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(juni 2020) Delta Diagnostics, ontwikkelaar van technologie voor 

detectie en diagnose van verschillende ziektebeelden, 
ontvangt een investering van € 200.000 van 
investeringsfonds UNIIQ voor de verdere ontwikkeling 
van een nieuwe methode van diagnostische metingen.

Snel en efficiënt meten
Voor het meten van veel biomarkers, bijvoorbeeld voor 
het diagnosticeren van verschillende ziektebeelden, is 
momenteel een langdurige en kostbare labtest nodig. 
Door gebruik te maken van optische chips en 
zogenoemde “ring resonators”, kan Delta Diagnostics 
deze biomarkers in enkele minuten meten in plaats van 
enkele dagen en kan dit tegen aanzienlijk lagere kosten 
dan momenteel het geval is. Bij het vaststellen van een 
groot aantal ziektebeelden is deze snelheid essentieel 
om een patiënt optimaal te kunnen behandelen. 
Daarnaast behoeft het systeem van Delta Diagnostics 
een aanzienlijk kleinere hoeveelheid patiëntmateriaal, 
waardoor er minder bloed afgenomen hoeft te worden.

Unieke mogelijkheden
Delta Diagnostics is opgericht in 2018 als spin-off van 
TNO. Het bedrijf is gehuisvest in de Rotterdam Science 
Tower en is momenteel bezig met de eerste testen van 
hun apparatuur in samenwerking met R&D partners. 
Bart de Boer, founder Delta Diagnostics: “In de 
komende periode willen we significante 
doorontwikkelingen van onze technologie realiseren. 
Hierdoor kunnen wij laten zien dat metingen van 
specifieke biomarkers mogelijk zijn in een fractie van de 
tijd en tegen aanzienlijk lagere kosten dan momenteel 
het geval is.  

Investeren in regionale innovatie
TNO is mede aandeelhouder in Delta Diagnostics en 
heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de verdere ontwikkeling van de 
technologie. Meer info: www.deltadiagnostics.nl

Leergang Industriële Farmacie (LIF) is dé opleiding 
voor verdieping en verbreding van kennis en netwerk 
binnen Life Sciences en biedt jaarlijks vijf tweedaagse 
interactieve modules. De leergang is bedoeld voor 
iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling tot en 
met de distributie van geneesmiddelen.

In de modules komen alle relevante processen aan bod: 
Logistiek en grondstoffenbeheer; Aseptische productie 
en formulering; Farmaceutische analyses; Registratie 
van geneesmiddelen; Verpakking en distributie. Komend 
jaar wordt hier de module Biosimilars aan toegevoegd. 
De modules zijn los van elkaar te volgen, maar ook 
uitstekend te combineren. 

Tijdens iedere module, altijd bij een relevant gastbedrijf, 
geven we ruim aandacht aan praktijksituaties die inzicht 
bieden in bronnen van menselijke fouten, 
communicatieproblemen en overbodige 
belemmeringen. Dit inzicht, in combinatie met 
overstijgend denken en denken in mogelijkheden, leidt 
tot meer efficiency en minder verspilling. 
Vanwege de corona-crisis is het voorlopig niet mogelijk 
om deze modules bij onze gastlocaties te verzorgen. 
Online lesgeven vinden wij ook niet goed passen bij onze 
leergang, die mede gebaseerd is op face tot face 
groepsinteractie. De inhoud van de modules blijft echter 
ALTIJD relevant. 

Om die reden delen wij onze kennis graag op een andere 
manier met onze deelnemers en komende deelnemers. 

Hoe ook jij gebruik kunt maken van onze kennis?
Heel makkelijk. Stuur een mail naar contact@leergang-
if.nl met een concrete vraag. Wij zullen, doormiddel van 
het toesturen van relevante informatie, jouw vraag zo 
goed mogelijk beantwoorden. Waarom? Gewoon om jou 
te (blijven) ondersteunen bij dagelijkse vraagstukken die 
jouw werk met zich meebrengt. We delen onze kennis 
graag met je. Probeer het eens uit! 

Bekijk onze website voor meer informatie of om je 
alvast aan te melden voor een komende module www.
leergang-if.nl. Stel je vraag, neem contact met ons op 
via contact@leergang-if.nl of bel 033-3034385. 
 

Innovatie is hèt thema in de Life Sciences & Health 
sector. Dat blijkt niet alleen uit de innovatiegolf die 
COVID-19 teweeg heeft gebracht, maar ook uit 
initiatieven rondom value based healthcare en de vele 
start-ups die in Nederland gevestigd zijn.

Smelt Academy start met een module van 10 
trainingsdagen waarin jij de ‘best practices’ van 
innovatie management en innovatiestrategie krijgt 
aangereikt. Na drie algemene trainingsdagen, volgen 
zeven trainingsdagen waarbij per dag de invalshoek van 
een specifieke stakeholder centraal staat: het 
ziekenhuis, de zorgverzekeraar, de farmaceut, de digital 
health start-up, etc. Deze verschillende invalshoeken in 
combinatie met diverse gastdocenten zorgen ervoor dat 
jij een goed begrip hebt van innovatie in het complexe 
zorglandschap en weet hoe je de ‘best practices’ 
moet toepassen.

Na afloop van deze module, ben jij in staat om bij jouw 
werkgever de regie te nemen over innovatie. 
De doelgroep is: Iedereen die innovatie in de 
gezondheidszorg belangrijk vindt, waaronder:

•  Bestuurders en managers van ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars, 

•  Managers van ondernemende zorgorganisaties 
•  Mensen die actief zijn bij farmaceuten, grote 

corporates of MKB-bedrijven die leveren aan 
ziekenhuizen, zorgorganisaties,  
huisartspraktijken, etc.

•  Mensen die werkzaam zijn bij 
investeringsmaatschappijen, start-ups of scale-ups 
die zich richten op de volgende generatie medicijnen, 
diagnostische tests, medische instrumenten, 
healthcare IT (AI), etc. 

•  Zakelijke professionals en toezichthouders

De theoriedocent is Joris Bokkes, oprichter van 
&Innovate, een Innovation Management and Strategy 
Consultancy boutique voor Life Sciences & HealthTech. 
Meer informatie vind je op www.smeltacademy.nl
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Succes Pharming houdt 
onverdroten aan

Het succesverhaal van de sinds 1999 beursgeno-
teerde biofarmaceutische onderneming Pharming 
gaat maar door. Het leidend product RUCONEST® 
is bij Hereditair Angio-oedeem (HAE) geïndiceerd, 
maar klinische studies zullen binnenkort worden 
gestart bij  AKI en bij pre-eclampsie.  Pagina 14

De kracht van de synergie

MercachemSyncom. Het is met circa 450 
medewerkers waarschijnlijk de grootste 
chemistry CRO in Europa. Vooral het laatste 
decennium was sprake van een gestadige groei.  
‘Kennis en expertise zijn ruimschoots voor-
handen, maar synergie, positieve energie en 
enthousiasme brengen echt iets in gang.’ Pagina 17

 

Innovatieve hotspot voor 
Biotech & Life Sciences 
naast Erasmus MC en 
Health Tech Campus
In het hart van Rotterdam aan de Coolhaven 
ontstaat Little C Workspaces. Gelegen pal naast 
het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam, het 
Instituut voor Engineering & Applied Sciences  
en de Health Tech Campus.  Pagina 33
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