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‘Het gaat goed met HollandBIO. Maar dat 

is geen reden om achterover te leunen, 

‘ stelt Annemiek Verkamman, managing 

director van HollandBIO met 170 leden 

het kloppend hart van de Nederlandse 

life sciences sector. ‘Want stilstand is 

achteruitgang. En we kijken, net als de 

sector die we vertegenwoordigen, altijd 

naar de toekomst,. We rennen met de 

koplopers mee.’

Om grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, 
speelt technologie een door-slaggevende rol. En dit geldt 
zeker voor biotechnologie: om tegemoet te komen aan de be-
hoeften van een groeiende en vergrijzende wereldbevolking, 
om klimaatverandering tegen te gaan en in de transitie naar 
een circulaire economie. Het is dan ook niet voor niets 
dat  biotechnologie één van de Europese Key Enabling 
Technologies is en op nationaal niveau een sleuteltechnologie.’

‘Biotech innovaties boosten gezondheid, duurzaamheid 
en economie’, zegt Annemie..  Maar de frontrunners in 
biotech lopen ook als eerste tegen grenzen aan. HollandBIO 
vertegenwoordigt een innovatieve sector en is een belangrijke 
gesprekspartner voor media, overheid en politiek. 
‘Als innovatieve sector moeten we ook met innovatieve 
oplossingen komen om de weg vrij te maken voor snelle en 
slimme toepassingen. Om dit voor elkaar ter krijgen, werken 
we aan vier programma’s. Ze maken gelijk duidelijk waar 
HollandBIO voor staat en gaat’.
1. IJzersterk innovatieklimaat
2. Technologie voor een betere toekomst
3. Sneller & beter van lab naar patiënt
4. Voorkomen is beter dan genezen

Nederland loopt voorop
‘Nederland loopt dankzij de excellente wetenschappelijke 
positie en snelgroeiende biotech sector voorop.’ De life 
sciences is een internationale sector, ook andere landen 
zitten niet stil. Dus we moeten blijven werken aan onze 
internationale concurrentiepositie.  Dat vergt ambitie – ‘we 
willen het Boston van Europa worden’ en een doordacht 
lange termijn beleid. De komst van EMA heeft geeft een extra 
boost. Hierdoor staat Nederland prominenter op de lijstjes van 
bedrijven die in Europa neer willen strijken. Onder de vlag 
van Health~Holland brengen we onze internationaal sterke 
positie voor het voetlicht. 
‘De Nederlandse life sciences-sector zit in de lift: de afgelopen 
tien jaar verdubbelde de sector in omvang. En, zoals we 
vaststelden in onze toekomstvisie Life Sciences 2030, we  
heb-ben alle ingrediënten in huis om van een Europese top 
vijf positie door te stoten naar de wereldtop. Om de sector 
voor 2030 nogmaals te laten verdubbelen, is een ijzersterk  
innovatieklimaat een absolute voorwaarde.’

IJzersterk innovatieklimaat
De basis is en blijft een ijzersterk innovatieklimaat (programma 
1). ‘In de ideale situatie, hebben bedrijven in iedere fase van 
ontwikkeling vol-op financieringsmogelijkheden. De beruchte 
Valley of death is overbrugd, waardoor veelbelovende biotech 
bedrijven niet langer stranden of nodeloos lang op zoek zijn 
naar kapitaal. Het aantrekkelijke vestigingsklimaat en het 
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concurrerende fiscale landschap van Nederland werken als 
een magneet op internationale life sciences-bedrijven en 
toptalent. En dankzij efficiënte technology transfer processen 
loopt de kennisuitwisseling tussen academie en bedrijfsleven 
uitstekend. 
Er is dus werk aan de winkel! Het budget voor innovatiekrediet 
is snel uitgeput. Daarnaast is het van belang om bij financiering 
van de versnippering af te komen. Het moet overzichtelij-ker, 
transparanter en sneller. HollandBIO zet zich daarvoor in.’
Als ander punt van zorg en aandacht noemt Annemiek 
menskracht. ‘Dat is op alle niveaus een probleem. We moeten 
zorgen voor een grotere bekendheid van de sector en een  
aantrekkelijk carrière pad, zodat iedereen droomt van een 
baan in de life sciences.’

Technologie voor een betere toekomst
Annemiek licht toe hoe belangrijk het is dat bedrijven nieuwe 
technologie kunnen en mogen gebruiken. Nieuwe technologie 
zoals genome-editing opent de weg naar de toekomst. Maar 
dan moet je zo’n techniek wel kunnen en mogen toepassen. 
Wij pleiten ervoor dat de regel-geving innovatie stimuleert en 
niet remt. Het gaat daarbij niet alleen om de regels zelf, maar 
ook om de uitvoering. Voor het verkrijgen van een vergunning 
bijvoorbeeld, zou Neder-land de beste van Europa moeten 
zijn. Daarom leggen we bijna dagelijks aan beleidsmakers 

en beslissers uit hoe biotech bijdraagt aan een gezonde en 
duurzame maatschappij. Alle reden voor een stimulerend 
beleid dus! ‘

Sneller & Beter van lab naar patiënt
Gedreven vertelt Annemiek over het programma ‘Sneller 
& beter van lab naar patiënt’: ‘Pa-tiënten krijgen dankzij 
baanbrekende behandelmethoden als immunotherapie en 
genthera-pie nieuw levensperspectief. Maar ondanks dat 
mooie resultaat, is er ons inziens volop ruimte voor verbetering 
in de manier waarop we die innovaties bij de patiënt krijgen. 
Het ontwikkeltraject van geneesmiddelen duurt te lang, is 
te risicovol en te kostbaar. Dat staat onze ambitie om elke 
patiënt van een effectieve behandeling te voorzien in de weg. 
Het moet sneller, en het moet beter. HollandBIO is ervan 
overtuigd dat we in moeten zetten op oplossingen waarbij 
gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand 
gaan. Het is complexe materie, daarom hebben we alle 
expertise nodig: van patiëntenorganisaties tot onderzoekers 
en van  de overheid tot  verzekeraars en natuurlijk van onze 
lidbedrijven.  Er is geen quick fix, maar samen kunnen we het 
sneller en beter.’ 

Geneesmiddelen sneller en beter 
van lab naar patient

Voorkomen is beter dan genezen
Het vierde programma legt, zoals de naam al aangeeft, de 
nadruk op preventie. ‘Door bio-tech innovaties in te zetten om 
ziekten te voorkomen, of in een vroeg stadium te signaleren en 
te behandelen, leven mensen gezonder, langer en productiever. 
Wanneer we nu investe-ren in preventieve innovaties, plukken 
we daar in de toekomst allemaal de vruchten van.’
‘HollandBIO legt de focus op de bestrijding van infectieziekten 
door vaccins, een item waar-bij de rol van de overheid van 
primair belang is. HollandBIO pleit dan ook voor een integrale 
visie op de bestrijding van infectieziekten. De discussie in 
media over de afnemende vacci-natiegraad laat zien dat de 
sense of urgency groter is dan ooit. 

LID worden van HollandBIO?
Wat krijg je ervoor?
•  Inspraak in HollandBIO’s programma’s, projecten en 

standpunten
•  Toegang tot het netwerk 
•  Korting op lab artikelen  en op events 
•  Speel je organisatie in de kijker 
•  Altijd op de hoogte – dankzij Weekly en Ledenupdates 


