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De Europese en regionale overheidsniveaus benaderen elkaar in werkelijkheid 

veel meer dan op het eerste gezicht zou blijken, vooral wat innovatie betreft. Eu-

ropese programma's bieden unieke financieringsmogelijkheden voor onderzoek, 

ontwikkeling en innovatieprojecten. In Frankrijk behoort economische ontwik-

keling tot de bevoegdheid van de regio's. De Regionale Raad van Nord-Pas de 

Calais is ook de beheersautoriteit voor de Europese fondsen die worden toe-

gewezen aan de regio, namelijk het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-

ling (EFRO) en de Interreg-programma's. Ik vond het dus niet meer dan normaal 

om dit redactioneel artikel te tekenen voor een publicatie over de verspreiding 

van de resultaten van twee eerder gefinancierde Interreg-projecten.

  

Territoriale ontwikkeling is een gemeenschappelijk doel van de Europese Unie en 

de regio's van haar lidstaten en krijgt vorm in het concept van de "Euroregio's". 

Grensoverschrijdende samenwerking brengt Europese regio's uit verschillende 

EU-landen samen en laat de geografische grenzen vervagen om verenigde 

consistente gebieden van wetenschappelijke excellentie en innovatie te bevor-

deren en de hindernissen te overwinnen die eigen zijn aan het gebied voor een 

specifiek onderwerp.

Interreg-projecten vormen instrumenten voor de groei van territoriaal kapitaal 

door het uitbouwen van netwerken en het ondersteunen van samenwerking 

door regio's over de Europese grenzen heen. Clusterinitiatieven doen dit ook. De 

twee convergeren hier wanneer Europa beslist over te gaan tot financiering van 

geografische concentraties van excellentie rond een specifiek onderwerp, zoals 

Geavanceerde Materialen en Farmaceutische Technologieën.

Ik sta volledig achter deze publicatie die de resultaten van wetenschappelijke 

projecten, gefinancierd door de Interreg-programma's, toegankelijk maakt voor 

de gewone burger. Euroregionaal burgerschap bevorderen kan het best gebeu-

ren door de burgers te tonen wat Europa op lokale schaal voor hen kan doen en 

hoe het kan bijdragen tot een concrete verbetering van hun dagelijkse levens-

kwaliteit. En wanneer een veel grotere groep burgers in Europa en zelfs daar-

buiten kan profiteren van de resultaten, zoals het geval is voor projecten in de 

sector van de gezondheidszorg, zijn we weer een stap dichter bij het bereiken 

van ons gemeenschappelijk doel zoals vastgelegd in de Lissabonstrategie: de 

meest succesvolle, concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld 

worden. 

Wat kunnen we nog meer wensen?

Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau
Ondervoorzitter voor Onderzoek en Ho-
ger Onderwijs van de Regionale Raad 
van Nord-Pas de Calais.
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Het AMPTEC samenwerkingsverband, meeting in Villeneuve d’Ascq (Frankrijk), 16 mei 2014

Inleiding
De farmaceutische sector neemt in totaal 13 miljard euro voor O&O voor zijn rekening in de vier lid-
staten die deelnemen aan het Interreg 2 Zeeën Programma (België, Frankrijk, Nederland, Verenigd 
Koninkrijk). Deze sector vertegenwoordigt een markt van 53 miljard euro en 216.000 werknemers.  
Bovendien hebben deze vier landen in totaal 40.000 farmaciestudenten en 1250 ziekenhuizen. Het 
Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) van Lille is een referentie-universitair ziekenhuis 
voor eerstelijnszorg, opleiding, innovatie en onderzoek, een kenniscentrum en een referentie in 
Noord-Europa. 

Vooral in deze sector moet Europa het hoofd bieden aan de sterke concurrentie van grote gefede- 
raliseerde landen zoals de Verenigde Staten van Amerika en China. In tegenstelling tot deze landen 
is Europa versnipperd in talrijke naties. Dit is een bron van diversiteit en culturele rijkdom, maar 
kan ook gemakkelijk een moeilijk te overwinnen hindernis zijn wanneer de inspanningen voor O&O 
verspreid worden en er geen gemeenschappelijke innovatiestrategie wordt gedefinieerd. 

Gelukkig bestaan er gebieden van expertise en excellentie samen met specifieke grensover- 
schrijdende financieringsschema's om de grenzen te doorbreken en innovatie te stimuleren. Momen-
teel herbergt het 2 Zeeën-gebied internationaal erkende onderzoekers op het vlak van materiaalwe-
tenschappen, farmaceutische technologieën en medische hulpmiddelen die bereid zijn om samen 
innovatieve projecten uit te voeren door de krachten te bundelen en hun respectieve vaardigheden 
en technologieën samen te voegen. 

“AMPTEC”, dat staat voor Advanced Materials and Pharmaceutical TEChnologies, is een cluster die 
de projecten “IDEA” (Improving Drug Efficacy and Availability) en “Multi-DES” (Multifunctional Drug 
Eluting Stent) verenigt. Deze cluster wil hun resultaten consolideren en valoriseren en ze tevens 
toegankelijk maken voor de burger.  

De partners hebben een uniek transdisciplinair netwerk opgebouwd in het 2 Zeeën grensover- 
schrijdend gebied om een kenniscentrum tot stand te brengen voor het bevorderen van excellentie in 
onderzoek, innovatie en opleiding in geavanceerde materialen en farmaceutische technologieën, en 
voor het aantrekken van bedrijven voor de ontwikkeling van nieuwe producten, verbeterde gezond-
heidszorg en hoger onderwijs. Dit consortium, een product van de Europese grensoverschrijdende 
samenwerking, speelt al een hoofdrol, en zal die ook blijven spelen, bij het bevorderen van onder-
zoek, innovatie en economische ontwikkeling in het veld en het positief beïnvloeden van het leven van  
Europese burgers. 

Mensen en 
locaties. Een 
overzicht van 
AMPTEC 
“It’s the geography, stupid!” (Het is de 
geografie, idioot!) Bill Clintons beroemde 
slagzin over de economie kan hier het 
best worden aangewend om te verklaren 
hoe de twee Interreg 2 Zeeën-projecten, 
IDEA (Improving Drug Efficacy and Deli-
very) en Multi-DES (Multifunctional Drug 
Eluting Stent), zijn ontstaan en hoe het 
mogelijk was dat ze samengevoegd wer-
den tot de AMPTEC (Advanced Materials 
and Pharmaceutical TEChnologies)-clus-
ter. 

Deze projecten konden in het leven ge-
roepen worden omdat toeval en geluk er 

niet alleen voor zorgden dat zich in het 2 
Zeeën-gebied (zie kaart) enkele van 
's werelds toonaangevende onder-
zoekers bevonden in de uitdagende 
terreinen van materiaalwetenschappen, 
farmaceutica, continue verwerkings-
technologieën en medische hulpmidde-
len MAAR OOK dat het Interreg 2 
Zeeën Programma ter bevordering 
van "innovatie, onderzoek en sa-
menwerking tussen universiteiten, 
kennisinstituten en het bedrijfsleven” 
bestond (prioriteit 1-c van het Operati-

oneel Programma 2007-2013).  

“De leden van AMPTEC die tot het 2 Zee-
en-gebied behoren, hebben zowel een 
gemeenschappelijke visie op het uit te 
voeren werk als de juiste wetenschap-
pelijke vaardigheden om het project 
met succes te voltooien. Het is opmer-
kelijk dat dergelijke vaardigheden ge-

groepeerd zijn in eenzelfde geografisch 
gebied; een dergelijk project zou waar-
schijnlijk elders niet kunnen uitgevoerd 
worden”, zegt Jean Doucet, mede-op-
richter van Novitom en geassocieerde 
partner van de AMPTEC-cluster. 

Het AMPTEC-consortium bestaat uit 
partners die een multidisciplinaire groep 
vormen met veel expertise in domeinen 
zoals chemie, farmacie, biomaterialen 
en biologische wetenschappen. Het om-
vat de Universiteiten van Lille 1 en Lille 
2, Cambridge, Gent, Greenwich, East 
Anglia, de Nutrition Health Longevity 
Cluster (NHL) en de Vlaamse KMO SEPS 
Pharma. Verschillende geassocieerde 
partners waren ook bereid om het pro-
ject te steunen: Novitom, Cristal Thera-
peutics, Up-Tex Cluster, Ashford & St Pe-
ter’s Hospitals NHS en University College 
London.

HOOFDSTUK 1

Excellentie in onderzoek, 
innovatie en opleiding 

in AMPTEC in het 
2 Zeeën-gebied promoten

Een clusterinitiatief gericht op Geavanceerde Materialen en Farmaceutische TEChnologieën 
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De AMPTEC-cluster op een kaart

Expertise 
combineren 
om gemeen- 
schappelijke 
hindernissen 
te overwinnen 
en innovatie te 
stimuleren:
synergieën 
tussen de twee 
projecten en het 
clusterthema
In de IDEA- en Multi-DES-projecten 
staat het ontwerpen van doeltreffende 
geneesmiddelen en medische hulpmid-
delen centraal. Twee hoofdthema's vor-
men de kern van beide projecten: het 
thema materiaal, “geavanceerd ma-
teriaal”, en het thema biologische 

beschikbaarheid van de actieve stof. 
Dit laatste is de gemeenschappelijke 
hindernis die moet worden overwonnen 
door de betrokken "geavanceerde mate-
rialen". Uitleg volgt.  

Zelfs al worden ze vaak niet zo be-
schouwd, toch zijn geneesmiddelen 
“geavanceerde farmaceutische 
materialen”, in de zin dat ze “een sa-
menstelling zijn van actieve farmaceu-
tische ingrediënten en hulpstoffen die 
hen helpen bewaren vóór gebruik en 
hen activeren waar en wanneer dit nodig 
is”, verklaart Professor Marc Descamps, 
coördinator van IDEA. Zoals andere ma-
terialen hebben alle geneesmiddelen hun 
eigen fysisch-chemische eigenschappen 
die de afgifte van de werkzame stof kun-
nen belemmeren. 

Stabiliteit en oplosbaarheid zijn twee van 
deze eigenschappen. Bij een geneesmid-
del verwijst "stabiliteit" naar het vermo-
gen om zijn eigenschappen op het vlak 
van werkzaamheid, non-toxiciteit en zui-
verheid te bewaren tot de aangegeven 
vervaldatum. "Oplosbaarheid" verwijst 

naar het vermogen van een chemische 
stof om op te lossen. De mate waarin een 
geneesmiddel of andere stof na toedie-
ning beschikbaar wordt voor het biolo-
gisch doelwit noemen we “biologische 
beschikbaarheid”. De mate van ab-
sorptie van een geneesmiddel hangt zeer 
sterk af van de toedieningswijze (intra-
veneus, oraal, transmucosaal, percutaan, 
pulmonaal, enz.). De meeste genees-
middelen worden oraal en in vaste vorm 
toegediend. Hoe beter een geneesmiddel 
in het lichaam oplost, des te hoger is de 
biologische beschikbaarheid ervan.

