit te halen, die vervol-
gens kunnen worden gecombineerd en gege-
neraliseerd. Bij real world trials zal een con-
trolearm met placebo niet steeds meer nodig 
zijn. Via AI kunnen de patiëntenpopulaties 
mogelijk worden gematcht met historische 
of gelijkaardige onbehandelde populaties. Bij 
beeldverwerking kan men met behulp van AI 
bepaalde diagnoses stellen. En zo kan ik nog 
tientallen toepassingen bedenken.”

Hoe ziet u dit verder evolueren?
Ceelen: “Weinig biotech-, farma- en diag-
nosticabedrijven kunnen vandaag nog 
zonder bio-informatica. Het is dé motor 
geworden achter deze sectoren. Data zijn 
nu vaak zelfs de core-asset van het bedrijf. 
Het lijkt me gezien de complexiteit ech-
ter moeilijk voor bedrijven om bio-in-
formatica volledig intern te houden. Net 
daarom is er een sterk groeiende nood 
aan een expertisebedrijf zoals BioLizard 
dat gespecialiseerde technologieën ont-
wikkelt en die in verschillende bedrijven 
kan toepassen. Zo kunnen deze bedrijven 
elkaar trouwens ook verrijken.” ■

Prof. Wim  
Van Criekinge

Co-founder 
BioLizard

Liesbeth 
Ceelen

Business 
development 
director BioLizard

lizard.bio

IN SAMENWERKING MET

“AI tilt bio-informatica naar een hoger niveau”
Bio-informatica en artificiële intelligentie nemen een steeds centralere plaats in binnen de lifesciencessector. 
Bedrijven die in de toekomst willen blijven meespelen, moeten hier dus zeker op inzetten. Gesprek met prof. Wim 
Van Criekinge (co-founder) & Liesbeth Ceelen (business development director) van BioLizard.  Tekst: Joris Hendrickx

��" Bio-informatica is  
dé motor geworden achter 
de lifesciencessector.

Filip Delport

CEO FOx 
Biosystems

Belgische biosensor opent 
de deur naar industry 4.0

��" Door het gebruik 
van optische vezels 
kunnen we de meeste 
metingen uitvoeren zonder 
staalvoorbereiding.
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Het goedkeuringsproces voor nieuwe 
geneesmiddelen en medische hulp-
middelen vereist een brede waaier aan 
complexe documenten die onderhevig 
zijn aan een ingewikkelde wetgeving. 
Het schrijven ervan kan dan ook een 
grote workload met zich meebrengen. 
Daarom doen bedrijven steeds vaker 
een beroep op een team van externe 
medical writers. Gesprek met Thary 
Jacob, Senior Medical Writer bij Emtex

Tekst: Joris Hendrickx

Welke toegevoegde waarde kunnen 
medical writers bieden?

“Emtex is gespecialiseerd in medical wri-
ting diensten voor alle soorten lifesciences-
bedrijven en voor de academische wereld, 
en staat garant voor de tijdige aflevering 
van hoogwaardige documenten conform 
de wetgeving. We beschikken hiervoor over 
een uitgebreid team van ervaren medical 
writers met een brede wetenschappelijke 
achtergrond. Aangezien wij niet actief 
betrokken zijn bij het klinisch onderzoek 
kunnen we de data vanuit een objectief oog-
punt benaderen. Deze objectiviteit stelt ons 
ook in staat om discussies te sturen of de 

data op een logische manier te presenteren. 
Door onze kennis en ervaring met zowel de 
wetgeving als eerdere submissies, reduce-
ren we de kost en de tijd van de klant. Wij 
werken standaard in teams, waardoor het 
werk ook in onvoorziene omstandigheden 
steeds vooruit kan gaan.”

Hoe verloopt een algemene 
samenwerking?

“Eerst brengen we in overleg met de klant 
de specifieke noden in kaart. Vervolgens 
plannen we verscheidene meetings in om 
de tussentijdse versies van het document 
te evalueren. Na elk overleg herwerken wij 

Medical writing: meer dan 
enkel een verhaal

de teksten waar nodig om uiteindelijk tot 
een finale versie te komen. Een document is 
pas klaar na een kwaliteitscontrole volgens 
vaste procedures, zodat elk document aan 
dezelfde hoge kwaliteit afgeleverd wordt.”

