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Zeker in Vlaams-Brabant zijn we daarvan overtuigd. Er zijn dan ook heel 
wat troeven in onze provincie aanwezig om hierop in te spelen. 
In de eerste plaats denken we dan aan de Leuvense kennisregio, met 
de KU Leuven en de Associatie, UZ Leuven en het gerenommeerde 
 onderzoekscentrum imec. Deze regio is de voorbije jaren uitgegroeid tot 
een unieke concentratie van kennisinstellingen en -bedrijven. Eveneens 
van grote waarde is de aanwezigheid van de luchthaven en de logistieke 
sector in het arrondissement Halle-Vilvoorde alsook de Vrije Universiteit 
Brussel en UZ Brussel als Vlaamse kennispoot in de Brusselse regio. Een 
grote meerwaarde voor de regionale ontwikkeling van onze provincie ligt 
in de synergie en interacties tussen deze verschillende troeven. 

De provincie zet hier dan ook voluit op in, en wil zijn voortrekkersrol 
blijven spelen in het stimuleren van innovatie. De ambitie is hierbij de pro-
vincie Vlaams-Brabant verder uit te bouwen als dé toptechnologische ken-
nisregio bij uitstek, met een focus op slimme logistiek, cleantech en lifetech.

In elk van deze drie domeinen kent Vlaams-Brabant een unieke samen-
stelling van aanwezige kenniscentra, onderzoeksinstellingen, innovatieve 
bedrijven en ondersteunende maatregelen van overheden en andere 
stakeholders. Innovatie stimuleren vanuit deze triple helixcontext is een 
uitdaging  waarop de provincie blijvend wil inzetten.

In deze brochure stellen we lifetech in Vlaams-Brabant aan u voor. Hierbij 
wordt niet alleen de focus gelegd op de aanwezige kennisinstellingen, maar 
belichten we ook een aantal cases die ondernemingsinitiatieven en open 
innovatieplatformen belichten. Met deze illustraties hopen we niet alleen 
te informeren, maar ook te inspireren en ondernemers en kenniswerkers 
uit te nodigen om mee verder te blijven bouwen aan innovatieve lifetech-
oplossingen met het oog op een betere gezondheid. De brede waaier 
aan lifetechgerelateerde kennis, expertise en bedrijvigheid aanwezig in de 
regio, bieden hiertoe alvast een stimulerende omgeving. 
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Vlaams-Brabant, 
lifetechtopregio

Vlaams-Brabant profileert zich wereldwijd als topregio met betrekking tot 
lifetech. In dit multidisciplinaire wetenschaps- en technologiedomein excel-
leert de regio in volgende domeinen: farma, medische biotechnologie, medi-
sche technologie, medische hulpmiddelen en functionele voeding.

De aanwezigheid van vooraanstaande kennisinstellingen en toponderzoekers, 
een dicht netwerk van R&D intensieve bedrijven, een zeer gunstig klimaat 
voor klinische studies en transnationale geneeskunde, beschikbaarheid van 
R&D funding en risico-kapitaal en een uitmuntende onderzoeksinfrastructuur 
in een levendige perfecte, culturele omgeving, maken van Vlaams-Brabant 
een perfecte voedingsbodem op gebied van innovatieve lifetechoplossingen. 

Hiervan getuigen interessante voorbeelden van open innovatie en bedrijfs-
cases die in deze brochure omschreven worden. Ze illustreren de bijzon-
dere  positie van Vlaams-Brabant: een regio die door een uniek samenspel 
van fundamenteel toponderzoek, toegepast onderzoek en industriële toepas-
singen, streeft naar constante vernieuwingen en verbeteringen op  gebied van 
 gezondheid, waarin het perspectief van de patiënt centraal staat.

De ontwikkeling van de lifetechsector in Vlaams-Brabant is in zeer sterke 
mate te danken aan de aanwezigheid en ontwikkeling van zijn gerepu-
teerde kenniscentra. Spelers als KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel, imec 
en en kele prominente onderzoeksdepartementen binnen het VIB (Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie), maken van de regio een voedingsbodem 
voor lifetechgerelateerd onderzoek. Binnen deze kenniscentra zijn weten-
schappers en onderzoekers werkzaam die behoren tot de wereldtop. De 
beschikbare onderzoeksfaciliteiten in de aanwezige kenniscentra, trekken 
bovendien wetenschappers aan van over de hele wereld. In alle univer-
siteiten en kenniscentra is dan ook een brede waaier van nationaliteiten 
vertegenwoordigd. 

Vooraanstaande kenniscentra 
en onderzoeksinstellingen
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R&D intensieve 
bedrijven

Hoog opgeleide onderzoekers 
en kenniswerkers

Gunstig klimaat voor klinische 
studies

Beschikbaarheid van (pre)
zaaikapitaal, startkapitaal en 
groeifinanciering

Vlaams-Brabant telt een 300-tal bedrijven die actief zijn binnen lifetech. 
Een derde van die bedrijven heeft R&D activiteiten binnen de regio.   Meer 
dan 25% van alle spin-offs in Vlaams-Brabant zijn lifetechgerelateerd. Voor-
beelden zijn ThromboGenics, TiGenix, reMYND en vele andere. Grote 
 internationale life sciencebedrijven (IDT, Terumo, NXP Semiconduc-
tors,…) kiezen Vlaams-Brabant als vestigingsplaats, net omwille van die 
 nabijheid van toponderzoek, goed opgeleide mensen met ruime talenken-
nis en de aangename leef- en werkomstandigheden in deze regio. 

Vlaams-Brabant en Vlaanderen in het algemeen staan bekend om hun 
 uitmuntend onderwijssysteem en hoge kwaliteit van opleidingen. De 
 beschikbaarheid van goed geschoolde en hoogopgeleide mensen met een 
brede talenkennis, blijft een van de belangrijkste concurrentiële voorde-
len van Vlaanderen in vergelijking met andere regio’s. Het dichte netwerk 
aan  onderzoekcentra en kennisinstellingen in Vlaanderen met sterke focus 
op samenwerking met de industrie, versterkt hierbij de aantrekking van 
 buitenlandse bedrijven.