Het doel van het IDEA-project was 
bijgevolg om de resulterende con-
centratie van een geneesmiddel op 
de plaats van werking te kunnen 
optimaliseren. Hiervoor moesten be-
langrijke hindernissen worden geno-
men, zoals de slechte oplosbaarheid van 
geneesmiddelen in water, de beperkte 
doordringbaarheid van biologische mem-
branen, en de snelle eliminatie uit het 
lichaam. “De stabiliteit van een genees-
middel en zijn oplossend vermogen zijn 
twee tegenstrijdige eigenschappen. We 

trachten ze te verzoenen door nieuwe 
formuleringen te zoeken voor potentieel 
erg actieve farmaceutische verbindin-
gen die jammer genoeg in hun gewone 
kristalvorm niet in het lichaam oplosbaar 
zijn. Door de fysische toestand van dit 
"therapeutisch materiaal" te manipuleren, 
kunnen we de werkzame stof beter oplos-
baar maken en meer beschikbaar voor het 
lichaam samen met een goede stabiliteit, 
afgifte...” Het sterk interdisciplinair consor-
tium van wereldwijd toonaangevende on-
derzoekers in het domein maakte nieuwe 
inzichten mogelijk over hoe tot een betere 
formulering van een geneesmiddel te ko-
men, bijvoorbeeld door het te mengen 
met geschikte hulpstoffen en door innova-
tieve bereidingsprocedures te gebruiken. 

De kennis en ervaring die werden 
opgedaan in dit uitdagend domein 
waren uiterst waardevol voor het 
Multi-DES-project dat nieuwe me-
dicamenteuze behandelingen wilde 
ontwikkelen waardoor de risico's 
die gepaard gaan met de implanta-
tie van een stent, geminimaliseerd 
zouden worden. Het leven van pati-
enten die lijden aan ernstige hartziekten 
kan worden gered door holle metalen ci-

linders in te brengen in de beschadigde 
bloedvaten. Deze metalen cilinders, ook 
"stents" genoemd, zorgen voor het me-
chanisch open houden van de bloedvaten 
zodat voldoende bloed van en naar het 
hart kan stromen. 

Jammer genoeg heeft de aanwezigheid 
van deze metalen structuren in het men-
selijk lichaam ook nadelen, namelijk een 
groot risico van ongecontroleerde groei 
van nieuwe cellen die in-stent resteno-
se veroorzaken (dit leidt tot het opnieuw 
vernauwen van de bloedvaten) en de 
vorming van bloedklonters die ernstige 
schade kunnen berokkenen in andere 
delen van het lichaam (bijv. de herse-
nen). Om deze risico's te minimaliseren 
kunnen medicamenteuze stoffen met 
een antiproliferatieve of antitromboti-
sche werking lokaal worden afgegeven 
door ze in te bedden in biocompatibele 
polymeermatrices. Deze "geneesmid-
del-afgevende stents (Drug-Eluting 
Stents - DES)" zijn geavanceerde 
implanteerbare hulpmiddelen voor 
cardiovasculaire toepassingen. 

Dit type geavanceerde toediening van 
geneesmiddelen vormt echter een grote 

uitdaging waarbij talrijke hindernissen 
moeten worden overwonnen. Belang-
rijk is vooral dat de vaardigheden, 
kennis en ervaring gecreëerd door 
het IDEA-project het oplossen van 
dergelijke problemen daadwerke-
lijk kan vergemakkelijken en de 
wetenschap in het Multi-DES-pro-
ject vooruit kan helpen. Om deze 
redenen vullen de twee Inter-
reg-project elkaar sterk aan.

Het is duidelijk dat beide projecten wer-
ken rond het thema van de biologische 
beschikbaarheid van farmaceuti-
sche materialen: het ene project is 
gericht op het verbeteren van de oplos-
baarheid en de biologische beschikbaar-
heid van geneesmiddelen (IDEA), en het 
andere op het plaatselijk afgeven van de 
werkzame stoffen waar ze nodig zijn: op 
de plaats van werking (Multi-DES). Er is 
nog een andere factor die de synergie 
tussen de twee projecten bepaalt: het 
samenbrengen van technologieën 
en competenties. Sommige polymeer-
platformen (families van grote molecu-
len met veelzijdige eigenschappen, aan-
gepast aan de specifieke noden van de 
respectieve toepassingen) gebruikt in 
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de Vlaamse KMO SEPS Pharma

Geassocieerde 
partners

Novitom, Cristal Therapeutics, Up-Tex 
Cluster, Ashford & St Peter’s Hospitals 
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Multi-DES voor de plaatselijke afgifte van 
werkzame stoffen via een medisch hulp-
middel, zouden kunnen worden gebruikt 
als hulpstoffen voor geneesmiddelen. 
Omgekeerd zijn de innovatieve technolo-
gieën ontwikkeld door het IDEA-project, 
uiterst waardevol voor het verder optima-
liseren van de geavanceerde lokale sys-
temen voor de toediening van genees-
middelen die werden ontdekt door het 
Multi-DES-project.

Het Multi-DES-project ontwikkelde een 
nieuwe multifunctionele geneesmid-
del-afgevende stent om cardiovascu-
laire ziekten te behandelen en de le-
vens van patiënten te verbeteren. Het 
IDEA-project richtte een platform op 
voor de ontwikkeling van innovatieve 
doseringsvormen voor geneesmiddelen 
die een betere stabiliteit, efficiëntie en 
biologische beschikbaarheid bieden. De 
toegevoegde waarde van de com-
binatie van de twee projecten bin-
nen de nieuwe cluster is de unieke 
mogelijkheid tot het ontwikkelen 
van nieuwe geneesmiddelen en me-
dische hulpmiddelen door gebruik 
te maken van nieuwe formulerin-
gen en analysetechnieken. Beide 

projecten hebben 's werelds meest 
vooraanstaande onderzoekers ge-
mobiliseerd en hen bereid gevonden 
om de krachten te bundelen, een 
samenwerkingsverband aan te gaan 
en hun respectievelijke vaardighe-
den in materiaalwetenschappen, 
farmaceutica, continue verwer-
kingstechnologieën en medische 
hulpmiddelen samen te voegen om 
deze nieuwe cluster te vormen.

Het clusterini 
tiatief: grens-
overschrijdend 
onderzoek en 
innovatie dich-
ter bij de burger 
brengen en ka-
pitaliseren voor 
de toekomst

“Deze nieuwe cluster zal ons helpen om 
onze onderzoekscapaciteiten te verbete-
ren, maar vooral om een Research Cen-
tre of Excellence uit te bouwen binnen 
het grensoverschrijdend gebied” legt 
Dokter Dionysios Douroumis, Coördina-
tor van Multi-DES uit. Alle partners be-
schikken over aanvullende vaardigheden 
die zij kunnen samenbrengen om de 
problemen met niet in water oplosbare 
geneesmiddelen aan te pakken. Zoals al 
eerder in deze publicatie uitgelegd, spe-
len deze problemen een centrale rol bij 

de ontwikkeling van doeltreffende medi-
sche hulpmiddelen en geneesmiddelen. 

Het woord cluster verwijst meestal naar 
het samenbrengen op een specifiek do-
mein van drie verschillende types acti-
viteit: onderzoek, innovatie en oplei-
ding. Deze definitie past perfect bij de 
AMPTEC-cluster die, via al zijn partners, 
onderzoekers, studenten en bedrijven 
samenbrengt en een centrum van excel-

lentie wil worden in het 2 Zeeën-gebied 
op het domein van geavanceerde ma-
terialen en farmaceutische technologie-
en. Zoals Dokter Dionysios Douroumis 
uitlegt, “het Centrum zal KMO's/MKB's 
helpen om commerciële producten te 
ontwikkelen, de inzetbaarheid van stu-
denten te verhogen en hoogopgeleide 
onderzoekers voort te brengen”. 

Vanuit geografisch en economisch stand-
punt zijn clusters de strategische hoofd-
rolspelers. “De prevalentie van clusters 
biedt belangrijk inzicht in de micro-eco-
nomie van concurrentie en de rol van lo-
catie bij concurrentievoordeel,” volgens 
Michael E. Porter, bekend professor in 
strategisch management aan de Harvard 
Business School1. Kritische massa en 
excellentie in een specifiek domein kan 
een gebied een sleutelpositie bezorgen 
en een beslissend concurrentievoordeel 
over andere locaties, of zelfs wereldwij-
de suprematie in dat domein.

“Het is duidelijk dat het bundelen van de 
krachten van de IDEA- en Multi-DES-pro-
jecten via de creatie van de Interreg-clus-
ter AMPTEC een unieke gelegenheid 
biedt om clinici, natuurkundigen, schei-
kundigen, apothekers, farmacologen, 
wiskundigen, materiaalwetenschappers 
en biologen in het 2 Zeeën-gebied te 
verenigen om de wetenschap te stimu-
leren en therapeutische innovaties te 
ontdekken. Het nieuwe consortium 
levert de vereiste kritische mas-
sa om een wereldwijd centrum te 
worden in dit domein van gezond-
heid en levenswetenschappen”, stelt 
Professor Juergen Siepmann (Directeur 
van de INSERM onderzoeksgroep “Con-
trolled Drug Delivery Systems and Bio-
materials”, die zich rechtstreeks op het 
raakvlak van IDEA en Multi-DES bevindt 
aangezien hij betrokken is bij beide pro-
jecten).
De cluster wil de competentie, expertise 
en geavanceerde onderzoekscapacitei-
ten van de clusterleden van de IDEA- 
en Multi-DES-projecten consolideren en 
verspreiden. 
De partners hebben een uniek trans-
disciplinair netwerk opgebouwd in het 
grensoverschrijdend gebied met exper-

tise in materiaalsynthese, geavanceerde 
karakterisering en ontwikkeling van far-
maceutische/medicinale producten. De 
cluster streeft er naar om het IDEA 
en Multi-DES samenwerkingsver-
band te consolideren zodat het 2 
Zeeën-gebied aantrekkelijk wordt 
voor bedrijven die nieuwe produc-
ten ontwikkelen om gezondheids-
zorg en opleiding te verbeteren. 
Daarnaast wil de cluster de ultramoder-
ne apparatuur en expertise kapitaliseren 
door gebruik te maken van een brede 
waaier van moderne instrumenten voor 
fysisch-chemische karakterisering en 
productieprocessen om nieuwe uitdagin-
gen op het vlak van farmaceutische en 
medische ontwikkelingen het hoofd te 
kunnen bieden.