Welke diensten bieden jullie aan?
“Onze core business is regulatory medical 
writing. Dit omvat alle klinische documen-
ten die geschreven worden doorheen de 
verschillende klinische fases: van de ont-
wikkeling van een geneesmiddel tot het 
klinisch luik van het Common Technical 
Document voor de eigenlijke registratie, en 
zelfs post-marketing pharmacovigilance 
documenten. Daarnaast verzorgen we ook 
medische communicatie zoals conference 
posters, manuscripten en presentaties van 
data. We ervaren dat medical writing door 

bedrijven vaak wordt onderschat, en heb-
ben daarom bewust de keuze gemaakt om 
ons te specialiseren in deze dienstverlening. 
Deze aanpak garandeert dat we met ons vol-
ledige team de kennis en ervaring hebben 
om aan de specifieke wensen van de klant 
te voldoen. Maar er zijn ook plannen om ons 
dienstenportfolio uit te breiden.” ■

emtex.be

IN SAMENWERKING MET
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Thary Jacob, Senior Medical Writer Emtex

Hoewel de GDPR al sinds 2018 van 
kracht is, blijft er veel onduidelijkheid 
over de interpretatie en de accenten 
in verschillende landen. “En dat heeft 
ook voor de life sciences een grote 
impact”, vertelt Inge Basteleurs, 
bestuurder van Calexin.

Tekst: Joris Hendrickx

“Het doel van de GDPR was om het priva-
cybeleid over de hele EU te harmoniseren. 
Voor onder andere de life sciences werd 
echter de mogelijkheid gelaten om nog te 

verstrengen. In veel landen zijn er zo lokale 
wetten, accenten en zelfs interpretaties 
ontstaan. In België ben je bijvoorbeeld bij-
komend verplicht om een register bij te 
houden van categorieën van personen die 
toegang hebben tot gevoelige gegevens.”

Nog veel onduidelijkheden
“Een controller beslist welke gegevens wor-
den verzameld en wat er mee gebeurt. Een 
processor is diegene die op basis van de 
instructies van de controller handelt. Er is 
echter nog veel discussie over het bepalen 
van welke van de twee (of zelfs gezamenlijke 
controllers) je bent. Zo is een sponsor van kli-

nische studies een datacontroller voor de ver-
zamelde gezondheidsgegevens in die studie. 
Hij is echter geen controller van het medisch 
dossier van de patiënt. Dit lijkt een theoreti-
sche discussie maar is dat zeker niet, omdat 
het feit of je controller bent vele verplichtin-
gen met zich meebrengt. Een andere uitda-
ging stelt zich bij onderzoek op basis van data 
en materialen uit een eerder onderzoek. Kan 
dit onder wetenschappelijk onderzoek of heb 
je een extra toestemming nodig, en wat moet 
daar dan in staan? Er bestaan veel nationale 
en lokale interpretaties over wat je mag doen.”

Volop in ontwikkeling, maar wel al 
strenge afdwinging

“Hoewel de GDPR - en vooral de interpretatie 
daarvan - nog volop in ontwikkeling is, wordt 
de afdwingbaarheid ervan wel al uitgevoerd. 
Zo werd in Duitsland een zware straf uitge-
sproken voor het niet wissen van gegevens 
nadat ze niet meer nodig waren voor het voor-
opgestelde doel, een ‘datakerkhof’, zoals men 
dat noemt. Heel veel IT-systemen zijn hier 
echter nog niet op voorzien. Maar ook voor het 
onvoldoende beveiligen van gegevens of het 

sturen van marketingmails zonder toestem-
ming werden al pittige boetes uitgeschreven.”