Het lifetechonderzoek in Vlaanderen wordt gestimuleerd door de  gunstige 
omkadering voor de uitvoering van klinische studies. Vlaanderen kent 
 immers het hoogste cijfer van klinische studies per capita wereldwijd. Uit dit 
groot aantal klinische studies jaarlijks uitgevoerd in Vlaanderen, is een breed 
netwerk van expertise en ondersteunende diensten ontstaan. Daarnaast 
kent België de snelste goedkeuringsprocedure voor Fase 1 studies, binnen 
Europa. De uitmuntende testinfrastructuur in onze ziekenhuizen en de zeer 
hoge kwaliteit van zowel uitvoering van de testen als rapportering maken 
van Vlaanderen de topregio binnen West-Europa op gebied van klinische 
studies. 

Vlaams-Brabant kenmerkt zich door de aanwezigheid van kapitaalverschaffing 
in de ganse valorisatieketen, gaande van (pre)zaaikapitaal tot groeifinanciering. 
Zo hebben KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en imec fondsen in het leven 
geroepen om kennisvalorisatie en de oprichting van spin-offs te stimuleren. 
Bovendien is er een dicht netwerk aan risicokapitaalverschaffers met focus 
op lifetech. Voorbeelden hiervan zijn het Capricorn Health Tech Fund, 
Gimv (Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen), Vinnof (Vlaams 
Innovatiefonds), …

Het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), 
opgericht door de Vlaamse regering ter ondersteuning van innovatie en 
R&D, investeert meer dan een derde van zijn budget in onderzoek binnen 
life sciences. Naast financiële steun, draagt het IWT ook bij in Europese 
netwerkactiviteiten en training. 

Naast beschikbaarheid van R&D funding en risicokapitaal, kent Vlaanderen 
bovendien tal van belastingvriendelijke maatregelen om R&D activiteiten 
aan te trekken binnen de regio. Een voorbeeld hiervan is de recuperatie van 
bedrijfsvoorheffing voor R&D gerelateerde activiteiten of de investeringsaftrek 
met betrekking tot R&D activiteiten. Met zijn aftrek voor patentgerelateerde 
inkomsten is Vlaanderen trouwens de meest belastingvriendelijke regio voor 
patentopbrengsten binnen Europa.

Vlaams-Brabant investeert fors in zijn wetenschapsparken, incubatoren 
en businesscentra. Hiermee wil de regio hypermoderne onderzoeks-
infrastructuur en kantoorruimte aanbieden aan innovatieve spin-off bedrijven, 
alsook aan R&D intensieve multinationals en hightechbedrijven. 

• Bio-incubator Leuven is een dynamische omgeving voor jonge 
biotechnologische bedrijven die intensief bezig zijn met R&D.  
Hier is onder andere ThromboGenics gevestigd. 

• Een andere incubator, de Biogenerator, zal gehuisvest worden op 
de ‘Feed Food Health’ campus in Tienen. Dit Feed Food Health 
project focust op functionele voeding. 

• Life sciencebedrijven zijn ook sterk vertegenwoordigd in het 
Haasrode research park, waar zowel grote internationale bedrijven 
als spin-offs en KMO’s hun thuisbasis hebben. 

De goede en betaalbare woongelegenheid in een groene omgeving, 
uitgebreide seminarie- en hotelinfrastructuur en het gerenommeerd 
en uitgebreid culinair en cultureel aanbod, maken van Vlaams-Brabant 
en Brussel bovendien een bijzonder aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
internationale ondernemingen en hun werknemers. 

Onderzoeksinfrastructuur 
binnen een rijke culturele 
omgeving, in het hart van Europa

Campus Universitair Ziekenhuis Leuven

Om onderwijs, R&D, translationeel onderzoek en medische zorg samen 

te brengen in een locatie, wordt de komende tien jaar 800 miljoen euro 

geïnvesteerd om de huidige ziekenhuiscampus uit te breiden naar de 

toekomstige Health Sciences campus. Tegen 2015 worden dagelijks 40,000 

bezoekers verwacht op de campus die meer dan 20,000 mensen zal 

tewerkstellen. Met de uitbreiding wil het Universitaire Ziekenhuis Leuven zijn 

leidende Europese positie versterken. 
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KU Leuven: bron van innovatie op gebied van 
medische technologie, geneesmiddelen, 
voeding en gezondheid

De KU Leuven legt zich sterk toe op onderzoek binnen de life sciences 
en heeft in de loop der jaren een uitgebreide expertise uitgebouwd op 
gebied van medische technologie, geneesmiddelen, voeding en gezondheid. 
Deze focus op life sciences komt duidelijk tot uiting in de Health Sciences 
campus waar onderwijs, toponderzoek en patiëntenzorg op één locatie zijn 
samengebracht. Deze campus telt 1.300 onderzoekers en laat een sterke 
kruisbestuiving toe tussen onderzoek en patiëntenzorg. Het Leuvense 
Universitaire Ziekenhuis, dat deel uitmaakt van deze Health Sciences 
campus, is een van de modernste en best uitgeruste Europese ziekenhuizen 
en is geaccrediteerd door het JCI (Joint Commission International). Het telt 
2.000 bedden en 8.500 werknemers. 

KU Leuven Research & Development (LRD) is opgericht in 1972 als een 
van de eerste Europese diensten voor kennis- en technologietransfer. LRD 
bevordert en stimuleert de overdracht van kennis en technologie tussen 
de  Associatie KU Leuven enerzijds, en ondernemingen en maatschappelijke 
 actoren anderzijds. Om interdisciplinair onderzoek te stimuleren, worden 
verschillende onderzoeksgroepen verenigd in horizontale structuren, over de 
grenzen van faculteiten en departementen heen. 

Leuven Medical Technology Centre (L-MTC) is een voorbeeld van deze 
 interdisciplinaire samenwerking. Dit centrum overkoepelt 41 onderzoeks-
groepen binnen de biomedische wetenschappen en de ingenieursweten-
schappen, wat een unieke combinatie van competenties en know how met 
zich mee brengt. L-MTC telt 700 onderzoekers en professoren, met specia-
lisaties en expertise in domeinen zoals medische beeldvorming, robotica & 
automatisering in de gezondheidszorg, bionische systemen, gecontroleerde 
toediening van geneesmiddelen, weefselregeneratie en biomonitoring. 

