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Jonge farmabedrijfjes op nieuw
Science Park Oss groeien snel

“Het is fantastisch om te zien wat er sinds de 
oprichting van Pivot Park is bereikt”, vertelt 
directeur Mirjam Mol van Pivot Park. Het 
lijkt zo kort geleden dat msd € 33 miljoen 
stak in de gebouwen, apparatuur, grondstof-
fen en kapitaal van dit science park in Oss. 
Het ministerie van Economische Zaken, 
de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
(bom) en de gemeente Oss legden daar nog 
€ 33 miljoen bij.
Op Pivot Park zitten allerlei typen bedrijven: 
ondernemingen die onderzoek doen naar 
nieuwe medicijnen, analyses doen, medicij-
nen produceren voor klinische studies, steri-
liseren of vloeistoffen afvullen. 
Of start-ups die anderen ondersteunen: zo 
is er een adviesbureau dat ondernemers kan 
helpen bij het aanvragen van een octrooire-
gistratie en er vestigde zich een accountants-
kantoor.

Robot van € 10 miljoen
De meeste bedrijven werden opgericht door 
twee of drie man. Nu zijn ze vaak drie of vier 
keer zo groot en een enkel bedrijf vertien-
voudigde. Hier en daar wordt de eerste winst 
geboekt en het aantal geneesmiddelen dat 
gereed is voor een klinische fase stijgt. 
“Wat helpt is dat hier veel topapparatuur 
staat: labs, cleanrooms en een state-of-the-art 
screeningsrobot van € 10 miljoen”, vertelt 
Mol. 
“Een ultra-high throughput screening, die 
geautomatiseerd 300.000 chemische 

structuren per dag screenen. En er zijn weinig 
science parken waar de co2 en stikstof uit de 
muur komt.” Ondernemers kunnen flexibel 
ruimtes huren per maand, jaar of halve dag.
Moeilijker is het aan geld te komen. Sommi-
gen staken hun gouden handdruk die ze van 
msd kregen in hun droom. 
Een enkeling kon subsidie krijgen van  
Europa, een regio of een ministerie. Mol: 
“Maar investeerders zijn erg kritisch om geld 
te steken in farma.”  

Afstoten research msd leidt tot bloeiend Pivot Park met ambitieuze start-ups

Misschien heeft farmabedrijf msd in Oss wel spijt dat het in 2012 besloot 
zijn research af te stoten. Naast het gebouw bloeien nu farmaceutische 
start-ups. Vorige maand startte op dit Pivot Park het 38ste bedrijf. Waar 
zijn vier van deze veelbelovende ondernemingen mee bezig?

Omzetverdubbeling bij BioCon nection met steriele productie

BioConnection was het eerste bedrijf dat 
zich vestigde op Pivot Park. Het bedrijf 
groeit hard en is winstgevend. Directeur 
Alexander Willemse: “Wij bieden services 
aan voor de ontwikkeling en productie van 
steriele toedieningsvormen, zoals injec-
teerbare geneesmiddelen, oogdruppels en 
alles wat steriel is.”
BioConnection ontwikkelt formuleringen, 
met bijbehorende zaken zoals analyse, 
waar in de biochemische of chemische stof-
fen het beste gedijen. Dat doen ze vervolgens 
in spuitjes, flesjes en ampullen. Verder richt 
het bedrijf zich steeds meer op complexe 
formuleringen en helpen ze andere begin-
nende ondernemingen in hun start-up-fase. 
“We kunnen veel kennis en expertise geven 
aan jonge bedrijven”, zegt Willemse. “We 
vinden dat ook leuk om te doen.”
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Gerjan keMperMan (links), Met 

ferry BranDs Bij een nuclear 

MaGnetic resonance scanner: 

“we focussen ons op het 

Maken van nieuwe steroïDen, 

peptiDen en koolhyDraten 

voor vooral oncoloGische 

proDucten.”

alexanDer willeMse: “elk  

BiotechproDuct is anDers. 

zelfs een Groot farMaBeDrijf 

weet niet alles.”

I V O T  P A R K  P I V O T  P A R K  P I V O T  P A R K

Toen Gerjan Kemperman en Ferry Brands na 
hun vertrek bij msd honderd meter verderop 
voor het eerst in een gebouw op Pivot Park 
rondliepen, was het wennen. “Je hebt geen 
klanten, geen lab, geen procedures. Het was 
een koude lege boel”, zegt ceo Kemperman. 
ChemConnection produceert actieve farma-
ceutische ingrediënten (api) en nanomedicij-
nen voor klinisch onderzoek. “We focussen 
ons voor de api op het maken van nieuwe 
steroïden, peptiden, koolhydraten en hetero-
cyclische stoffen. Complexe stoffen waarvoor 
de productie vaak uit tien à vijftien stappen 
bestaat. Maar wij hadden er veel ervaring 
mee.”
ChemConnection specialiseert zich in nano-
medicijnen voor vooral oncologische produc-
ten. Kemperman: “Want dat is een nieuw 
en belangrijk aandachtsgebied in de farma-
ceutische industrie. Dus: een bekend stofje 
in een nieuw jasje doen, zodat je bijwerkin-
gen vermindert en de effectiviteit van het 
geneesmiddel verhoogt.” ChemConnection 
heeft nu ongeveer twintig klanten. “Als het 
product succesvol door de klinische studies  