Respect voor basisprincipes 
“Het komt er vooral op aan om de funda-
mentele principes van de GDPR in gedachte 
te houden: verzamel enkel wat je nodig 
hebt, voor het doel dat je het nodig hebt en 
verwijder wanneer niet meer nodig. Ook 
een goed plan van aanpak is belangrijk. 
Wanneer er toch een inbreuk wordt vastge-
steld, dan moet je als bedrijf kunnen aanto-
nen dat je wel degelijk moeite doet om de 
GDPR na te leven en dat je actief meewerkt 
en communiceert met de autoriteiten.” ■

Inge 
Basteleurs

Bestuurder 
Calexin

calexin.be

IN SAMENWERKING MET

“In veel landen zijn er lokale wetten, 
accenten en zelfs interpretaties ontstaan”

��" We ervaren dat medical 
writing door bedrijven 
vaak wordt onderschat, 
en hebben daarom bewust 
de keuze gemaakt om ons 
te specialiseren in deze 
dienstverlening.

��" Onthoud de basis: 
verzamel enkel wat je nodig 
hebt, voor het doel dat je 
het nodig hebt en verwijder 
wanneer niet meer nodig.

GDPR staat nog niet op punt: 
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“
Ondanks het feit dat producen-
ten van de nieuwste cel-, gen- en 
immunotherapieën letterlijk onze 
menselijke biologie herschrijven, 
werkt meer dan 90% van hen nog 

op papier om hun productieprocessen te 
documenteren. Dat is een opmerkelijk con-
trast. Eén van de redenen is ongetwijfeld de 
enorm uitgebreide en strenge regelgeving 
rond dit soort therapieën. Het gaat om erg 
vertrouwelijke, geïndividualiseerde en 
gedetailleerde gegevens, wat het correct 
documenteren complex maakt.”

Sneller, juister, meer
“Deze ietwat archaïsche praktijken worden 
nu steeds meer vervangen door elektro-
nisch gestuurd datamanagement, en dat is 
een goede zaak. Net omwille van de strenge 
regels, is het uitsluiten van menselijke fouten 
erg belangrijk. De gedigitaliseerde systemen 
van MyCellHub kunnen kritische procespa-
rameters veel accurater registreren én visu-
aliseren. We merken dat die automatische 

rapportering en datavisualisatie nu al een 
groot verschil maakt. Waar operatoren vroe-
ger bijvoorbeeld dagelijks nummertjes hand-
matig in een excelfile stopten, gebeurt dit nu 
automatisch en in realtime via ons software-
platform. Op die manier worden trends veel 
sneller en helderder zichtbaar. De belangrijk-
ste voordelen situeren zich op het vlak van 
e�ciëntie: foutenmarges worden kleiner, de 
dataverwerking gaat sneller en er kunnen 
meer therapieën worden ontwikkeld.” 

Vroeg instappen, meer voordelen
“Het is belangrijk voor onze klanten om te 
bese�en dat: hoe vroeger je start met data te 
verzamelen op een gestructureerde manier, 
hoe duidelijker en sneller de voordelen zich 
manifesteren. Ook in deze industrie ver-
wachten we dat deep learning een groot 
e�ect zal hebben, maar hiervoor is het 
natuurlijk belangrijk om over voldoende 
kwalitatieve data te beschikken. Data inte-
griteit is hierbij cruciaal. Hoe sneller je het 
kaf van het koren scheidt, hoe juister de 

analyses. Dit is een uitdaging, want de data 
komt vanuit verschillende bronnen. Zo 
heb je vaak meerdere operatoren die gege-
vens op een verschillende manier ingeven. 
MyCellHub zorgt ervoor dat de commu-
nicatie met externe software vlekkeloos 
verloopt. Niet alleen winnen interne pro-
cessen hierdoor aan betrouwbaarheid en 
e�ciëntie, de verzamelde gegevens kunnen 
gebruikt worden door alle betrokken part-
ners. Uiteraard wordt er rekening gehouden 
met de vertrouwelijke inhoud, mandaten 
en strenge regelgeving.” ■

“
Voor een geneesmiddel op de markt 
mag komen, moet dit eerst worden 
goedgekeurd door de overheid. 
Deze goedkeuring wordt gegeven 
op basis van een registratiedossier 

dat bestaat uit diverse elementen zoals de 
veiligheid, de kwaliteit, toegevoegde waarde, 
enz. Dat is echter een zeer gespecialiseerde 
materie die zeker voor kleine en soms ook 
voor middelgrote ondernemingen een zeer 
grote uitdaging vormt. Bovendien is hier 
gespecialiseerde software voor nodig. Ook 
na het verkrijgen van de goedkeuring moet 
dit dossier up-to-date worden gehouden. 
Zowel voor het opstellen van het dossier als 
de opvolging ervan doen heel wat bedrijven 
daarom een beroep op ons.”