Er is momenteel grote nood aan de ont-
wikkeling van nieuwe farmaceutische 
producten in vaste vorm met een ver-
beterde biologische beschikbaarheid, 
werkzaamheid, veiligheid en chemische 
en fysische stabiliteit. Bovendien dienen 
nieuwe materialen biologisch afbreek-
baar, hemocompatibel en niet-toxisch 
te zijn en moeten hun fysische fasen 
volledig gekarakteriseerd zijn. Het is 
ook belangrijk om nieuwe producten 
te introduceren door gebruik te maken 
van baanbrekende technologieën zoals 
nanodeeltjes (kleine deeltjes die on-
zichtbaar zijn voor het blote oog), vaste 
dispersies (erg fijne dispersies van een 
geneesmiddel binnen een hulpstof), 
cokristallen (kristallen bestaande uit 
twee verschillende types moleculen) 
en implanteerbare hulpmiddelen (do-
seringsvormen, die in het menselijk li-
chaam worden gebracht door chirurgie).

“Het initiatief tot het financieren van 
clusters om de resultaten van eerder 
gefinancierde projecten te verspreiden 
heeft betrekking op een drievoudige 
helix van innovatie die we volledig on-
derschrijven”, zegt Julie Lefebvre, pro-
ject manager voor de Nutrition Health 
Longevity Cluster. Volgens dit ontwerp 
wordt innovatie gevoed door universi-
teiten, bedrijven en de overheid. Hier 
zal AMPTEC de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen universiteiten en 

KMO's/MKB's verhogen met de steun 
van Europese en regionale overheden 
via het Interreg 2 Zeeën Programma. 
“Dit initiatief omvat zelfs een vierde helix 
door onderzoekers en bedrijven aan te 
moedigen om de resultaten van hun pro-
jecten en hun innovaties toegankelijk te 
maken voor de burgers waardoor deze 
de invloed van Europees gefinancierd 
onderzoek en innovatie op hun dagelijks 
leven beter kunnen begrijpen”, voegt ze 
eraan toe. 

Tijdens de looptijd van de IDEA- en Mul-
ti-DES-projecten boekten de partners 
belangrijke resultaten op het vlak 
van geneesmiddelformuleringen, 
medische implantaten en klinische 
onderzoeken, evenals wat betreft 

de opleiding en inzetbaarheid van 
studenten. Het uiteindelijke doel van 
de AMPTEC-cluster is het verspreiden 
van de verkregen resultaten en het 
vergroten van de invloed op het grote 
publiek, de onderzoeksgemeenschap en 
het grensoverschrijdend gebied. Deze 
publicatie wil hiertoe een bijdrage leve-
ren. 

Met dit doel voor ogen organiseren de 
clusterpartners een conferentie in Lille 
(Rijsel) waaraan eminente wetenschap-
pers, (post)doctoraatstudenten, markt-
leiders uit de industrie en plaatselijke 
overheden zullen deelnemen en waarop 
de wetenschappelijke resultaten van de 

IDEA- en Multi-DES-projecten worden 
bekendgemaakt. Bovendien zullen de 
partners ook opleidingen organiseren die 
worden geïntroduceerd in hoofdstuk 3.

De taak van de cluster is het grens-
overschrijdend gebied te helpen om 
een competitieve en dynamische 
kenniseconomie te ontwikkelen en 
om ondernemingspotentieel te ont-
sluiten, vooral van KMO's/MKB's. 

Naast de kennisverspreiding zullen de 
AMPTEC-partners ook een onderzoek 
uitvoeren over "Geavanceerde 
Technologieën voor het Produce-
ren van Vaste Dispersies en Cokris-
tallen”. Dit belangrijk onderzoek zal 
worden gebruikt als platform om de 

AMPTEC meeting, in Villeneuve d’Ascq (Frankrijk), 16 mei 2014 

Prof. M. Descamps (coördinator van IDEA), Prof. F. Affouard (coördinator 
van AMPTEC) en Dr D. Douroumis (coördinator van Multi-DES)

1. “Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy”, Michael E. 
Porter, Economic Development Quarterly 14, no. 1, February 2000: 15-34.

gecombineerde expertise in ultramo-
dern onderzoek en ontwikkeling van de 
cluster aan te tonen. De in vivo en ex 
vivo efficiëntie van de ontwikkelde ge-
neesmiddel-afgevende stents zal verder 
worden geëvalueerd. Het IDEA-project 
maakt het mogelijk enkele nieuwe poly-
meerplatformen te gebruiken en te tes-

ten op de stents.
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Kransslagader: inbrengen van een stent in een kransslagader
Biologisch afbreekbare coating in meerdere lagen van een stent door 
"laag-per-laag"-afzetting voor de gereguleerde afgifte van geneesmiddelen die 
restenose tegengaan.

Het team van Greenwich voor de 
inkjetmachine

… onderzoek 
en innovatie 
vooruithelpt 

Een multifunctionele 
geneesmiddel-
afgevende stent 
ontwikkelen 
(Multi-DES)

Atherosclerose is de meest voorkomende 
vaataandoening en een van de belang-
rijkste oorzaken van overlijden en inva-
liditeit in de industriële wereld, vooral in 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België 
en Nederland - "het 2 Zeeën-gebied". Bij 
deze aandoening wordt een vetachtige 
substantie (plaques) afgezet op de wand 
van de bloedvaten. 

Atherosclerose wordt behandeld door bij 
patiënten coronaire stents in te planten 
na ballondilatatie. Geneesmiddel-af-

gevende stents (DES) zijn uitzetba-
re gegroefde metalen buizen die als 
platform fungeren en structurele 
ondersteuning bieden aan de bloed-
vaten. Bovendien geven ze de biolo-
gisch werkzame stoffen rechtstreeks 
af aan de doellocatie om restenose 
(het opnieuw vernauwen van de bloed-
vaten) te voorkomen. Geneesmiddel-af-
gevende stents (DES) zorgden voor een 
revolutie in het domein van de interventi-
onele cardiologie en vormden een belang-
rijke innovatie voor het voorkomen van 
restenose van de kroonslagaders. 

Deze innovatie moet echter nog verder 
verfijnd worden. Enkele jaren geleden 
sprak het US Food and Drug Administra-
tion (FDA) agentschap zijn bezorgdheid 
uit over het toenemend aantal tromboses 
met DES die leidden tot een hoger percen-
tage sterfgevallen en myocardinfarcten. 
Het gebrek aan klinische werkzaamheid 
van commerciële stents kwam in veel ge-
vallen tot uiting door het onvermogen om 
restenose te voorkomen. Het is duide-
lijk noodzakelijk om de biologische 
beschikbaarheid en werkzaamheid te 
verbeteren van de geneesmiddelen die 
door de stents worden afgegeven.

Het Multi-DES-project stelde voor om 
een nieuwe geneesmiddel-afge-
vende stent te ontwikkelen voor de 
behandeling van cardiovasculaire 
ziekten. Dit was een gezamenlijk pro-
ject van de Universiteiten van Green-
wich, Lille 1 en Lille 2.

De partners ontwikkelden een 
nieuwe vasculaire stent met een 
coating die een of meer werkzame stof-
fen kon adsorberen die dan in de loop 
van verschillende maanden weer kunnen 
worden afgegeven. De coating van de 
nieuwe stent bestaat uit een biocompa-
tibel en biologisch afbreekbaar polymeer 
dat geladen wordt met twee verschillen-
de geneesmiddelen die gelijktijdig het 
postoperatief risico geassocieerd met de 
implantatie van de stent, verminderen.

De geneesmiddel-polymeer formulerin-
gen worden aangebracht met een 
nieuwe coatingtechnologie die be-
kend staat als inkjetting (Universiteit 
van Greenwich) of door een innova-
tief oppervlaktemodificatieproces 
gebaseerd op een laag-per-laag-
systeem (LbL) (enting of cross-linking) 
(Universiteit van Lille 1). Inkjet printing 
is een soort afdrukken met de compu-
ter dat een digitaal beeld creëert door 
uiterst nauwkeurig kleine druppels ge-
neesmiddel/polymeeroplossing op de 
oppervlakken van stents te spuiten. 

De nieuw ontworpen stents werden 
klinisch beoordeeld in de labora-
toria van de Universiteit van Lille 2, en 
de eerste resultaten waren indruk-
wekkend. De Intra Stent Restenosis 
(IRS)-index was beter dan die van de 
twee commerciële stents die als controle 
werden gebruikt. Bovendien produceer-
de de inkjettechnologie uniforme en 
volledig gecoate stents met nauwkeu-
rige doses geneesmiddelen. Dankzij de 
selectie van de juiste geneesmiddel/po-
lymeercombinaties kon het geneesmid-
del worden aangepast aan verschillende 
afgiftepatronen.

De gecoate polymeermaterialen die wer-
den gebruikt voor de ontwikkeling van 
de Multi-DES zijn nu volledig geëvalu-
eerd op het vlak van cytotoxiciteit, bio-
compatibiliteit en hemocompatibiliteit. 
De in vitro resultaten lieten uitstekende 
prestaties zien die erop lijken te wijzen 
dat de polymeren veilig kunnen worden 
gebruikt voor het coaten van stents.
Door het ontbreken van de aangepaste 
technologie is op dit moment nog geen 
DES die geladen is met twee verschil-
lende werkzame stoffen voor de markt 
ontwikkeld. In dit geval kunnen de ge-
selecteerde polymeren een baanbrekend 
dragersysteem vormen door gelijktijdig 
minstens twee verschillende geneesmid-
delen te laden die synergetisch kunnen 
werken. Bovendien zorgt de inkjettech-
nologie voor een nauwkeurige, reprodu-
ceerbare en schaalbare coating met een 

verwaarloosbaar verlies aan geneesmid-
del.

Het Multi-DES-project maakte de 
ontwikkeling van twee actieve 
stents mogelijk; een met een trage af-
gifte van de werkzame stof (2-3 weken); 
de andere met een snelle afgifte (1-5 
dagen). Aangetoond werd dat een stent 
met snelle afgifte het risico van terug 
optreden van de ziekte tijdens de eerste 
dagen aanzienlijk kan verminderen.

Ook werd aangetoond dat statinen, die 
op grote schaal worden gebruikt om 
LDL cholesterol te verlagen, een gunstig 
effect hadden op restenose (opnieuw 
optreden van de ziekte) wanneer ze 
lokaal werden gebruikt. Deze statinen 
zouden de cytotoxische en cytostatische 
geneesmiddelen kunnen vervangen die 
momenteel worden gebruikt in de ge-
neesmiddel-afgevende stents.
Tenslotte ontwikkelden de partners een 
nieuw biocompatibel en biologisch 
resorbeerbaar polymeerplatform 
om het risico van ontsteking te 
voorkomen die wordt veroorzaakt door 
de langdurige aanwezigheid van niet-af-
breekbare polymeren na implantatie 
van de huidige geneesmiddel-afgeven-
de stents. Dit nieuw biologische resor-
beerbaar polymeer zou het risico van 
late acute trombose kunnen voorkomen, 
hetgeen een groot probleem is met de 
huidige geneesmiddel-afgevende stents.