Leuven kent een lange en succesvolle traditie op het gebied van geneesmiddelen-
ontwikkeling en -onderzoek. In 1979 ontdekten onderzoekers aan de KU 
Leuven tPA, een proteïne die bloedklonters oplost. Miljoenen patiënten zijn 
hiermee behandeld, ter voorkoming van trombose en andere vasculaire aan-
doeningen. Ander baanbrekend onderzoek leidde in 1993 tot de ontdekking 
van tenofovir, dat door het pharmaceutisch bedrijf Gilead Sciences verder 
ontwikkeld werd en op de markt werd gebracht onder de naam Viread. 
 Viread is een van de meest gebruikte anti-HIV geneesmiddelen wereldwijd.

Binnen de KU Leuven zijn er verschillende onderzoekscentra aanwezig die 
zich specialiseren in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Om de kloof te 
dichten tussen academisch onderzoek en de farmaceutische industrie hebben 
de KU Leuven en het Europees Investeringsfonds het Centrum voor Drug 
Design en Discovery (CD3) opgericht. CD3 is een uniek techtransferplat-
form dat innovatieve projecten op vlak van small molecule drug discovery 
initieert, coördineert en financiert. De nieuwe kandidaat geneesmiddelen 
kunnen de basis vormen voor nieuwe spin-offbedrijven of verder ontwik-
keld worden door farmaceutische of biotechbedrijven. Onderzoekscentra 
zoals CD3 dragen bij tot de internationale profilering van Vlaams-Brabant 
als kweekbodem van de pharma & biotechindustrie. CD3 werkt samen met 
universiteiten en farmaceutische industrie wereldwijd en heeft de voorbije 
jaren de eerste stappen gezet om mogelijke nieuwe geneesmiddelen te ont-
wikkelen voor onder andere aids, hepatitis c, kanker, artritis, astma, epilepsie, 
knokkelkoorts en alzheimer. 

Een ander voorbeeld van interdisciplinaire samenwerking binnen de KU Leuven 
is het Leuven Food Science and Nutrition Research Centre (LFoRCe). 
LFoRCe voert baanbrekend onderzoek uit rond de relatie tussen voeding en 
gezondheid. Het centrum kent een brede expertise in voedingstechnologieën, 
biomedisch onderzoek en sociale wetenschappen. 
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Vrije Universiteit Brussel (VUB) en 
Universitair Ziekenhuis Brussel 

Het departement Medical Oncology van het UZ Brussel en het Laboratory 
for Molecular and Cellular Therapy doen samen met de dendritische 
celbank van de VUB sinds 2002 (pre)klinisch onderzoek op verschillende 
formules van dendritische cellen bij patiënten die lijden aan vergevorderd 
melanoom. Dendritische cellen stimuleren het immuunsysteem van de 
patiënt zodat kankercellen worden afgestoten. 

Het Structural Biology Brussels Lab aan de VUB, beschikt over een 
ultramodern Bio-Nucleair Magnetische Resonantie (NMR) centrum. De 
NMR-technologie maakt het mogelijk om de dynamische structuur van 
eiwitten te bepalen. Naast toepassingen in de fundamentele biologie is NMR 
veelbelovend in het kader van geneesmiddelenonderzoek. Deze groep ligt aan 
de basis van de oprichting van spin-off Ablynx, gebaseerd op technologie rond 
kameelantilichamen. 

Het In vivo Cellular and Molecular Imaging Lab voert pioniersonderzoek 
naar in vivo beeldvorming van kanker en immuuncellen.

Het Brussels Photonics Team draagt met lichttechnologie bij tot verschillende 
maatschappelijke noden (milieuvriendelijke zonne-energie, energiezuinige 
verlichting en beeldschermen, ultrasnelle optische datacommunicatie 
en ICT en sensoren voor gezondheid en veiligheid). Biofotonica biedt de 
mogelijkheid om biologische en biochemische processen met optische 
technieken te onderzoeken en zowel de diagnose als de behandeling van 
wijdverspreide ziektes zoals kanker en infecties te optimaliseren. Met de hulp 
van de Vlaamse Overheid, heeft B-PHOT de afgelopen jaren geïnvesteerd in 
wereldunieke fotonische meetinstrumentatie en nanoprecieze prototype- en 
fabricagetechnologieën. 

Het departement Industrial Microbiology and Food Biotechnology 
onderzoekt het gebruik van nieuwe functionele starterculturen die bijdragen 
tot de voedselveiligheid en/of één of meer organoleptische, technologische, 
nutritionele of algemene gezondheidsvoordelen bieden. 
Het team Toxicology, Dermato-Cosmetology and Pharmacognosy is 
gespecia liseerd in in vitro experimentele toxicologie en focust op de 
 ontwikkeling van functionele cultuurmodellen voor farmaco-toxicologische 
doeleinden die gebruikt kunnen worden in de vroegste ontwikkelingsstadia 
van nieuwe chemische samenstellingen ter vervanging van proefdieren.

Het Center for Neuroscience heeft tot doel alle neurowetenschappelijke 
onderzoeksactiviteiten aan de VUB en het UZ Brussel te coördineren en 
te optimaliseren. Onderzoeksthema’s van het Center for Neuroscience zijn: 
de ziekte van Parkinson, epilepsie, neurovirologie, multipele sclerose, hersen-
infarct, affectieve aandoeningen en centrale regulatie van perifere aandoe-
ningen. 

Een van de strategische onderzoekslijnen van het departement Electronics 
and Informatics omvat het genereren en processen van fysische beelden 
met medische toepassingen (2D/3D imaging en 3D camera’s, mm-golven en 
THz-sensing). 