Geneesmiddelenbewaking
“Geneesmiddelenonderzoek gebeurt bij een 
beperkt aantal patiënten gedurende een 
beperkte periode. Op basis daarvan geeft 
de overheid dan een goedkeuring. Hiermee 
zijn echter nog niet alle veiligheidsaspecten 

gekend. Daarom legt de wet op dat de vei-
ligheid moet worden opgevolgd zolang een 
geneesmiddel op de markt is. Daarnaast 
zijn registratiehouders verplicht om de 
wetenschappelijke literatuur systematisch 
te monitoren op relevante info. Zo wordt 
alle veiligheidsinformatie (bijvoorbeeld 
omtrent nevenwerkingen) continu gecap-
teerd en geanalyseerd.”

“Op basis daarvan vullen we dan bijvoor-
beeld de bijsluiter aan met bijkomende 
waarschuwingen of kan de fabrikant de 
verpakking veiliger maken voor kinderen. 
Deze risicominimalisatie activiteiten ver-
gen specifieke kennis. Zo zijn wij voor een 
vijftigtal ondernemingen het contactpunt 
om veiligheidsinformatie te verzamelen, 
te verwerken en om te zetten in verbeterde 
adviezen, bijsluiters en verpakkingen.”

Volledige uitbesteding van  
medisch departement

“Er gelden strikte regels voor geneesmid-
delenreclame en publiciteit. De gecom-

municeerde informatie moet bijvoorbeeld 
accuraat, up-to-date, verifieerbaar en niet 
misleidend zijn. Ook daar kunnen wij met 
onze ervaring en kennis op toezien. Gezien 
de complexe Belgische regelgeving geven 
heel wat farmabedrijven ons bovendien 
een mandaat om te onderhandelen met het 
RIZIV over de prijzen en de condities voor 
terugbetaling van hun geneesmiddelen. 
Alles wat een medisch departement nor-
maal doet, wordt zo aan het Archemin spe-
cialistenteam uitbesteed.” ■

Ludwig 
Everaert

General Manager 
Archemin

mycellhub.com

IN SAMENWERKING MET

archemin.eu

IN SAMENWERKING MET

��" Hoe vroeger je start met 
data te verzamelen op een 

gestructureerde manier,  
hoe duidelijker en sneller de 
voordelen zich manifesteren.

��" De registratie van 
geneesmiddelen is een zeer 
gespecialiseerde materie die 
zeker voor kleine en soms ook 
voor middelgrote ondernemingen 
een grote uitdaging vormt.

“Ook in onze sector wordt het 
verzamelen van data allesbepalend”

“Wetgeving rond geneesmiddelen is specialistenwerk”

De lifesciencessector erkent steeds meer het belang van doeltre�ende 
datacaptatie, datamanagement en data-analyse. MyCellHub ontwikkelt 
de software die dit mogelijk maakt. Een gesprek met Toon Lambrechts, 
mede-oprichter en CEO.  Tekst: Sĳmen Goossens

De wetgeving rond geneesmiddelen wordt alsmaar strenger en complexer. Steeds meer 
farmaceutische bedrijven gaan daarom op zoek naar ondersteuning in deze materie.  
Meer uitleg door Ludwig Everaert, general manager bij Archemin.  Tekst: Joris Hendrickx

Toon Lambrechts

Mede-oprichter en CEO MyCellHub



De regelgeving voor de ontwikkeling van genees-
middelen wordt steeds complexer. Daarom wint 

regulatory affairs continu aan belang. Alles begint 
met een stevige biomedische bagage en grondige ken-
nis van de richtlijnen en procedures. Daarnaast is inzicht 
in het landschap met zijn verschillende spelers en het 
integreren van de verschillende aspecten cruciaal. Er 
was een tijd dat regulatory affairs als een spelbreker 
werd gezien. Dat is allang niet meer zo. Nu stappen zij 
van meet af aan mee in het onzekere traject van genees-
middelenontwikkeling en commercialisatie, om vakkun-
dig hinderpalen te omzeilen.