Partner Expertisedomein

Universiteit van 
Greenwich

Produceren van de 
PLGA Stent door 
inkjetting

Universiteit van 
Lille 1

Produceren van de 
Multilayer Stent

Universiteit van 
Lille 2

In vitro en in vivo 
evaluatie van de DES
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Resultaten en impact van de IDEA en Multi-DES-projecten

HOOFDSTUK 2

Wanneer 
wetenschappelijke 

grensoverschrijdende 
samenwerking... 
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Chief Scientific Officer van SEPS Pharma.

Op het vlak van wetenschappelijke pres-
taties leidde het IDEA-samenwerkingsver-
band tot geoptimaliseerde protocollen 
en polymeermatrices van nieuwe me-
dicinale producten dankzij de mogelijk-
heid van schaalvergroting bij SEPS Pharma. 
De resultaten werden ook verspreid door 
middel van publicaties in leidinggevende 
wetenschappelijke tijdschriften. 

… economische 

ontwikkeling 
aanwakkert 
De IDEA en Multi-DES-projecten samen 
met de AMPTEC-cluster brachten aanvul-
lende wetenschappelijke kennis en appa-
ratuur samen om een nieuwe activiteit te 
implementeren die tegemoet komt aan 
de dringende nood aan systemen voor 
geavanceerde geneesmiddelentoediening 
en benaderingen. Dit door innovatie ge-
stuurd onderzoeksprogramma leverde be-
langrijke resultaten op voor de economi-
sche ontwikkeling van het 2 Zeeën-gebied.  
Het zal leiden tot waardevolle econo-
mische bijproducten, waarvan som-
mige nog onderzocht worden, met 
betrekking tot de aantrekkelijkheid 
van het 2 Zeeën-gebied voor be-

Verbeteren van 
werkzaamheid en 
beschikbaarheid van 
geneesmiddelen (IDEA)

De meeste 
(80%) genees-
middelen be-
staan in de vorm 
van vaste pro-
ducten (tablet-
ten, capsules). 

Omdat veel nieuwe kandidaat-genees-
middelen (70% van de nieuwe medicij-
nen) slecht in water oplosbaar zijn, is de 
absorptie van deze verbindingen in het 
bloed na orale toediening vaak erg laag. 
Daardoor is hun gebruik in de farma-
ceutische praktijk beperkt aangezien de 
geneesmiddelconcentraties in het bloed 
te laag zijn om een therapeutisch effect 
te hebben na orale toediening van deze 
middelen aan een patiënt. Vooral nieuw 
gesynthetiseerde geneesmiddelen voor 
kankertherapie worden met dit probleem 
geconfronteerd.

“Wanneer je een pil inslikt, verwacht je 
dat de werkzame stoffen ervan in je li-
chaam worden vrijgegeven om daar hun 
genezende taak uit te voeren. Dus ver-
wacht je uiteraard dat de tablet oplost. 
Als het geneesmiddel "een steen" is, kun-
nen we goed begrijpen dat het lichaam 
het afstoot aangezien door het nemen 
ervan geen enkele positieve werking op-
treedt", legt Professor Marc Descamps 
uit. "Ook al zijn de moleculen vanuit 
therapeutisch oogpunt erg werkzaam, 
ze zullen hun doel niet bereiken en dus 
compleet nutteloos zijn. In de laden van 
de farmaceutische industrie liggen heel 
wat van deze "stenen" te wachten op al-
ternatieve "formuleringen" waardoor ze 
hun genezend vermogen zouden kunnen 
vrijgeven”, voegt hij eraan toe.  

Hoewel dit probleem gedeeltelijk kan 
worden opgelost door deze moleculen 
rechtstreeks in het bloed te injecteren, 
is het wel duidelijk dat dit niet de toe-
dieningsweg is waaraan patiënten de 
voorkeur geven (door de pijn bij de in-
jectie) of waar de farmaceutische indus-

trie voor kiest (door de hogere kosten 
die gepaard gaan met de productie en 
het transport van steriele injecteerbare 
vormen). Vandaar dat het onderzoek dat 
door de farmaceutische industrie en door 
academische teams wordt verricht, voor-
al gericht is op strategieën om far-
maceutische doseringsvormen voor 
orale toediening te ontwikkelen die 
garant staan voor een hoge biolo-
gische beschikbaarheid van slecht 
in water oplosbare geneesmiddelen 
door de oplossende eigenschappen 
in het maag-darmkanaal te versterken. 
Bovendien is de farmaceutische industrie 
voortdurend op zoek naar nieuwe bena-
deringen die mogelijk onvoorziene voor-
delen kunnen bieden en/of de productie-
kosten van de doseringsvormen kunnen 
verminderen. Om de formuleringen te 
optimaliseren moeten de eigenschappen 
van de vaste vormen tijdens de produc-
tie en opslag gecontroleerd en voorspeld 
kunnen worden en dit zijn ook belang-

rijke elementen bij de ontwikkeling van 
nieuwe farmaceutische producten.

Dat was het eenvoudige idee achter 
"IDEA": het verbeteren van de for-
mulering van de geneesmiddelen 
voor een betere oplosbaarheid en 
biologische beschikbaarheid van de 
werkzame stof. Binnen het 2 Zeeën-ge-
bied ontwikkelde het IDEA-project een 
origineel onderzoeksactiviteitenprogram-
ma met technische toepassingen voor het 
ontwerpen van nieuwe geneesmiddelen 
in vaste vorm met het oog op het ver-
gemakkelijken van de ontwikkeling 
van zowel nieuwe als bestaande ge-

neesmiddelen met een verbeterde 
biologische beschikbaarheid, doel-
treffendheid, chemische en fysische 
stabiliteit, veiligheid en voorspel-
baarheid. 
Eerst verwezenlijkten de partners een 
modern transdisciplinair (fysica, che-
mie en farmacie) technologisch plat-
form gewijd aan materiaalsynthese, 
geavanceerde karakterisering, en formu-
lering van farmaceutische materialen. Ze 
baseerden zich daarbij op een gezamen-
lijke, uitgebreide en aanvullende kennis 
en instrumenten. Dankzij dit platform 
slaagden ze er daarna in om rationele 
manieren te ontdekken om genees-
middelen te ontwikkelen in nieuwe 
fysische vormen die hun oplosbaar-
heid, en dus ook hun therapeutische 
werkzaamheid, verhogen terwijl tege-
lijk hun stabiliteit op lange termijn verbe-
tert. De belangrijkste resultaten werden 
verkregen voor Actieve Farmaceutische 
Ingrediënten (API) en hulpstoffen die de 

uiteindelijke samenstelling van genees-
middelen uitmaken. 
De moleculaire structurele orde en mo-
biliteit van verschillende actieve farma-
ceutische ingrediënten werden gedetail-
leerd geanalyseerd. Hierdoor konden de 
beste manieren worden bepaald om de 
meest efficiënte therapeutische fysische 
vormen te bekomen (nanokristallijn, kris-
tallijn, amorf). Op basis van deze resul-
taten werden nieuwe formuleringsroutes 
gedefinieerd en geoptimaliseerd waarin 
Actieve Farmaceutische Ingrediënten en 
hulpstoffen worden samengebracht. 
Om het oplossend vermogen van moei-
lijk in water oplosbare geneesmiddelen 

te verbeteren (en zodoende een dose-
ringsvorm voor onmiddellijke afgifte te 
formuleren en de biologische beschik-
baarheid na orale toediening van deze 
verbindingen te verhogen), werden 
verschillende productietechnieken 
(hotmelt-extrusie, coacervatie) geëvalu-
eerd en verschillende formuleringen 
(zowel op polyol gebaseerd als op poly-
meer gebaseerd formuleringsplatform) 
onderzocht op hun vermogen om de 
oplossende eigenschappen van slecht in 
water oplosbare geneesmiddelen te ver-
sterken. Een geneesmiddel is altijd een 
samengaan van een Actief Farmaceutisch 
Ingrediënt (API) met een hulpstof die als 
rol heeft de opname door het lichaam 
en het bewaren van het geneesmiddel 
te vergemakkelijken. Hotmelt-extru-
sie is het intens mixen van verschillen-
de verbindingen via high shear bij een 
hoge temperatuur. Het dwingt actieve 
ingrediënten om moleculair verspreid te 
worden doorheen een hulpstof zodat ze 
gemakkelijker in water oplosbaar worden 
en stabieler zijn tijdens bewaring. Coa-
cervatie omvat verschillende technolo-
gieën die gericht zijn op het specifiek ont-
wikkelen van nano- of microdeeltjes die 
de afgifte van een geneesmiddel in het 
lichaam controleren. De nieuwe vormen 
waren grotendeels gebaseerd op de tech-
nologie van nanodeeltjes, amorfe medi-
cijnvormen en moleculaire complexaties.
Deze eerste resultaten waren erg 
veelbelovend en konden alleen wor-
den verkregen dankzij de nauwe 
samenwerking tussen de leden van 
het consortium (fysici, chemici, apo-
thekers) die zeer veel ervaring hebben en 
dus de problemen van de chemisch-fy-
sische staat van geneesmiddelen in een 
zeer ruime context kunnen begrijpen.

De deelname van een farmaceutisch 
bedrijf (SEPS Pharma) aan het project 
zorgde voor een snelle en efficiënte 
validering van de meest innovatieve 
ontwikkelingen. “De rol van SEPS Pharma 
was om te zoeken naar toepasbaarheid 
van het onderzoek binnen deze cluster en 
om academisch onderzoek te valideren 
met praktijkvoorbeelden. SEPS Pharma 
kon ook zijn wetenschappelijke excellen-
tie verbeteren” verklaart Jody Voorspoels, 

Partner Expertisedomein

Universiteit  
van Lille 1

Fysische analyse van farmaceutische vaste vormen en gebruik 

van hoge energie maalprocessen milling om de fysische toestand 

van geneesmiddelen te transformeren. Moleculaire simulatie van 

geneesmiddelen in vaste toestand. Master en doctoraatsstudenten 

opleiden in het gebruik van deze specifieke technieken.

Universiteit  
van Lille 2

Ontwikkeling van innovatieve strategieën die gebruik maken van 

nieuwe type systemen voor geavanceerde geneesmiddelentoediening 

en biomaterialen waardoor nauwkeurige controle van de 

geneesmiddelafgiftekinetiek mogelijk is.

Universiteit van 
Cambridge

Maken en karakteriseren van cokristalsystemen met verbeterde 

farmaceutische eigenschappen. Ontwikkeling van strategieën voor 

geneesmiddelformulering en karakterisering die het mogelijk maken 

generische methoden van geneesmiddelformulering te ontwikkelen voor 

algemeen gebruik in de farmaceutische industrie.