komt en het volume van het product te 
groot wordt, verkopen we de kennis aan een  
grotere producent“, zegt directeur operaties 
Ferry Brands. Beiden zijn trots op een recen-
te order van Radboudumc voor de productie 
van het contrastmiddel Sinerem, een product 
dat bestaat uit nanodeeltjes waarmee artsen 
tumoren kunnen zien van twee millimeter in 
plaats van acht millimeter.
ChemConnection heeft al 25 medewerkers. 
De omzet is dit jaar € 3 miljoen en het bedrijf 
maakt een mooie winst. Brands: “Die inves-
teren we meteen in het bedrijf, zoals in de pas 
geïnstalleerde cleanroom.”

ChemConnection trots
op order Radboudumc

Omzetverdubbeling bij BioCon nection met steriele productie

Steriele producten vereisen een duur productie-
proces. Willemse: “We hebben een gebouw dat 
helemaal is ingericht op productie van steriele 
middelen. De ruimtes zijn geclassificeerd en 
worden 24/7 gemonitord.” Het specialisme van 
BioConnection is zo groot dat farma bedrijven 
steeds vaker Willemse bellen: “Elk biotech-
product is anders. Zelfs een groot farma bedrijf 
weet niet alles, hoewel onze meeste klanten 
wereldwijde jonge start-ups zijn.”
Compliance is alles, zegt hij: “We moeten 
veiligheid voor klanten garanderen. Op onze 
flesjes doen we een rubberen dopje en daar-
omheen een aluminium kapje. Vroeger kon 
dat capje in een klasse-C-omgeving erop 
worden gezet, maar tegenwoordig moet dat in 
een A-omgeving.” BioConnection heeft zeven 
werknemers in dienst. Willemse: “Volgend 
jaar zullen we zeker verder groeien.”
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Zeven jaar geleden begon Ad van Gorp 
met Lead Pharma en hij werkt er nu met 
een groot deel van zijn dertig man tellende 
personeel aan op Pivot Park. Medewerkers 
weten niet van elkaar waarom ze nu precies 
iets moeten doen van Van Gorp. Dat is 
om te voorkomen dat er iemand met zijn 
idee aan de haal gaat. Want één pil die alle 
ouderdomsziekten voorkomt: dat is de Holy 
Grail van elk farmaceutisch bedrijf.

unilever en Numico
Van Gorp studeerde biologie en werkte daar-
na bij Janssen Pharmaceutica, Unilever en 

Numico, maar het is hem nooit gelukt zijn 
idee bij deze bedrijven te slijten. Hij noemt 
het zijn Nieuwe Project. “Het is een mecha-
niek dat is beschreven in de literatuur, maar 
niemand doet er iets mee. We zien dat de  
ouderdomsziektes dicht tegen elkaar aan lig-
gen: kanker, alzheimer, ms, diabetes type 2,  
fibrose et cetera. Hoe het precies werkt weten 
we nog niet, wel dat iedereen naar de ver-
keerde cellen kijkt.” 
Veel interesse van investeerders voor zijn 
Nieuwe Project zijn er niet. Alleen enkele 
rijke particulieren hebben geld in zijn project 
gestoken. Binnenkort ondertekent hij wel een 
contract met een groot farmaceutisch bedrijf 
voor een ander nieuw middel. Een genees-
middel tegen reuma, maar volgens hem ook 

aD van Gorp: “enkele Grote farMaceutische BeDrijven 

waren hier ook Mee BeziG, Maar we heBBen ze inGehaalD.”

ALS DIT 

PROJECT 

LuKT, WORDT 

IEDEREEN  

150 JAAR OF 

200 JAAR OuD

Lead Pharma: één pil tegen alle ouderd omsziekten

Ad van Gorp werkt al 25 jaar aan zijn droom een pil te maken tegen 
ouderdomsziekten, zoals alle kanker, alzheimer, reuma en ms. Hij is 
bezig een middel te bedenken dat het mechanisme uitzet dat aan het 
begin van deze ziekten staat. Van Gorp denkt dat hij dat mechanisme 
heeft gevonden. Wat het is, wil hij niet zeggen. Dat is strikt geheim.