Zoals in andere sectoren gaat alles steeds sneller. In de 
farma industrie is die race naar steeds snellere ontwik-
keling en vlugger bij de patiënt brengen van geneesmid-
delen er zeker ook.

APPROVAL

JOIN OUR TEAM IF YOU HAVE

AN EYE FOR DETAIL

AN EAR FOR UNDERSTANDING CLIENT NEEDS

A SENSE FOR URGENCY

A HEART AND TALENT FOR REGULATORY AFFAIRS

LOVE, LIVE AND BREATHE REGULATORY AFFAIRS

APPLY NOW  https://jobs.phara.eu

Senior Regulatory Affairs Leader
(more than 10 years of experience)

Regulatory Affairs Manager
(more than 2 years of experience)

WITHOUT LOVE
THERE IS NO ART
WHEN THE ARTIST IS PLAYING 
BEAUTIFULLY 
THERE IS NO ‘ME’
THERE IS LOVE AND BEAUTY 
AND THIS IS ART
THIS IS SKILL IN ACTION
Jiddu Krishnamurti

‘REGULATORY AFFAIRS’

DISCIPLINE, PASSIE OF KUNST?

Als consultancy bedrijf gespecialiseerd in de registra-
tie van geneesmiddelen, begeleidt PhaRA dit boeiende 
traject samen met de klant. Van consultant en part-
ner evolueert PhaRA naar een regulatory incubator 
met specifieke ervaring in bepaalde speerpuntdomei-
nen, zoals infectieziekten, (immuno-)oncology, immuno-
inflammatoire aandoeningen, vaccins, weesgeneesmid-
delen, andere. Wij staan zowel de grote farmaceutische 
firma’s als de kleinere start-up biotechs en Medtechs 
bij met onze collectieve kennis, kunde en netwerk. Als 
individu ben je immers beperkt in tijd en ervaring. Dus 
gelooft PhaRA sterk in het ontwikkelen van collectieve 
know-how. Samen leren, blijven ontwikkelen, en elkaar 
uitdagen zitten echt in ons DNA. Ons expertise manage-
ment richt zich natuurlijk op de continu evoluerende 
reglementering maar ook op de laatste innovaties en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan geperso-
naliseerde therapieën, Brexit, de steeds verdere inte-
gratie van wetenschap en technologie in geneesmid-
delenontwikkeling, en de pandemische uitdagingen die 
we vandaag kennen.

RA heeft diverse talenten en gespecialiseerde skills 
nodig, zowel registratie-technisch als wat betreft the-
rapeutische domeinen, die bij PhaRA telkens op een 
andere manier worden ingezet in functie van de noden 
van de klant. Veel aandacht wordt dan ook gegeven 
aan een goede fit met de klant, de bedrijfscultuur en 
onderzoeksdomeinen. Wij ondersteunen klanten met 
strategisch advies en praktische implementatie, 

zowel op Europees niveau als voor de Benelux spe-
cifieke reglementering. Onze mix van senior en junior 
consultants werken mee bij tijdelijke noden en mijlpa-
len, maar als strategische partner biedt PhaRA ook 
oplossingen aan om het ganse traject te begeleiden 
van vroege ontwikkeling, registratieaanvragen, en life 
cycle management. Op strategisch-procedureel niveau 
tekenen we met farma en biotech spelers een slimme 
roadmap uit voor hun ontwikkelingstrajecten. We ana-
lyseren grondig wetenschappelijke data, patiëntenno-
den en verwachtingen van regelgevers en overheden. 
Zij moeten de dossiers goedkeuren op basis van een 
risico-baten analyse. Dus faciliteren wij ook de dialoog 
met overheden, vaak een belangrijke stap.