Al van bij zijn oprichting in 1983 speelde het Centrum voor Reproductieve 
Geneeskunde (CRG) van het UZ Brussel een pioniersrol in de ontwikkeling 
en verbetering van reproductieve technieken: in-vitrofertilisatie, terugplaatsen 
van embryo’s, invriezen van embryo’s, nieuwe schema’s voor gecontroleerde 
ovariële stimulatie, eiceldonatie ... . In zijn vakgebied staat het Centrum al 
 tientallen jaren aan de internationale top. 

Het Diabetes Research Center (DRC) van de VUB ontwikkelt kennis, 
metho den en strategieën voor vroege diagnose, preventie en behandeling 
van diabetes. Het DRC is de leidende partner van het JDRF Center for Beta 
Cell Therapy in Diabetes, een internationaal consortium met basis op de 
VUB-campus en gesteund door de Juvenile Diabetes Foundation Internatio-
nal en de Europese Unie. Spin-off Beta-Cell ontwikkelt nieuwe celtherapieën 
en producten in het kader van diabetesbehandeling.

Het UZ Brussel Radiation Oncology Department is het eerste centrum ter 
wereld dat gebruik maakt van het  Vero systeem. Dit systeem laat toe tumo-
ren nauwkeuriger te lokaliseren en daardoor ook preciezer te behandelen 
dan om het even welk beschikbaar systeem tot nog toe. 
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Imec – internationaal erkend expertisecentrum 
voor R&D op gebied van nanotechnologie en 
nano-elektronica

Elektronica voor de 
gezondheidszorg en medische 
sector

Imec – opgericht in 1984 met steun van de Vlaamse regering – is een interna-
tionaal erkend expertisecentrum voor R&D op gebied van nanotechnologie 
en nano-elektronica.
In de onderzoekslabs werken wetenschappers en ingenieurs samen met 
experten van topbedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten. 
Imec heeft zijn hoofdkwartier in Leuven. Onderzoek gebeurt tevens 
in Nederland (Holst Centre in Eindhoven), China, Taiwan en India en het 
bedrijf is vertegenwoordigd in Japan en de Verenigde Staten. Imec telt 
2.000 medewerkers, waaronder meer dan 550 industriële residenten en 
gastonderzoekers. 

Ontwikkeling van 
geavanceerde microsystemen 

Ondersteuning van 
farmaceutisch onderzoek

Draagbare en implanteerbare 
lichaamsnetwerken

Neuro Electronic Research 
in Flanders

Als een groeiend onderdeel van zijn activiteiten, ontwikkelt imec oplossin-
gen voor een betrouwbare en goedkopere gezondheidszorg. De onder-
neming werkt aan de technologie voor het realiseren van geavanceerde 
microsystemen voor diagnose en langetermijntherapie, zoals neuroprobes, 
lab-op-chips of chips voor DNA sequencing.

Imec bouwt ook platformen om het farmaceutisch onderzoek te onder-
steunen. Deze platformen laten toe om op een intelligente en snelle 
 manier cellen, celculturen, en weefsels te testen. De systemen zijn geba-
seerd op bio-nano interfaces, tussenschakels tussen biologisch materiaal 
en elektronica, waarvoor de ontworpen technologieën een fijnmazige 
communicatie toelaten in de twee richtingen.

In het kader van NERF focust imec zich ook op fundamenteel onder-
zoek naar de werking van de hersenen. NERF (Neuro Electronic Research  
Flanders) is een initiatief in samenwerking met het Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie en de KU Leuven. Dit onderzoek leidt tot betere kennis en 
inzichten voor de farmaceutische en  medische industrie en is cruciaal voor 
het onderzoek naar pathologieën zoals  Alzheimer en Parkinson. NERF is 
gehuisvest op de imec campus, waar cross-disciplinaire onderzoeksteams 
gebruik maken van de meest  geavanceerde infrastructuur ter wereld, zoals 
de cleanrooms en een nieuw neurolab van 1.000m². 

Imec en Holst Centre werken samen aan de technologie voor draag-
bare en implanteerbare lichaamsnetwerken. Zulke netwerken bevatten 
microsensoren en -actuatoren. De sensoren meten en interpreteren  
gezondheidsparameters, de actuatoren dienen medicijnen toe wanneer 
nodig. Lichaamsnetwerken zijn extreem betrouwbaar, hebben een laag 
verbruik, zijn comfortabel om te dragen en ze hebben een draadloze 
verbinding om gegevens uit te wisselen.

1110



In de vorige hoofdstukken van deze brochure werd een kort overzicht 
gegeven van een aantal belangrijke lifetechgerelateerde onderzoeksgroepen 
die een uitmuntende expertise hebben opgebouwd in volgende domeinen: 

Vlaams-Brabant excelleert, via zijn kennisinstellingen en aanwezige 
hightechbedrijven, ook in een aantal sterk opkomende technologieën: 
 nano-elektronica, additive manufacturing (3D software, beeldvorming en 
printing) en fotonica. Innovatieve toepassingen van deze technologieën 
binnen  gezondheidszorg zijn talrijk.

In volgende hoofdstukken illustreren we innovatieve samenwerkingsprojecten 
in een triple helixcontext, binnen elk van bovenvermelde domeinen.  Kenmer-
kend is steeds de samenwerking tussen fundamenteel onderzoek, toegepast 
onderzoek en industriële toepassingen, om te komen tot constante vernieu-
wingen binnen gezondheid, waarbij de gebruiker centraal staat.

Geneesmiddelen onderzoek en 
medische biotechnologie

Fundamenteel basisonderzoek

Toegepast onderzoek

Industriële toepassingen

Medische technologie en 
medische hulpmiddelen

Functionele voeding en 
gerelateerd onderzoek

Vlaams-Brabant, 
waar kennis wordt omgezet in concrete  
oplossingen voor een betere gezondheid
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Leuvense regio al jaren sleutelpartner voor het 
aanleveren van de nano-elektronica  
in cochleaire implantaten

Cochlear is een Australisch beursgenoteerd bedrijf en wereldleider in het 
ontwikkelen en produceren van hoorimplantaten. In België is een belang-
rijke R&D vestiging van dit bedrijf opgezet, omwille van de klinische en 
technologische kennis in de regio. 