Wat het mechanische behelst, is strikt geheim
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ntrc vindt een proteïnekinase tegen kanker

Al meteen na het eerste gerucht dat msd zijn research zou afstoten, gin-
gen Guido Zaman en zijn collega Rogier Buijsman bij elkaar zitten om te 
praten over het oprichten van een eigen bedrijf. Netherlands Translational  
Research Center (ntrc) was snel geboren. Buijsman en Zaman zijn nu  
beiden algemeen directeur.
Zaman: “Ons idee was duidelijk. We zijn beiden bekend om ons werk met 
proteïnekinases en hebben bij msd samengewerkt met het Nederlands 
Kanker Instituut en het Max Planckinstituut in het Duitse Dortmund. Door 
die contacten werden ideeën omgezet in kandidaatgeneesmiddelen. We 
zijn vooral bezig op het gebied van kanker en immunologie.”
ntrc heeft een proteïnekinase gevonden dat de verdeling van chromo-
somen over dochtercellen reguleert. “Remmers van dit kinase verstoren de 
deling van cellen, ook als de chromosomen niet goed zijn gearrangeerd”, 
legt Zaman uit. “De chromosoomverdeling in met name kankercellen raakt 
hierdoor ernstig verstoord en deze cellen gaan vervolgens dood. Modellen 
in dieren laten zien dat het werkt.” Verder ontwikkelt zijn bedrijf een middel 
dat het immuunsysteem bij kanker activeert.
Hoe kom je op nieuwe chemische verbindingen? “Door het random screenen  
van grote aantallen chemische structuren”, legt Zaman uit. ntrc maakt 
daarbij gebruik van de screeningrobots van Pivot Park. Daarna maakt het 
met kristallografie eiwitstructuren. “We denken na en proberen iets. In de 
ene richting of in de andere richting.”
Om geld te verdienen voor hun eigen medicijnen, doet ntrc testwerk voor 
grote farmaceuten. Bijvoorbeeld testen op kankercellijnen. Ook produce-
ren ze enzymen. Buijsman: “Het is fijn om in dit bedrijf te werken. Wij zijn 
totaal niet bureaucratisch. De organisatie is plat, waardoor we sneller kun-
nen schakelen en onze mensen niet eerst toestemming hoeven te vragen 
aan drie, vier mensen. Er wordt ook niet zoveel vergaderd.”
ntrc heeft twaalf medewerkers. Buijsman: “De zaken gaan prima, maar 
we maken nog geen winst. Die ontwikkelprocessen zijn erg kostbaar. Maar 
het zou toch mooi zijn als ooit een geneesmiddel op de markt komt dat in 
onze laboratoria is gemaakt.”

tegen andere auto-immuunziekten, copd en 
allergieën.
Van Gorp: “Wij hebben de oplossing voor 
de reuma. Enkele farmaceutische bedrijven 
waren hier ook mee bezig, maar we hebben 
ze ingehaald. Zij krijgen de moleculen niet 
het lichaam in – wij wel.” 
Lead Pharma zegt een goedkopere pil te 
hebben ontwikkeld dan de huidige anti-
body-therapieën. “Het mechanisme werkt 
fantastisch bij ratten en muizen. Binnen twee 
jaar beginnen de klinische studies voor dit 
reumamiddel. Dit heeft de potentie van een 
blockbuster.”

Mooie dingen zien
“Die stoffen laten hele mooie dingen zien, en 
ze zijn weinig toxisch. We zien in dierstudies 
dat de aandoening teruggaat naar een gezond 
niveau, maar dat de weefselschade niet 
herstelt. Met de deal krijgen we al veel geld 
en als het onderzoek steeds in een verdere 
fase komt, krijgen we een bonus.”
Het patent voor het reumamiddel levert 
enkele miljoenen euro’s op. Daarmee denkt 
Van Gorp voorlopig genoeg geld te hebben 
om zijn Nieuwe Project te financieren. Als 
die ouderdomspil er komt, kan iedereen 
150 jaar of 200 jaar oud worden, meent 
Van Gorp: “Ik zie geen enkele belemmering 
waarom de mens niet drie-, vier- of 
vijfhonderd jaar zou kunnen leven. Als je 
weet hoe het verouderingsmechanisme werkt 
en als we er achter komen hoe je daarop kunt 
ingrijpen ...”

Aartsconservatief
Grote farmaceutische bedrijven zijn volgens 
hem niet in staat baanbrekende nieuwe 
middelen te ontwikkelen. 
Van Gorp: “Die industrie is aartsconserva-
tief, ze hebben veel te verliezen. Voor lef is 
geen plek. Dáár zitten de voordelen voor 
Lead Pharma.” En als het niet lukt een ou-
derdomspil te ontwikkelen? Van Gorp: “Ik 
kan er ook finaal naast zitten. Maar ik kan 
dan in ieder geval zeggen dat ik heb het ge-
probeerd.”  

roGier BuijsMan (links) Met MeDeDirecteur GuiDo zaMan van ntrc: “De orGanisatie is plat, 
waarDoor we sneller kunnen schakelen.”

I V O T  P A R K  P I V O T  P A R K  P I V O T  P A R K

Lead Pharma: één pil tegen alle ouderd omsziekten
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