Zoals een artiest enkel met hard werk, inleving en bezie-
ling een topprestatie kan neerzetten, zo wil PhaRA excel-
leren door de combinatie van expertise en passie voor 
regulatory affairs. www.phara.eu
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P
auwels heeft al heel wat water-
tjes doorzwommen in de Vlaamse 
biotechindustrie. Als doctor in de 
farmaceutische wetenschappen 
was hij zelf een pionier in het 

hiv-onderzoek en richtte vanuit die exper-
tise de bedrijven Tibotec en Virco op. Nadien 
focuste hij zich op de toepassingsmogelijk-
heden van de nano-elektronica in de farma-
ceutische industrie. Zo kwam het inmiddels 
beursgenoteerde bedrijf Biocartis tot stand, 
dat minilabo’s voor kankerscreening ont-
wikkelt. Van daaruit was het voor Pauwels 
slechts een kleine stap naar miDiagnostics, 
een spin-o  van het onderzoekscentrum 
Imec die volop bezig is met de ontwikke-
ling van een compact diagnosetoestel als 
bloedtest. “Vele Vlaamse biotechbedrijven 
zijn een kweekschool geworden voor heel 
wat onderzoekstalent”, aldus Pauwels. “We 
mogen er trots op zijn dat we in Vlaanderen 
een ecosysteem hebben uitgebouwd voor 
topwetenschappers en technici, waar-
bij deze niet enkel hun weg vinden in de 
wetenschappelijke instellingen.”

Wat zijn de grote troeven van de 
Vlaamse biotechindustrie?

“Alles is begonnen met de explosie in de 
life sciences gedurende de afgelopen der-
tig jaar: instellingen zoals het VIB hebben 
een cruciale rol gespeeld om Vlaanderen 
op de kaart te zetten als regio voor funda-
menteel onderzoek. Zonder het onderzoek 
van de universiteiten stonden we nergens, 
want voor farmaceutische ontwikkelin-
gen is die basis onmisbaar. Bedrijven als 

Biocartis en miDiagnostics hebben echter 
een industrieel perspectief. Onze drijfveer 
bestaat erin om de bestaande kennis om 
te zetten in echte producten. Op dat vlak 
hebben we een zekere traditie in België en 
Vlaanderen: denk maar aan Solvay, UCB, 
mijn mentor dr. Paul Janssen, enz. Zij heb-
ben ervoor gezorgd dat ons land kan mee-
spelen met de grote jongens.”

“Een van de basisredenen voor ons succes 
is het langetermijndenken. En dat principe 
wordt soms wel wat uit het oog verloren 
vanuit de investeringskant. Het moet steeds 
sneller - de aandeelhouders willen uiter-
aard hun waarde maximaliseren - en dan 
wordt soms vergeten wat het gevergd heeft 
om bedrijven die vandaag in de spotlights 
staan, op niveau krijgen. Hoeveel jaren zijn 
er niet nodig geweest om alle knowhow en 
kennis op te bouwen?”

Een lange opstartfase is met andere 
woorden noodzakelijk vooraleer  
je bepaalde kennis succesvol  
kan commercialiseren?

“Succesvolle bedrijven zijn geen onetrick-
pony’s: het zijn platformen met meerdere 
producten. Het gaat er niet zozeer om hoe je 
zo’n bedrijf opstart, want opstartfondsen zijn 
er inmiddels genoeg. De uitdaging bestaat 
erin om op lange termijn gefinancierd te wor-
den. Bedrijven die daarin slagen, hanteren 
vaak dezelfde aanpak en die draait rondom 
de pipeline idea, het platformidee om op ver-
schillende domeinen actief te zijn. Daarbij 
kan je de kapitaalinvesteringen inzetten voor 
verschillende producten. De levensduur van 

“De gezondheidssector 
heeft een universele 

roadmap nodig”
In juni 2018 werd serieondernemer Rudi Pauwels aangesteld als 

uitvoerend voorzitter van het biotechbedrijf miDiagnostics. Ook met 
dit nieuwe project staat hij aan de vooravond van een grote doorbraak 

in de gezondheidsindustrie. “De basis van het succes van de Vlaamse 
biotechbedrijven is een langetermijnvisie”, zegt Pauwels. “Als je daar niet 

aan vasthoudt, boek je misschien wel successen op korte termijn, maar 
over een paar jaar spreekt niemand nog over je.”