Universiteit  
van Gent

Maken van nieuwe geneesmiddelen met aangepaste hulpstoffen voor 

geoptimaliseerde geneesmiddelafgifte en langdurige stabiliteit. Bepaling 

van de kinetiek van in vitro medicijnafgifte van de nieuwe farmaceutische 

doseringsvormen die gebruik maken van in de farmacopee opgenomen 

methoden. 

Universiteit  
van East Anglia

Ontwikkeling van hotmelt geëxtrudeerde vaste dispersies voor 

verhoogde afgifte van slecht oplosbare laag moleculaire geneesmiddelen 

en peptiden, met een sterke focus op het gebruik van nieuwe 

nanokarakteriseringsmethoden om meer inzicht te krijgen in de 

microstructuren van geëxtrudeerde vaste dispersies.

SEPS PHARMA Diensten voor het ontwikkelen van geneesmiddelen, waaronder 

preklinische ontwikkeling, preformulatie, formulatieontwikkeling, 

analytische ontwikkeling, ontwikkeling van doseringsvormen, opschaling 

en productie voor klinisch onderzoek van kleine moleculen en 

biofarmaceutica voor orale, pulmonale, nasale en parenterale toediening.

IDEA Slotconferentie in Villeneuve d’Ascq (Frankrijk), 21 juni 2013 

35
wetenschappelijke 

publicaties zagen het licht 

dankzij de 2 projecten.



2 Seas Magazine Pagina 152 Seas Magazine Pagina 14

drijven en studenten, een verhoogd 
concurrentievermogen voor KMO's/
MKB's en toekomstige zakelijke 
kansen. 
Yves Gonnissen, Chief Executive Officer 
van SEPS Pharma, benadrukt het belang 
van dit onderzoeks- en ontwikkelings-
project voor het bedrijf: “SEPS Pharma 
is een bedrijf gericht op het formuleren 
van nieuwe geneesmiddelen. De ontwik-
keling van nieuwe geneesmiddelen is op 
dit moment een uitdagend, tijdrovend 
en duur proces. Dit proces kan alleen 
succes hebben door intensieve mul-
tidisciplinaire samenwerking. 
Samenwerking met topuniversiteiten 
verhoogt de kans op succes in ons werk, 
maar een grotere externe zichtbaarheid 
ondersteunt tevens de zakelijke ontwik-
keling van het bedrijf. Het bedrijf is nu 
bekend bij studenten aan de universi-
teiten waarmee we samenwerken. Op 
die manier kunnen we een meer inter-
nationaal rekruteringsbeleid voeren dan 
vroeger.”

De Chief Scientific Officer van het bedrijf, 
Jody Voorspoels, gaat verder: “Als KMO is 
het van cruciaal belang om in de voorhoe-
de van technologie en innovatie te staan. 
IDEA speelde een hoofdrol bij het onder-
steunen van innovatie bij SEPS Pharma 
in samenwerking met academische in-
stellingen. Momenteel hebben we meer 
inzicht in het gedrag van vaste dispersies 

en in de analytische hulpmiddelen om dit 
type formulering te ondersteunen. Op dit 
moment is er nog steeds samenwerking 
voor het evalueren van deze formulerin-
gen, maar ook voor het modelleren van 
het in vivo gedrag van onze geneesmid-
delentoedieningsystemen”.

De projecten bieden een unieke gele-
genheid om de regio te positione-
ren als internationale leider op het 
farmaceutische domein van vaste 
stoffen, waardoor het 2 Zeeën-gebied 
een aantrekkelijke keuze wordt voor 
bedrijven die nieuwe geneesmiddelen 
ontwikkelen. Daarnaast heeft het al 
nieuwe KMO-bedrijven uit de farmacie 
aangetrokken en gesteund en levert het 
consortium toonaangevende technologie 
aan deze bedrijven voor de ontwikkeling 
van nieuwe geneesmiddelen. Momenteel 
is er een groot gebrek aan dergelijke  
biotechnologische bedrijven in de regio.

Als gevolg van de IDEA- en Mul-
ti-DES-projecten worden op dit mo-
ment nieuwe innovatieve genees-
middelen en stents ontwikkeld. De 
partners bevinden zich nog maar in de 
besprekingsfase met bedrijven, maar de 
mogelijke ontwikkelingen lijken veelbelo-
vend. Jammer genoeg is het onmogelijk 
om meer informatie te geven aangezien 
deze onderhandelingen uiterst strate-
gisch en vertrouwelijk zijn. De commer-

cialisering van de nieuwe stents zal niet 
binnen de volgende vijf jaar gebeuren. 
Dit is de tijd die nodig is om industriële 
prototypes te maken en alle fasen van 
het proces van CE-markering te res-
pecteren. Wat de potentiële nieuwe ge-
neesmiddelen betreft, kan dit nog langer 
duren, gezien de vereiste veiligheids- en 
werkzaamheidsnormen en de duur van 
de klinische onderzoeken met mensen.  

De cluster streeft naar het bieden van 
ondersteuning en expertise aan lokale 
KMO's door nauwe samenwerking op 
het vlak van Onderzoek en Ontwikkeling 
hetgeen uiteindelijk zal leiden tot de ma-
terialisering van innovatieve onderzoeks- 
en bedrijfsideeën.

… de levenskwa-
liteit van patiën-
ten en burgers 
verbetert
“Het doel van het Interreg 2 Zeeën Pro-
gramma is het versterken van de sa-
menwerking door groepen binnen het 
grensoverschrijdend gebied samen te 
brengen, maar ook het verbeteren 
van de levenskwaliteit van de men-
sen binnen dit gebied. We zijn er 
dan ook erg trots op om ons steen-
tje te kunnen bijdragen”, zegt Dokter 
Dionysios Douroumis. 
Vooruitgang op het vlak van levenswe-
tenschappen en gezondheid heeft een 
enorme invloed op het leven van de 
Europese burgers. In de vorige eeuw 
zagen we een sterke stijging van de le-
vensverwachting, een beperking van de 
verspreiding en de gevolgen van ernstig 
besmettelijke ziekten, een aanzienlijke 
verbetering van de medicamenteuze be-
handelingen (bijv. door het gebruik van 
antibiotica) en in veel gevallen een ver-
betering van de levenskwaliteit tijdens 
de ziekte. Hoewel deze positieve evolu-
tie zich waarschijnlijk zal verderzetten, 
zullen we ook het hoofd moeten bieden 
aan grote uitdagingen, zoals kanker, 
neurodegeneratieve ziekten, waaron-
der de ziekte van Alzheimer, en talrijke 

andere schadelijke aandoeningen. Al-
leen een sterke interdisciplinaire 
samenwerking over de nationale 
grenzen heen op grensverleggende 
kennisgebieden kan ervoor zorgen 
dat deze vooruitgang verder blijft 
duren. Het doel van de AMPTEC-cluster 
is dergelijke therapeutische innovaties in 
het specifieke domein van geavanceerde 
materialen en farmaceutische technolo-
gieën te vergemakkelijken en ertoe bij 
te dragen.

Het IDEA-project zou kunnen lei-
den tot de optimalisering van een 
groot aantal geneesmiddelen en 
de commercialisering van nieuwe 
moleculen waarvan is gebleken dat 
ze mogelijk erg doeltreffend zijn bij de 
behandeling van een ziekte, maar die 
momenteel niet kunnen worden gebruikt 
omdat ze niet kunnen worden toege-
diend of gecommercialiseerd in de juiste 
omstandigheden. “Het IDEA-project gaf 
ons beter inzicht in nieuwe formulerings-
technieken om de oplosbaarheid van ge-
neesmiddelen te verhogen. Op die ma-
nier kunnen nieuwe formuleringen van 
geneesmiddelen worden gemaakt met 
een hogere biologische beschikbaarheid 
en dus een betere werkzaamheid. Bij-
gevolg moeten patiënten minder 
of kleinere tabletten nemen. Deze 
geneesmiddelen zouden anders 
trouwens niet ontwikkeld zijn en 
kunnen nu aan de patiënt worden 
bezorgd”, benadrukt Jody Voorspoels 
CSO van SEPS Pharma.
Wat de impact van Multi-DES betreft, in 
de landen die vertegenwoordigd zijn in 
het 2 Zeeën-gebied (België, Frankrijk, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk) 
sterven meer dan 140.000 burgers elk 
jaar aan coronaire hartziekten (CHZ). De 
vier lidstaten totaliseerden bijna 20% 
van de overlijdens door CHZ in de Euro-

pese Unie. Onder de sterfgevallen door 
cardiovasculaire ziekten (CVZ) in de vier 
lidstaten wordt 46% veroorzaakt door 
CHZ waardoor dit de belangrijkste ge-
identificeerde doodsoorzaak door CVZ 
is2.
Jaarlijks worden meer dan 45.000 an-
gioplastieken (verwijden van vernauwde 
slagaders) uitgevoerd in het Verenigd 
Koninkrijk, en 46.000 in Frankrijk. Jam-
mer genoeg treden soms complicaties 
op: in 5% van de gevallen treedt trom-
bose op met ernstige ontsteking, maar 
het belangrijkste probleem is restenose 
dat betrekking heeft op 30% van de 
gevallen. Het is essentieel om het 
grote publiek bewust te maken van 
cardiovasculaire ziekten en hun kli-
nische gevolgen zodat ze het belang 
inzien van onderzoek en ontwikkeling 
in dit domein. Onder het Interreg Multi 
DES-project werd een "cardiovasculaire 
dag" voor het grote publiek gehouden in 
Lille op 13 april 2012. 

De recent ontwikkelde stents kun-
nen de levenskwaliteit van de pa-
tiënt zeer gunstig beïnvloeden. De 
partners in het project verwachten 
dat het op de markt brengen van 

een Multi-DES-stent zal leiden tot 
een verminderde toediening van 
andere geneesmiddelen, minima-
lisering van de bijwerkingen en 
vooral tot het behandelen van de 
twee belangrijke problemen die 
geassocieerd worden met het im-
planteren van stents en een verla-
ging van de mortaliteit. De ontwikke-
ling van een veiliger stent met nieuwe 
meer doeltreffende geneesmiddelen en 
biocompatibele/biologisch afbreekbare 
polymeren zal de verwachtingen van 
de patiënt inlossen voor de behandeling 
van coronaire hartziekten. 

De invloed van de projecten heeft 
een invloed op alle burgers. Patiën-
ten kunnen niet alleen rechtstreeks be-
trokken zijn, maar hele gezinnen kunnen 
worden getroffen door de ziekte van een 
gezinslid. Deze projecten dragen bij tot 
de inspanningen die worden geleverd 
voor het genezen van patiënten en het 
verbeteren van de leefomstandigheden 
van alle zieken. 