Voor de ontwikkelingen op gebied van nano-elektronica, doet het  bedrijf 
bijna volledig beroep op de Leuvense regio. KU Leuven en imec zijn  hierbij 
belangrijke kennispartners, en ook de vele spin-offs (Easics, ICsense,  AnSem) 
en grotere multinationals (NXP Semiconductors) in de omgeving dragen 
bij tot onderzoek en ontwikkeling. 

Cochlear bezit wereldwijd ongeveer 65% van de markt van cochleaire 
 implantaten. Waar hoorapparaten geluiden gewoon versterken, zetten 
 cochleaire implantaten het geluid om in elektrische signalen die in het 
 slakkenhuis worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Hierdoor 
 kunnen ernstig slechthorenden en dove mensen,  opnieuw geluiden 
waarnemen.

In samenwerking met KU Leuven, imec en bedrijven zoals NXP 
Semiconductors, Easics, ICsense en AnSem wordt continu gewerkt 
aan de verfijning van deze technologie. Kruisbestuiving tussen deze 
verschillende partners werkt versterkend: niet alleen kan Cochlear 
betere producten en nieuwe oplossingen op de markt brengen; ook 
de onderzoeksinstellingen en bedrijven hebben de mogelijkheid hun 
technologische expertise te versterken. 

KU Leuven: Ruisonderdrukking en 
stimulatiestrategieën 
KU Leuven (experimentele oto-rino-laryngologie en het departement 
elektro techniek, ESAT) verricht toponderzoek naar ruisonderdrukking en het 
ontwerp van algoritmen. 

Dat onderzoek heeft aanzienlijke kwaliteitsverbeteringen opgeleverd inzake 
localisatieperformantie en spraakverstaanbaarheid in rumoerige omstandig-
heden. Dat is belangrijk omdat mensen met een cochleair implantaat dikwijls 
last hebben om spraak te begrijpen wanneer er veel omgevingsruis is (bv. in 
het restaurant, in de klas, of op een feestje.) 

Nadat nuttige geluidssignalen via wiskundige berekeningen worden door-
gegeven en versterkt, komt het er bij cochleaire implantaten op aan om de 
gehoorzenuwen in het slakkenhuis te stimuleren. Dit is een uitdaging. Een 
cochleair implantaat heeft immers maar 22 elektrodes, terwijl het slakken-
huis zelf zo’n 30.000 zenuwverbindingen telt. Zowel toegepast onderzoek 
als  fundamenteel basisonderzoek naar neurofysiologie van het auditieve sys-
teem aan de KU Leuven, hebben een significante bijdrage geleverd in de 
verbetering van cochleaire implantaten.

NXP: ontwerp van de processorchip om 
stimulatiepatronen te berekenen
NXP Semiconductors, waarvoor het hoofdkantoor van Personal Health 
gevestigd is in Leuven, werkt al jaren samen met Cochlear. Hierbij 
zorgt NXP voor de ontwikkeling en fabricage van processorchips voor 

 cochleaire implantaten. Zo’n processorchip berekent de stimulatiepatro-
nen waarmee de zenuwuiteinden in het slakkenhuis gestimuleerd worden. 
 Binnen deze samenwerking is baanbrekend werk verricht om niet alleen 
de rekenkracht van de processorchips te verhogen, maar ook het energie-
verbruik ervan te beperken. Een laag energieverbruik leidt immers tot het 
gebruik van kleinere batterijen en dus minder zichtbare hoorapparaten en 
spraakprocessors.

ICsense en Easics: ontwerp van een gemengd  
digitaal-analoge chip.
ICsense en Easics hebben samen een digitaal-analoge chip voor Cochlear 
ontworpen die samenwerkt met de processorchip in de spraakprocessor. 
Hierin worden verschillende functies geïntegreerd, zoals digitalisatie van 
de geluidssignalen, geluidsversterking, ruisonderdrukking en het  beheer 
van het vermogen dat door de batterijen wordt geleverd. De chip omvat 
zowel digitale als analoge circuits en die vergen volledig andere competen-
ties. Samenwerking tussen beide bedrijven leidde tot een goed functione-
rend product. 

ICsense, gespecialiseerd in het ontwerp van chips met 
ultralaag vermogenverbruik
De expertise van ICsense in dit verhaal, betekent een significante meer-
waarde in het efficiënt beheren van het beschikbaar batterijvermogen 
voor een optimale werking van de spraakprocessor. Met betrekking tot 
het interne gedeelte, het implantaat zelf, heeft ICsense – in samenwerking 
met Cochlear Australië – ook de circuits ontworpen die de gehoorzenu-
wen stimuleren. Deze circuits moeten op een relatief hoge spanning de 
zeer nauwkeurige stromen leveren die in de gehoorzenuwen gestuurd 
 worden. Dat moet gebeuren met een ultra laag vermogenverbruik en met 
zeer hoge betrouwbaarheid en veiligheid.

Easics, unieke softwareoplossingen om chipontwerp  
te automatiseren
Om het energieverbruik van de spraakprocessor verder te beperken, 
heeft Easics een ingenieus mechanisme ontworpen waarbij alle functiona-
liteiten in kleine deeltaken worden opgedeeld. Deze deeltaakjes worden 
enkel geactiveerd wanneer strikt nodig en typisch voor een zeer korte tijd, 
om op die manier het energieverbruik te verminderen. Het bedrijf heeft 
bovendien unieke softwareoplossingen ontwikkeld om een aantal repeti-
tieve en risicovolle taken van chipontwerp te automatiseren. Hiermee is 
het mogelijk om op een flexibele manier in te spelen op marktvragen en 
wijzigingen aan chipontwerpen op een efficiënte en snelle manier door 
te voeren. 