Tekst: Diederik Vandendriessche

��" Het leven van een 
geneesmiddel duurt langer 
dan de researchfase.  
Je moet de vraag 
durven te stellen wat 
de meerwaarde ervan 
zal zijn binnen vijftig jaar.

��" Opstartfondsen zijn er 
genoeg, maar dé uitdaging 
voor bedrijven bestaat 
erin om op lange termijn 
gefinancierd te worden.

Rudi Pauwels:
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een geneesmiddel duurt langer dan de resear-
chfase. Je moet de vraag durven te stellen wat 
de meerwaarde ervan zal zijn binnen vijftig 
jaar. Zo ben ik steeds te werk gegaan, onder 
meer bij bedrijven als Tibotec en Galapagos: 
die methode heeft ervoor gezorgd dat 70 
tot 80% van de aidsremmers die vandaag 
bestaan, van Belgische makelij zijn. Zodra je 
een langetermijnstrategie hebt, kan je begin-
nen na te denken over de technologieën voor 
de aanpak van het probleem. Wat je ook nodig 
hebt, is een sterk team: leg de lat hoog voor 
je medewerkers en denk aan de disruptieve 
doorbraak op lange termijn. Kennisinstellin-
gen zijn niet voldoende om de troeven te ont-
wikkelen die ook maatschappelijk belangrijk 
zijn, zoals werkgelegenheid en – waar het 
ons echt om te doen is – het verleggen van de 
grens van de geneeskunde.”

Welke grensverleggende tendensen 
mogen we in de nabije toekomst 
verwachten?

“Ik denk dan vooral aan de verdere doorbraak 
van nanotechnologie. Ziekte wordt gedefini-
eerd als een verlies van de gezondheidstoe-
stand: vandaag voelen we ons goed, morgen 
voelen we ons niet goed en zijn we ziek. Maar 
ziektes zijn vaak multifactorieel: het begint 
met onze genetische code, en die hebben we 
niet zelf in de hand. Andere keuzes kunnen we 
wel maken: we moeten een goede huisvader 
zijn voor ons lichaam. We weten vaak echter 
niet hoe we dat moeten doen: we hebben 
weinig meetsystemen om meer verantwoor-
delijkheid voor onze eigen gezondheid op te 
nemen. De nanotechnologie kan daarvoor de 
tools creëren. Hoe vroeger je kunt ingrijpen, 
hoe groter de kans op succes. Er duiken nu 
enorme opportuniteiten voor monitoring op. 
Dat gaat ook verzekeringsinstellingen en de 
overheid helpen om de kosten-batenanalyse 
draaglijk te maken.”

Blijft het spanningsveld tussen dure 
innovatie en de moeizame zoektocht 
naar investeerders ook in de 
toekomst een constante?

“Maatschappelijk is er een dialoog nodig: 
welk systeem is duurzaam op lange termijn? 
En zo zijn we weer bij de essentie: de lange-
termijnstrategie. De enorme revolutie in de 
elektronica was enkel mogelijk doordat er 
een zekere roadmap was: de fameuze ‘Wet 
van Moore’ die stelde dat om de achttien 
maanden de transistors per oppervlak ver-
dubbelen en de prijs halveert. Onze roadmap 
moet draaien rond de betaalbaarheid van de 
gezondheidssector: welke elementen uit de 
gezondheidszorg moeten gevaloriseerd wor-
den? Zo’n roadmap zou het voordeel hebben 
dat kennisinstellingen, jonge bedrijven en 
investeerders mee kunnen stappen in die 
lange termijn. Er zijn veel gevestigde belan-
gen, maar het is belangrijk om op termijn 
het schip te keren.” ■

��" Onze roadmap 
moet draaien rond de 
betaalbaarheid van de 
gezondheidssector: 
welke elementen moeten 
gevaloriseerd worden?
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Rudi Pauwels, serieondernemer en huidig uitvoerend voorzitter miDiagnostics