Studenten uit het 2 Zeeën-gebied en 
daarbuiten, zijn andere burgers van wie 
het leven sterk beïnvloed kan worden 
door de ontwikkeling van deze projec-
ten, aangezien zij zich sterk engageren 
tot het verbeteren van de opleidings-
kwaliteit in hun specifieke domein. 

2. Laatst beschikbare jaar, Europese statistieken over cardiovasculaire ziekten, 2012 Editiz

Jean Doucet,  
medestichter van Novitom, een beginnend bedrijf gevestigd 

in Grenoble dat zich specialiseert in beeldvormende tech-
nieken legt uit waarom hij besloot om de AMPTEC-cluster 
te steunen als geassocieerde partner. 

“Novitom besloot om zich bij de AMPTEC-cluster aan te sluiten om drie redenen:
• het wetenschappelijke en technische thema van vaste vormen hetgeen 
consistent is met onze karakteriseringsactiviteiten;
• de internationaal erkende expertise van de teams die betrokken zijn bij de twee 
projecten;
• de vertrouwensrelaties met de leden van het netwerk.
Deelname aan de AMPTEC-cluster biedt ons de mogelijkheid om ons bedrijf uit 
te breiden tot het farmaceutische domein. Via de AMPTEC-cluster wil Novitom 
nieuwe hulpmiddelen voor 3D-beeldvorming en karakterisering van vaste genees-
middelen ontwikkelen die meer kunnen bereiken dan de bestaande hulpmiddelen. 
Daarvoor heeft Novitom de steun en expertise nodig van netwerkspecialisten die 
de noden in het farmaceutisch domein begrijpen. Alle farmaceutische bedrijven 
zullen dan baat vinden bij de uit te voeren analyseprotocollen.

CHZ zijn de voornaamste doodsoorzaak 
onder CVZ in de 4 lidstaten

18%

36%

46%

Coronaire hartziekte

Beroerte

Andere CVZ

Een dergelijk apparaat laat de geavanceerde fysisch-chemische karakterise-
ring toe van nieuwe materialen en farmaceutische doseringsvormen.
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Daarom zullen drie opleidingen worden 
georganiseerd als onderdeel van de 
AMPTEC-activiteiten. Vooral opleidings-
centra bleken een hoge toegevoegde 
waarde te hebben in het IDEA-project.

 

Op maat sa-
mengestelde 
programma's 
moeten de te-
kortkomingen 
voor studen-
ten en industrie 
aanpakken: een 
terugblik op 
de IDEA-oplei-
dingscentra
“Als onderdeel van het IDEA-project 
creëerden we in het gebied een oplei-
dingscentrum voor een nieuwe activiteit 
gewijd aan de optimalisering van de 
productieprocessen voor geneesmidde-
len in vaste vorm", zegt Professor Marc 
Descamps. Deze (van nature transdis-
ciplinaire) soort opleiding, die perfect 
beantwoordt aan de behoeften van de 
farmaceutische bedrijven om de belang-
rijkste hindernissen bij de productie van 
geneesmiddelen te kunnen overwinnen, 
was onbestaande vóór het IDEA-project. 
We zijn er erg trots op, voegt hij er aan 
toe.

van innovatie in een specifiek domein. 
Deze nabijheid stelt de industriële 
partners in staat om een bijdrage 
te leveren tot de cursussen van toe-
gepaste wetenschappen in de universi-
teiten, en het biedt vakmensen ook 
een structuur van levenslang leren 
bieden met de meest recente weten-
schappelijke inzichten. Wanneer clusters 
zich materialiseren in de vorm van een 
afzonderlijke organisatie zoals de Nutri-
tion Health Longevity Cluster of een ge-
specialiseerd consortium zoals AMPTEC, 
treden ze op als bemiddelaars om deze 
band tussen de entiteiten te vormen en 
in stand te houden. Op die manier kan 
opleiding (waarbij zowel wordt verwezen 
naar universitaire opleiding als levens-
lang leren binnen bedrijven) altijd aan-
gepast worden aan de evoluerende no-
den van de industrie. Deze opleiding 
op hoog niveau is een cruciale fac-
tor voor succes om het concurren-
tievoordeel over verloop van tijd te 
behouden. Een van de belangrijkste 
toegevoegde waarden van de AMP-
TEC-cluster is het incorporeren van 
opleiding in zijn strategische doel-
stellingen. 

In de industrie groeit het bewustzijn dat 
heroriëntering van onderzoek en opleiding 
nodig is om kennis over de vaste vorm van 
geneesmiddelen te incorporeren. 

De driedelige 
missie van 
clusters: 
onderzoek, 
innovatie en 
opleiding 
Om het begrip "cluster" beter te kunnen 
begrijpen, moeten we in gedachten hou-
den dat deze term werd geconceptuali-
seerd door Michael E. Porter. In “Clusters 
and the New Economics of Competition” 
(1998), definieert hij clusters als volgt:

“Clusters zijn geografische concen-
traties van onderling verbonden 
bedrijven en instellingen in een be-
paald domein. Clusters omvatten een 
hele reeks verbonden industrieën en 
andere entiteiten die belangrijk zijn voor 
de concurrentie” […]. Veel clusters om-

vatten overheids- en andere instellingen 
- zoals universiteiten, normeringsinstan-
ties, denktanken, centra voor beroeps-
opleiding en handelsverenigingen - die 
zorgen voor gespecialiseerde oplei-
ding, educatie, informatie, onder-
zoek en technische ondersteuning”.

De rol van "andere" instellingen wordt 
in clusters vaak onderschat omdat we 

er natuurlijk van uitgaan dat innovatie 
meestal door bedrijven wordt gestimu-
leerd. Zoals echter vaak het geval is met 
universiteiten, bieden sommige van 
deze instellingen twee doorslag-
gevende pijlers van innovatie: op-
leiding en academisch onderzoek. 
“We mogen niet vergeten dat de jonge 
wetenschappers die we vandaag oplei-
den, de leidinggevende onderzoekers 
van morgen zijn. Het verwaarlozen van 
hogere opleiding in het heden zal nefas-
te gevolgen hebben voor de toekomst”, 
stelt Juergen Siepmann, Professor aan 
de Universiteit van Lille 2. Technische 
curricula hebben beslist het voordeel dat 
ze de opleiding van studenten, die toe-
komstige onderzoekers of toekomstige 
ondernemers kunnen zijn, kunnen voe-
den met de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen.

Bovendien bevatten clusters ook een 
notie van geografische nabijheid 
tussen de drie types actoren op het vlak 

“Blandit leo ut 
odio. Maecenas ul-
lamcorper, dui et 
placerat feugiat, 
eros pede varius 
nisi, condimentum 
viverra felis”

HOOFDSTUK 3

De uitdaging 
van het 

hoger onderwijs  

De IDEA opleidingscentra 
samengevat in enkele cijfers:
• Studenten opgeleid in dit project tot nu toe: 

• 2 doctoraatsstudenten & 2 postdocs (Lille1) 

• 3 doctoraatsstudenten en 2 Master studenten (Cambridge) 

• 5 doctoraatsstudenten en 3 Master studenten (Lille 2) 

• 2 doctoraatsstudenten en 1 Erasmus-student (Gent)

• 2 doctoraatsstudenten en 1 postdoc (East Anglia) 

• 1 doctoraatsstudent en 4 Master studenten (SEPS Pharma)

• “Opleidingsdagen” op partnerlocaties (Lille, Gent, Cambridge, Norwich)

De opleiding omvatte lezingen en Master cursussen en opleidingssemi-

naries op industriële locaties zoals BASF in Zwitserland, AstraZeneca in 

Zweden, en Sanofi tijdens zijn 2012 Biopharmacy symposium.

Een praktijksessie in de oplei-
dingscentra 

IDEA opleidingscentrum in Norwich (Verenigd Koninkrijk), 8 april 2011

Innovatie, concur-
rentievermogen en 
economische ont-
wikkeling van een 
bepaald gebied

Openbare onder-
zoeksinstellingen

BedrijvenOpleidingscentra

De opleiding aanpassen om kennis over te dragen, te beantwoorden aan de behoeften 
van de industrie en de excellentie in de regio in stand te houden 

Clusters brengen de drie innovatiepijlers 
samen. 
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academische onderzoeksinstellingen 
in het 2 Zeeën-gebied. Drie opleidin-
gen worden georganiseerd in het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 
België. Ze zullen bestaan uit lezingen 
en laboratoriumopleidingen in geavan-
ceerde karakterisering en formulerings-
technieken. Het opleidingscentrum in 
Frankrijk kreeg subsidies van het Franse 
CNRS (Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique).

De drie opleidingscentra vullen el-
kaar aan en zijn gebaseerd op de 
kerncompetenties van elke orga-
niserende partner zodat een cohe-
rente en complete opleiding kan 
worden aangeboden. Momenteel 
heeft dit betrekking op de volledige ont-
wikkelingsketen, van de basisbegrippen 
van materiaalwetenschap en farmaceu-
tische formulering (Frankrijk, Val Joly in 
juni) tot de productie van nanodeeltjes, 
continue verwerking, productie voor kli-
nisch onderzoek en opschaling (België, 
Gent in september), met inbegrip van 
geneesmiddelenafgifte en nieuwe bena-
deringen van karakterisering (Verenigd 
Koninkrijk, Greenwich in juli). De pro-
gramma’s worden complementair opge-
bouwd om  de meeste studenten uit de 
partneruniversiteiten de gelegenheid te 
bieden aan alle drie deel te nemen.

“In dit type opleiding krijgen studen-
ten de fundamenten aangeboden van 
de materiaalwetenschappen binnen 
het farmaceutische formulatieonder-
zoek” zegt Professor Frédéric Affouard, 
wetenschappelijk coördinator van de 
AMPTEC-cluster. Het zwaartepunt van 
de opleiding ligt op de verschillende ma-
terialen die in de farmacie en voeding 
worden gebruikt, hun fysische staat en 
de specifieke bereidingsmethoden bin-
nen de typische beperkingen die worden 
opgelegd door de industriële processen. 
Studenten krijgen ook meer inzicht in 
de specifieke experimentele methoden 
geschikt voor de fysische karakterise-
ring van deze materialen. De opleiding 
wordt geïllustreerd door voorbeelden uit 
de farmaceutische en voedingssector. 
“Het is een transdisciplinaire opleiding 
op het grensgebied tussen materiaalwe-

tenschappen en farmacie”, voegt hij er 
nog aan toe. 

In het algemeen zullen deze nieuwe 
grensoverschrijdende opleidings- 
trajecten helpen om de sterke  
versnippering van de onderwijs-
systemen in dit EU-gebied te ver-
minderen. Bovendien zal de cluster het 
grensoverschrijdend gebied helpen om 
een competitieve en dynamische kennis-
economie te ontwikkelen.