Open innovatie om de technologie van  
cochleaire implantaten continu te verbeteren

Een cochleair implantaat bestaat 
uit twee delen: het implantaat 
zelf en de spraakprocessor. Het 
 implantaat wordt door een opera-
tie ingebracht onder de hoofdhuid, 
schuin boven de oorschelp. Het is 
een ontvangertje met een aantal 

elektroden die in het slakkenhuis 
worden geschoven. De spraakproces-

sor is te vergelijken met een hoortoestel 
en wordt uitwendig gedragen.
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Imec: chip-layout optimalisatie, prototype- en  
volumefabricatie
Het imec Design Services team, dat gespecialiseerd is in digitale chipimple-
mentatie, heeft de Cochlear chip nader onderzocht vanuit het standpunt 
van vermogenverbruik en heeft Cochlear bijgestaan in de layoutoptimali-
satie van deze chip.
Daarenboven heeft het imec ASIC Services team, gespecialiseerd in pro-
totype- en volumefabricatie, de hardware en de software mee ontwikkeld 
voor het debuggen, karakteriseren en testen van de prototypes van de 
Cochlear chip. Zowel de prototypefabricatie als de uiteindelijke produc-
tie zal uitgevoerd worden door imec. Finaal staat imec ook in voor de 
kwalificatie van de chip, met inbegrip van testen zoals ESD (Electrostatic 
Discharge), latchup, burn-in, ... 

AnSem: regelen van de energiehuishouding in  
cochleaire implantaten
De draadloze vermogensoverdracht van de spraakprocessor naar het 
implantaat, resulteert in een onnauwkeurige spanning die niet rechtstreeks 
bruikbaar is voor het implantaat. Bovendien hebben de verschillende 
bouwblokken verschillende spanningsniveaus nodig. De hoge spanningen 
zijn nodig voor het stimuleren van de gehoorzenuw, terwijl digitale 
bouwblokken een betere efficiëntie hebben op lagere spanningen. 
AnSem ontwikkelt de circuits die deze onnauwkeurige spanning omzet 
in alle nodige nauwkeurig controleerbare spanningen en regelt zo de 
energiehuishouding binnen het cochleair implantaat. Dit omvat alle 
processen van het zelfstandig ontwaken tot het veilig uitschakelen van het 
systeem, waarbij de veiligheid van de patiënt steeds primeert.

Naast de cochleaire implantaten, richt Cochlear zich nog op 3 andere productgroepen: 
systemen die gebruik maken van geleiding van geluidstrillingen via de schedel, hybride 
systemen waarbij een hoorapparaat en hoorimplantaat in één product zijn samengebracht 
en het nieuwe Codacs-Direct Acoustisch Cochleair Implantaat (DACI). Dit laatste 
implantaat werd volledig in België ontwikkeld. Fase 2 klinische testen gebeuren in België en 
het apparaat zal ook hier geproduceerd worden. 

Samenwerking tilt computerondersteunde 
heelkunde naar hoger niveau

Additive manufacturing (AM) of rapid prototyping technologie is een 
verzamel naam voor technieken waarmee een object laag per laag wordt 
 opgebouwd, vertrekkend van een 3D computermodel. De laatste ja-
ren wordt de techniek meer en meer toegepast ter ondersteuning van 
computer ondersteunde implantaatbehandelingen. 

Computerondersteunde heelkunde en gebruik van additive manufacturing 
in het medische toepassingsdomein, zal verder evolueren in de toekomst. 
Zowel Materialise, Mobelife als LayerWise werken intensief samen met 
academische partners en investeren nadrukkelijk in onderzoek en ontwik-
keling om de grenzen van de AM technologie telkens opnieuw te verleg-
gen. De rol van de KU Leuven en UZ Brussel binnen de ontwikkeling van 
de AM expertise in de regio is onmiskenbaar. Niet alleen hebben verschil-
lende ondernemingen hun wortels binnen deze kennisinstelling, maar de 
samenwerking met verscheidene kennisinstellingen blijft een drijfveer tot 
continue innovatie en de ontwikkeling van R&D activiteiten. 

Materialise, pionier in additive manufacturing  
binnen Europa
Vanaf haar oprichting in 1990 groeide Materialise in een aantal jaren uit 
tot een internationale speler met meer dan 800 werknemers. Materialise 
heeft in Europa niet alleen de grootste productiecapaciteit op gebied van 
additive manufacturing, het bedrijf excelleert eveneens in de ontwikkeling 
van innovatieve en hoogkwalitatieve software op het gebied van additive 
manufacturing. De uitmuntende expertise in zowel software-ontwikkeling 
als ontwikkeling van AM technologie, plaatst Materialise in de wereldtop 
op gebied van AM. Voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de AM industrie, 
ontving Wilfried Vancraen, CEO van Materialise, de prestigieuze ‘Industry 
Achievement Award’. Deze prijs wordt uitgereikt door de ‘Rapid 
Technologies & Additive Manufacturing Community’ (RTAM) van de 
Amerikaanse Society of Manufacturing Engineers. 

Materialise heeft door de combinatie van haar doorgedreven kennis in 
AM technologie, haar competenties in de ontwikkeling van planningssoft-
ware en haar expertise in medische beeldvorming, een unieke positie om 
toegevoegde waarde te leveren binnen het domein van digitale implan-
tologie. Materialise Dental, opgericht als onderdeel van Materialise, is nu 
een afzonderlijke entiteit en een gevestigde martkleider op het gebied van 
digitale tandheelkunde. Ook op gebied van orthopedische en maxillofaciale 
implantaten, creëert Materialise een belangrijke toegevoegde waarde. 

Voor standaardimplantaten zijn er samenwerkingen met multinationals, 
waarvoor Materialise patiëntspecifieke chirurgische guides ontwikkelt en 
produceert, en dit als onderdeel van de virtuele planning van de operatie, 
die in nauw overleg met de chirurg gebeurt. Voor het ontwerp van com-
plexe, patiëntspecifieke implantaten werkt Materialise nauw samen met 
spin-offs, zoals Mobelife. 
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Mobelife, gespecialiseerd in complexe heuprevisies
Mobelife is een nichespeler op gebied patiëntspecifieke implantaten, meer 
bepaald voor complexe heuprevisies waarbij deze implantaten vaak een 
laatste redmiddel zijn voor de patiënt. Patiëntspecifieke implantaten wor-
den op basis van de CT-beelden ontworpen en bieden bijgevolg een vorm 
perfect aangepast aan de botstructuur en anatomie van de patiënt. 