Als resultaat van AMPTEC zullen mi-
ni-colloquia over "Physics of pharma-
ceutical amorphous solids" worden ge-
houden tijdens de "Condensed Matter" 
Conferentie in Parijs in augustus 2014. 
Deze conferentie wordt gezamenlijk ge-
organiseerd door de Condensed Matter 
Divisions van de French Physical Society 
(SFP) en van de European Physical So-
ciety (EPS).

IDEA Opleidingscentrum in Cambridge (Verenigd Koninkrijk), 7 april 2011

Workshops en opleidingsdagen werden 
met succes ingericht, verbeterd en geza-
menlijk georganiseerd door alle partners 
van het consortium. Ze omvatten prak-
tische demonstraties, lezingen, poster-
presentaties en industriële tentoonstel-
lingen. Ze waren bedoeld voor de leden 
van het IDEA-consortium (studenten 
van partner-universiteiten), maar ook 
voor externe deelnemers, waaronder de 
farmaceutische industrie (personeel dat 
voortgezette beroepsontwikkeling volgt) 
en onderzoekers in academische instel-
lingen. 

De opleidingsdagen zorgden ook voor 
een sterke wederzijdse bewustwording 
van de consortiumpartners inzake de ac-
tiviteiten van de geassocieerde labora-
toria. Het opleidingsaanbod van het 

IDEA-consortium heeft zich steeds 
verder uitgebreid en is meer be-
kend geworden bij de wetenschap-
pelijke gemeenschap in academi-
sche instellingen en industrie.

Naast de IDEA-opleidingscentra zet-
te het IDEA netwerk zelf aan tot 
denken door het inrichten van uni-
versiteitscursussen, gewijd aan de 
nieuwe vaardigheden die door het 
netwerk werden ontwikkeld. Bij-
voorbeeld, de Universiteiten van Lille 
1, Lille 2 en Gent werken momenteel 
samen voor een opleidingsproject voor 
een gezamenlijke master "DECOD: DE-
velopment, Characterization and Optimi-
zation of solid forms of Drugs” (Ontwik-
keling, karakterisering en optimalisering 
van vaste medicijnvormen). Dit project 
moet strategieën ontwikkelen voor nieu-
we Master-opleidingen in de toekomst. 
Voorstellen aan het Marie-Curie Network 
en Industriële Doctoraten moeten even-
eens in de herfst van 2014 worden in-
gediend.

Trouw blijven 
aan een 
succesvolle 
formule: de 
AMPTEC-
opleidingscentra 
Voortbouwend op het succes van de 
IDEA-opleidingscentra besloten de AMP-
TEC-partners om het concept van 
trainingscentra in de cluster te be-
houden als een goede praktijk van 
samenwerking in hun domein.
De gecombineerde expertise van de 
AMPTEC-clusterleden biedt gelegenheid 
tot gespecialiseerde opleiding in fysica, 
chemie en farmacie die tegemoet komt 
aan de behoeften van de lokale indus-
trie. 
Bijgevolg zullen de partners opleidings-
activiteiten organiseren voor hoog ge-
kwalificeerde specialisten uit farmaceu-
tische en agrochemische bedrijven en 

An-Katrien Vynckier,  
Doctoraatsstudent bij SEPS 
Pharma: 
“Voor mij, als doctoraatsstu-
dent, was het IDEA oplei-
dingsprogramma een goede 
gelegenheid om mijn werk voor 
te stellen aan toonaangevende 
onderzoekers op het domein 
van vaste vorm karakterisatie 
en om ideeën te bespreken in 
een sfeer van samenwerking. 
Dankzij de transdisciplinaire 
opleiding kreeg ik diepgaand 
inzicht in de fundamentele fysi-
ca en chemie die aan de basis 
liggen van fenomenen waar de 
productie van geneesmiddelen 
regelmatig onderhevig aan zijn. 
Door dit samenwerkingsverband 
kon ik ook genieten van de mo-
gelijkheid om grensoverschrij-
dend samen te werken met 
enkele leden van de cluster”.

Aurélien Mahieu, 
die zijn doctoraalscriptie in 
fysica verleden jaar indiende 
en profiteerde van het IDEA-
project, geeft ons zijn mening 
over de IDEA opleidingscentra 
en het project in het algemeen. 
“Toen ik mij aansloot bij het 
IDEA-project zag ik dat enkel 
als een manier om mijn scriptie 
te schrijven. Na enkele weken 
drong de realiteit tot mij door. 
Voor een doctoraatsstudent is 
het IDEA-project veel meer dan 
een klassiek doctoraatscontract: 
het is een internationaal 
menselijk avontuur.  

IDEA-leden moeten elkaar heel 
vaak ontmoeten en hun kennis 
delen om sommige problemen 
op te lossen door middel 
van, vooral, opleidingscentra. 
In het IDEA-project zitten 
toonaangevende academici en 
bedrijven gespecialiseerd in 
verschillende domeinen zoals 
fysica, chemie en farmacie. 
Wanneer je deel uitmaakt 
van een dergelijk project is 
het bijgevolg essentieel om 
je geest open te stellen voor 
anderen en te kunnen luisteren 
en onmiddellijk eenvoudige 
antwoorden te geven op actuele 
wetenschappelijke vragen. 
Deze opleidingscentra zijn 
een mix tussen kwaliteitsvolle 
opleiding door vakmensen en 
vriendschappelijke meetings 
tussen partners. Nadat mijn 
contract beëindigd was, heb 
ik talrijke e-mails gestuurd om 
ideeën te delen over toekomstig 
werk of gewoon om af te 
spreken voor een drankje en 
een babbel over de wereld”.

Cholpon Rustem 
van de Universiteit van East 
Anglia kijkt uit naar zijn 
deelname aan het Franse 
opleidingscentrum in Val Joly 
in juni. “Ik ben een eerstejaars 
doctoraatsstudent met een 
achtergrond in chemie. Mijn 
doctoraatsproject handelt over 
de orale afgifte van nutriënten. 
Het opleidingscentrum geeft mij 
een unieke gelegenheid om niet 
alleen meer diepgaande kennis 
over geavanceerde formulering 
en karakterisering te verwerven, 
maar ook om onderzoeksideeën 
uit te wisselen met 
andere studenten en met 
onderzoekers en om mijn 
eigen onderzoeksnetwerk uit te 
bouwen voor mijn toekomstig 
werk. Dit zal heel gunstig zijn 
voor mijn actueel doctoraat 
en voor mijn toekomstige 
postdoctorale carrière. 
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ting of Drug Eluting Stents” en “Func-
tionalisation of vascular prostheses with 
cyclodextrins”. We besloten toen om 
onze expertise samen te voegen en een 
nieuwe DES te ontwikkelen die gebruik 
maakt van cyclodextrinen op het opper-
vlak van een stent als het systeem voor 
geneesmiddeltoediening. We besloten 
om een 'Interreg IV A 2 Zeeën'-onder-
zoeksproject in te dienen omwille van de 
relevantie van het programma voor ons 
onderzoeksdomein. Dit soort samen-
werking zal de kennisuitwisseling 
bevorderen tussen het noorden van 
Frankrijk en het zuiden van Enge-
land en meer specifiek binnen het 
grensoverschrijdend gebied via 
het Interreg-programma (productie, 
commercialisering en klinische onder-
zoeken van de nieuwe DES).

Dokter Dionysios Douroumis vertelt 
verder: “de financiering van het Mul-
ti-DES-project door het Interreg 2 Zeeën 
Programma maakte voor het eerst 
de samenwerking mogelijk tussen 
een Britse en twee Franse universi-
teiten op het gebied van medische 
hulpmiddelen. De samenwerking was 
een groot succes en alle partners heb-
ben met plezier samengewerkt geduren-
de de laatste twee jaar. We smeedden 
sterke persoonlijke en wetenschap-
pelijke banden en nu zijn we van 
plan om nieuwe onderzoeksprojec-
ten in te dienen die ons onderzoek 
in stand zullen houden. Het was een 

fantastische reis voor alle partners en 
tijdens de looptijd van het project slaag-
den we erin om moeilijkheden te over-
winnen”. 
In beide projecten werkten de partners 
uitstekend samen en spanden ze zich in 
om de doelstellingen en op te leveren 
resultaten van het project te bereiken. 
Alle partners toonden verantwoordelijk-
heidszin en een professionele houding. 

De voornaamste lessen die werden 
geleerd hadden betrekking op het 
belang van de volledige samenwer-
king, betrokkenheid en wederzijds 
begrip van de partners tijdens de 
looptijd van het project. Partners 
moeten creatief en buiten de be-
staande conventies denken wan-
neer zich moeilijkheden voordoen. 
Alle partners vonden de wetenschappe-
lijke en culturele uitwisselingen tussen 
de grensoverschrijdende regio's zeer 
verrijkend en de internationale bekend-
heid uiterst waardevol. “IDEA was voor 
SEPS Pharma een uitstekend hulpmiddel 
voor het uitbouwen van een internatio-
naal netwerk met academische instellin-
gen die gespecialiseerd zijn in het do-
mein van de formuleringswetenschap. 
Het geeft ons internationale bekendheid 
en toegang tot andere programma's. 
Het was eigenlijk een opstap naar 
andere Europese programma's en 
samenwerkingen”, zegt Yves Gonnis-
sen, CEO van SEPS Pharma.

Wordt 
vervolgd... 
wanneer 
samenwerking 
leidt tot meer 
samenwerking
De partners van IDEA en Multi-DES zijn 
zich na deze projecten heel bewust van 
de voordelen van grensoverschrijdende 
samenwerking en toekomstige onder-
zoeks- en innovatieprojecten.

“Ik ben van mening dat de Interreg-pro-
gramma’s een essentiële uitdaging bin-
nen Europa aanpakken: de vele lands-
grenzen overwinnen die wetenschappers 
gescheiden houden”, zegt Professor 
Juergen Siepmann (die opgroeide in 
Duitsland en naar Frankrijk verhuisde). 
“In tegenstelling tot onze voornaamste 
concurrenten (zoals de VSA en China) is 
Europa verdeeld in talrijke naties. Dit is 
een sterke rem op innovatief onderzoek. 
We raden iedereen aan om aanvragen in 
te dienen voor dit uiterst efficiënt hulp-
middel dat grenzen kan overwinnen, en 
de projecten te baseren op verantwoor-
de benaderingen en rekening te houden 
met het potentieel dat aanwezig is in de 
respectieve samenwerkingsgebieden”.

Goede praktij-
ken van grens-
overschrijdende 
samenwerking 
De Partners van de IDEA- en Mul-
ti-DES-projecten denken terug aan de 
oorsprong van het project en delen hun 
indrukken over Europese grensover-
schrijdende samenwerking, de toege-
voegde waarde van het Interreg 2 Zeeën 
Programma en goede tips om projecten 
te laten slagen.  

Er zijn verschillende manieren om een 
voorstel voor een Europees project te 
bedenken. Bijna alle wegen leiden er 
naar toe. Wanneer men dergelijke 
projecten wilt opzetten, zijn er ech-
ter goede praktijken waarmee re-
kening dient te worden gehouden.
Een gezamenlijk onderzoeksproject is 
een recept dat bestaat uit drie hoofd- 

ingrediënten: een thema (een weten-
schappelijke uitdaging overwinnen), een 
consortium (de juiste partners vinden) 
en een financieringsschema (met ont-
vankelijkheidscriteria die passen bij het 
project en het consortium). De eerste 
twee ingrediënten kunnen gelijktijdig 
of sequentieel worden geïncorporeerd, 
afhankelijk van wat zich het eerst voor-
doet. Bijvoorbeeld, een toonaangevende 
partner kan een idee hebben voor een 
project en dan uitkijken naar de juiste 
partners met aanvullende vaardigheden, 
of hij kan een gevestigde vertrouwens-
relatie hebben met een mogelijke part-
ner en dan een onderzoeksonderwerp 
definiëren waarin beiden geïnteresseerd 
zijn. Het zoeken naar het financierings-
schema moet echter altijd op het einde 
komen. Het zou geen startpunt mogen 
zijn. Soms, om aan de ontvankelijkheids-
criteria te kunnen voldoen, moeten con-
sortia worden aangevuld met een part-
ner uit een specifiek land. In dat geval 
moeten de partners uiterst voorzichtig 

te werk gaan om er zeker van te kun-
nen zijn dat deze partner kan worden 
vertrouwd en het werk inderdaad zal 
uitvoeren. 
Dokter Nicolas Blanchemain legt uit hoe 
het Multi-DES-project ontstond. Ik heb 
gedurende meer dan 10 jaar samenge-
werkt met het team van Professor Martel 
(Universiteit van Lille 1) over de functi-
onalisering van medische hulpmiddelen 
om hun therapeutische eigenschappen 
te verbeteren. Wij werken meer speci-
fiek op polymeermatrices voor de lokale 
afgifte van actieve stoffen. Ik ontmoet-
te Doctor Douroumis (Universiteit van 
Greenwich) op een meeting georgani-
seerd door Professor Siepmann in Lille 
(juni 2009). Het doel van de meeting 
was om de mogelijkheid van samenwer-
king te verkennen binnen het domein 
van geneesmiddel-afgevende stents. 
Tijdens de meeting stelden we onze we-
tenschappelijke bevindingen voor (gepu-
bliceerd in internationale peer-reviewed 
tijdschriften) over respectievelijk “Coa-

“Blandit leo ut 
odio. Maecenas ul-
lamcorper, dui et 
placerat feugiat, 
eros pede varius 
nisi, condimentum 
viverra felis”

HOOFDSTUK 4

Het Europees 
avontuur

IDEA meeting in Gent (België), 31 januari 2011

Terugkijken... Vooruitkijken!
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Voor Interreg-programma's moet 
het thema van de projecten worden 
gekozen om een gezamenlijk regio-
naal probleem het hoofd te bieden 
en op te lossen door middel van 
grensoverschrijdende samenwer-
king. Zoals Doctor Nicolas Blanchemain 
verklaart, “de grootste toegevoegde 
waarde van het Interreg 2 Zeeën Pro-
gramma is het samenvoegen van regi-
onale kennis om een onderzoeksproject 
over een gemeenschappelijk probleem 
uit te voeren. Ik ben er heel trots op om 
binnen ons onderzoeksteam mijn eerste 
grensoverschrijdend/Europees project 
uitgevoerd te hebben. Ik zal nog trot-
ser zijn wanneer dit nieuwe medische 
hulpmiddel, het product van ons samen-
werkingsverband, wordt gebruikt door 
een bedrijf. Ik raad mijn collega's aan 
om zich aan te sluiten bij deze grens-
overschrijdende projecten. Dit is niet 
alleen een gelegenheid om nieu-
we projecten te ontwikkelen, maar 
vooral om een regionaal probleem 
aan te pakken. Het is ook de gele-
genheid om nieuwe onderzoeksteams 

te ontmoeten die aan hetzelfde thema 
werken. Het samenvoegen van de weten-
schappelijke vaardigheden van grensover-
schrijdende regio's zal de verwachtingen 
van de burgers inlossen”.

Naast de wetenschappelijke prestaties is 
de cluster er ook trots op dat ze een groep 
toonaangevende marktleiders heeft sa-
mengebracht en een onderzoekscentrum 
heeft opgericht met een ultramoderne uit-
rusting. Het wetenschappelijk traject van 
AMPTEC is nu geschreven, voor de voort-
zetting van het clusterprogramma en zelfs 
daarna...  

Met behulp van de nieuwe karakterise-
ringsmethoden hebben de partners beter 
inzicht gekregen in het in vitro en in vivo 
gedrag van farmaceutische materialen en 
producten en dit doorheen de IDEA- en 
Multi DES teams. “De toekomstige ge-
neratie geneesmiddelen, zou moeten 
worden ontwikkeld om tegemoet te 
komen aan de behoeften van elke 
individuele patiënt. We zouden wil-
len werken aan de realisatie van het 

concept ‘medicines by design’ (ge-
neesmiddelen op maat) door nieuwe 
verwerkingsmethoden te gebruiken, zo-
als elektrospinning en 3-D printing, om 
formulaties te produceren die uiterst ge-
raffineerd gemaakt zijn op nanoniveau”, 
zegt Dokter Sheng Qi van de Universiteit 
van East Anglia. Met de nieuwe verwer-
kingsmethoden zullen formuleringen 
kunnen worden gemaakt met een ge-
detailleerde nanostructuur die nieuwe 
functies kan toekennen aan de formula-
tie, zoals de gerichte en gecontroleerde 
afgifte van het geneesmiddel. Deze for-
mulaties hebben zeer veel potentieel om 
gebruik te worden voor gerichte afgifte 
en combinatietherapie. “We geloven 
dat de creatie van ‘medicines by 
design’ alleen kan worden bereikt 
door grensoverschrijdende samen-
werking en het Clusterprogramma is de 
beste manier om wetenschappers met 
expertise in farmaceutische karakterise-
ring, verwerking en biomaterialen uit de 
IDEA- en Multi-DES-projecten samen te 
brengen”.

Enkele vragen over AMPTEC aan Gilles Pargneaux, 
Lid van het Europees Parlement (MEP) 

• Wat zijn de voordelen van deel-
name aan grensoverschrijdende 
projecten?
Als lid van de commissie milieubeheer en 
volksgezondheid in het Europees Parlement 
had ik de gelegenheid om verschillende 
onderzoekers die betrokken waren bij ter-
ritoriale samenwerking, te ontmoeten. Ze 
verklaarden allemaal dat het contact met 
verschillende onderzoeksculturen hun werk 
ten goede kwam. Wanneer je op wereldni-
veau concurreert, zorgt het opbouwen van 
gemeenschappelijke Europese elementen 
samen met andere Europese onderzoekers 
voor het stimuleren van innovatie. Ik ben 
van mening dat de transdisciplinaire dimen-
sie van het AMPTEC-project een katalysa-
tor is voor het omzetten van baanbrekend 
onderzoek in commercieel interessante 
oplossingen. Dit is erg belangrijk voor de 
economische ontwikkeling van mijn regio - 
Nord-Pas de Calais - en voor de betrokken 
Engelse en Belgische partners.

• Wat zijn de mogelijkheden voor 
onderzoekers op EU niveau?
Met een verhoogd budget van 79 miljard 
euro stegen de Europese mogelijkheden 
voor het financieren van onderzoek onder 
het nieuwe kaderprogramma voor onder-
zoek Horizon 2020. We willen samenwerking 
doorheen Europa ontwikkelen en introdu-
ceerden daarom het concept van de Kennis 
en Innovatie Gemeenschappen (KIC's). Dit 
is een manier om de clusterbenadering te 
versterken die al werd ontwikkeld door de 
grensoverschrijdende samenwerkingspro-
gramma's. Dit is van cruciaal belang voor 
innovatie. Een van de nieuwe KIC's zal het 
probleem van innovatie voor gezond leven 
en actief ouder worden behandelen. Ik 
hoop van harte dat hooggekwalificeerde 
onderzoeksinstellingen die al betrokken 
zijn bij grensoverschrijdende samenwerking 
zullen kunnen deelnemen aan de Kennis en 
Innovatie Gemeenschappen (KIC's). Ik ben 
ervan overtuigd dat onze regio's zeer goed 
uitgerust zijn om deel te nemen aan door 
de EU gefinancierde projecten en om te 
concurreren op wereldniveau, zowel op het 
vlak van geavanceerde materialen als van 
farmaceutische technologieën. 

• Hoe kan innovatie bijdragen tot 
de gezondheidsdoelstellingen van 
de EU? 
Het bevorderen van een goede gezondheid 
maakt integraal deel uit van Europa 2020, 
de economische groeistrategie van de EU 
over 10 jaar. Innovatie kan de sector van 
de gezondheidszorg duurzamer maken en 
nieuwe behandelingen vinden voor ziekten. 
En de sector van de gezondheidszorg heeft 
een voorname rol te spelen bij het verbete-
ren van vaardigheden en het creëren van 
werkgelegenheid, aangezien 1 op 10 van de 
meest gekwalificeerde werknemers in de EU 
in deze sector tewerkgesteld zijn. Ons doel 
op EU niveau is om Europa wereldleider te 
maken in het ontwikkelen van innovatieve 
manieren die actief en gezond ouder wor-
den kunnen bevorderen. Daarom steun ik 
alle gezondheidsprojecten van de EU, zoals 
AMPTEC, die verband houden met dit on-
derzoek. 

http://amptec.univ-lille1.fr/
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Het INTERREG 2 Zeeën Programma is een EU-programma dat grensoverschrijdende samenwer-
king ondersteunt tussen partners uit Frankrijk, Engeland, België (Vlaanderen) en Nederland. 
Het doel van het Programma is de ontwikkeling van het concurrentievermogen en het duurzame 
groeipotentieel van het maritieme en non-maritieme kapitaal van het programmagebied door 
het opzetten en bevorderen van partnerschappen voor grensoverschrijdende samenwerking.

Het Interreg 2 Zeeën-programma lanceerde het "cluster"-initiatief om twee of meer door 2 
Zeeën goedgekeurde projecten per cluster te kunnen samenbrengen om te werken aan een 
bepaald thema om hun resultaten te kapitaliseren. “AMPTEC”, dat staat voor Advanced Ma-
terials and Pharmaceutical TEChnologies, is een cluster die de projecten “IDEA” (Improving 
Drug Efficacy and Availability) en “Multi-DES” (Multifunctional Drug Eluting Stent) verenigt. 
Deze publicatie wordt volledig gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën-programma om de 
resultaten van IDEA en Multi-DES te consolideren, valoriseren en verspreiden en ze toegan-
kelijk te maken voor de burgers van het 2 Zeeën-gebied.
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