Mobelife definieert daarbij de term 
‘patiëntspecifiek’ in zijn ruimste vorm. 
Zo wordt bij het ontwerp van het 
implantaat, naast de botstructuur, 
eveneens rekening gehouden met de 
botkwaliteit, de botbelasting, het pa-
tiëntspecifiek musculoskeletaal gestel, 
het gewicht van de patiënt, en andere 
patiëntspecifieke parameters om te 
komen tot een optimaal ontwerp. 
Op basis van de botkwaliteit worden 
zelfs de schroefposities pre-operatief 
gedefinieerd zodat een optimale en 
stabiele fixatie van het implantaat 
 gegarandeerd kan worden. 

Mobelife levert per ingreep een totaalpakket voor de chirurg. Het botmo-
del en boormallen worden door Mobelife ontworpen en vervolgens door 
Materialise geproduceerd. De implantaten zelf, worden na doorgedreven 
ontwerp en simulatie door Mobelife, geproduceerd door Layerwise. Daar-
naast levert Mobelife alle nodige pre-operatieve documentatie waaronder 
een uitgebreide casusspecifieke handleiding voor de chirurg.

Chirurgische guides of richtplaten zijn boormallen, met één of meerdere openingen, die 
toelaten doorheen deze openingen een boring in het bot uit te voeren voor het bevestigen 
van een implantaat. Ze helpen de chirurg om de schroeven exact volgens de vooraf bepaalde 
richting te plaatsen. Hierdoor wordt bijgedragen aan de verbetering van de precisie van de 
chirurgische handeling. Ook osteotomieën, waarbij het bot op een gecontroleerde wijze wordt 
doorgezaagd, worden op eenzelfde manier geleid. 

Dr. F. Stockmans, KU Leuven – Campus Kortrijk, Belgium, 
Dr. T. Husby, Ulleval Universtitetssykehus, Oslo, Norway

Prof. Scheerlinck UZ Brussel: “In de komende jaren verwachten we dat het aantal en de 
complexiteit van heuprevisies sterk zal toenemen. In complexe gevallen, is de reconstructie 
met een standaard implantaat vaak niet evident. In dit geval kan in samenwerking met 
Mobelife, een ingreep op voorhand virtueel in 3D gepland worden. De plastic replica’s van 
het bot en van de op maat gemaakte bekkencomponent zijn zeer waardevol om zich de 
reële situatie in te beelden. Doordat deze component slechts op één manier op het bot 
past is er een goede controle van de implantatiepositie,  zodat de geplande schroeven en 
de component een optimale steun vinden in het minst aangetaste bot. Deze hoogtechnolo-
gische innovatie zal ons toelaten van de uitdagingen binnen de heupprothesechirurgie met 
meer vertrouwen tegemoet te gaan en dit kan alleen onze patiënten ten goede komen.” 

LayerWise richt zich op continue verbetering en innovatie aangaande de 
performantie van metaalonderdelen en het kostenefficiënt produceren 
ervan. De toepassingen van metal additive manufacturing in de industrie 
zijn talrijk, maar ook in het medische domein zijn er de laatste jaren heel 
wat ontwikkelingen geweest.

Dankzij samenwerking met projectpartners uit de academische wereld 
en de medische industrie, zorgde het bedrijf in 2012 voor een wereldprimeur, 
namelijk de productie van het eerste patiëntspecifiek implantaat ter 
vervanging van een hele onderkaak. Het complexe implantaatontwerp 
integreert meerdere functies en werd met succes geïmplanteerd. 

LayerWise, topspeler in AM technologie  
voor metaal
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Vlaams-Brabant: topondernemingsregio  
voor medische biotech

Een dichte concentratie van kennisinstellingen en innovatieve R&D bedrijven 
zorgt voor een stimulerende omgeving waarin onderzoekers, ondernemers 
en andere stakeholders in de sector hun ideeën en technologieën kunnen 
ontwikkelen. 
De medische biotech staat garant voor hoogstaand onderzoek en de ont-
wikkeling van innovatieve geneesmiddelen en therapieën. Die ontwikkeling 
gebeurt bovendien volgens de strengste wetenschappelijke en ethische nor-
men. Kwaliteit staat hierbij centraal en zowel onderzoeksgroepen, klinische 
centra en ondernemingen volgen hierbij de GMP richtlijnen, opgelegd door 
internationale instanties. 

Hier volgt een kleine greep uit het rijke aanbod van innovatieve spelers in 
dit veld.

reMYND
reMYND werd in 2002 opgericht als een spin-off van de KU Leuven. 
Het bedrijf speelt een actieve rol in de ontwikkeling van behandelingen 
van eiwitmisvouwingsaandoeningen. Dit gebeurt enerzijds via een eigen 
onderzoekslijn van nieuwe kandidaatgeneesmiddelen, anderzijds via het 
uitvoeren van contractonderzoek voor derden. 
Het eigen geneesmiddelenonderzoek spitst zich volledig toe op de ontwik-
keling van disease-modifying behandelingen waarbij beoogd wordt cellulaire 
degeneratie af te remmen of zelfs volledig te stoppen. Hiermee komt het 
bedrijf tegemoet aan een prangende vraag uit de medische wereld omdat de 
huidige behandelingen louter symptomatisch zijn en dus de onderliggende 
degeneratie niet tegengaan. Deze onderzoekslijn omvat disease-modifying 
programma’s tegen Alzheimer, Parkinson en diabetes.

ReGenesys
ReGenesys is de Europese dochter van het in Cleveland (Ohio) 
gevestigde Athersys Inc. Het bedrijf legt zich toe op de toepassing van een 
stamceltherapeutisch product in de klinische praktijk. MultiStem® cellen 
zijn afgeleid uit menselijk beenmerg en worden via een master celbank 
opgeschaald naar klinische dosissen. Deze procedure is goedgekeurd 
voor gebruik in klinische studies door de FDA en in een aantal Europese 
landen. Het MultiStem product is gebaseerd op de multipotente 
stamcellen destijds ontdekt door het team van Professor Catherine 
Verfaillie, toenmalig directeur van het stamcelinstituut in Minneapolis. 
Athersys Inc verwierf de exclusieve rechten op deze technologie en sloot 
een langdurige samenwerkingsovereenkomst af met Professor Verfaillie. 
De benoeming van Professor Verfaillie tot hoofd van het Stamcelinstituut 
Leuven (SCIL) leidde tot de oprichting van ReGenesys en het creëren 
van een Europees netwerk rond gebruik van stamcellen in herseninfarct 
en regeneratieve geneeskunde meer algemeen. Ondertussen wordt 
met UZ Leuven samengewerkt in klinische studies en zijn er meerdere 
samenwerkingen met laboratoria van de KU Leuven. De belangrijkste 
R&D activiteiten van de holding vinden nu plaats in de laboratoria van 
ReGenesys. Er wordt gewerkt aan een xenovrij product, alternatieve 
technologieën voor opschaling van het product en een systeem voor 
kwaliteitscontrole. Daarnaast lopen nog researchprojecten die meer 
inzicht moeten verschaffen in de immunomodulatie door deze stamcellen.

TiGenix
TiGenix NV (NYSE Euronext Brussel: TIG) is een leidend Europees 
celtherapiebedrijf met een commercieel product, ChondroCelect®, 
en een sterke pipeline met klinische adulte stamcelproducten voor de 
behandeling van auto-immuunaandoeningen en ontstekingsziekten. TiGenix 
is van oorsprong een spin-off van de KU Leuven en de Universiteit Gent 
en is in 2011 gefuseerd met het Spaanse Cellerix SA. TiGenix heeft haar 
hoofdkantoor in Leuven (België) en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) 
en Sittard-Geleen (Nederland). ChondroCelect (kraakbeenherstel) is 
goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en wordt 
verkocht in België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Finland 
en Spanje. TiGenix heeft een stamcelproduct, Cx601, voor de behandeling 
van perianale fistels in patiënten met de ziekte van Crohn in Fase III, een 
stamcelproduct, Cx611, voor de behandeling van reumatoïde artritis in Fase 
II, en een stamcelproduct, Cx621, voor auto-immuunaandoeningen in Fase I. 

“De nabijheid van KU Leuven en het universitair ziekenhuis vormt een sterke bron van 
kennis en advies op alle mogelijke vlakken voor het eigen geneesmiddelenonderzoek, de 
verschillende ziektebeelden, het beter begrijpen van de onderliggende wetenschap, het 
kunnen inschatten van het belang van mogelijke bijwerkingen, geavanceerde statistiek, … 
Zo is reMYND continu in contact met tientallen professoren. Deze open samenwerkingen 
beperken zich echter niet enkel tot KU Leuven, maar ook tot een wereldwijd netwerk van 
universiteiten en bedrijven. “

Koen De Witte, CEO reMYND
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ThromboGenics 
ThromboGenics is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de 
ontwikkeling en commercialisering van innovatieve geneesmiddelen voor 
de behandeling van oogaandoeningen. Het hoofdproduct van de ven-
nootschap, ocriplasmine, heeft met succes twee Fase III klinische studies 
vervolledigd voor de farmacologische behandeling van symptomatische 
vitreomaculaire adhesie (VMA). Het dossier voor ocriplasmine is aanvaard 
voor nazicht in Europa en het dossier werd opnieuw ingediend in de VS 
in april 2012. Ocriplasmine is in Fase II van klinisch onderzoek voor bijko-
mende vitreoretinale condities. 
In maart 2012 is ThromboGenics een strategische samenwerking aange-
gaan met Alcon (Novartis) voor de commercia lisering van ocriplasmine 
buiten de Verenigde Staten. Onder deze overeenkomst kan ThromboGenics 

tot een totaal van 375 miljoen euro ontvangen in voorafbetaling en mijl-
paalbetalingen, plus aantrekkelijke royalty’s op Alcons netto-omzet van 
ocriplasmine. ThromboGenics en Alcon zijn van plan om de kosten van 
de ontwikkeling van ocriplasmine voor een aantal nieuwe vitreoretinale 
indicaties gelijk te verdelen. 
ThromboGenics ontwikkelt daarenboven twee nieuwe behan  delingen op 
basis van antistoffen. Dit zijn TB-402 (anti-Factor VIII), een langwerkend 
antistollingsmiddel in Fase II, en TB-403 (anti-PIGF) in Fase Ib/II voor kanker 
in samenwerking met Roche. 
De hoofdzetel van ThromboGenics is gevestigd te Leuven, België. De 
Vennootschap is genoteerd op de beurs NYSE Euronext Brussels onder 
het symbool THR.

Formac Pharmaceuticals
Formac Pharmaceuticals helpt farmaceutische bedrijven bij 
de ontwikkeling van hun geneesmiddelen door het aanbieden 
van innovatieve geneesmiddelafgiftesystemen. Formac is een 
spin-off van de KU Leuven. “Hoewel Formac vandaag volledig 
onafhankelijk bestuurd wordt, vormt de nabijheid van de uni-
versiteit een belangrijk pluspunt”, zegt Michiel Van Speybroeck, 
R&D Director. “De professoren die Formac 5 jaar geleden op-
richtten hebben nog steeds een adviserende rol. Ook doen we 
voor sommige experimenten een beroep op het machinepark 
en de expertise van de universiteit. Het spreekt voor zich dat 
de verankering van Formac in de regio Leuven een dergelijke 
samenwerking met de universiteit vergemakkelijkt.” 

Okapi Sciences
Okapi Sciences ontwikkelt geneesmiddelen ter behandeling 
van virale infecties voor zowel huisdieren als de veestapel. Het 
bedrijf doet vooral onderzoek rond varkenspest en mond- 
en klauwzeer. De markt van geneesmiddelen tegen virale 
infecties bij landbouw- en huisdieren is een nieuwe markt 
voor de diergeneeskunde. Okapi Sciences werkt nauw 
samen met contractresearchbedrijven en academische 
groepen, waaronder het Rega Instituut (faculteit geneeskunde 
aan de KU Leuven). 

BETA-CELL
BETA-CELL is een private onderneming, opgericht in 1998 als 
een spin-off van het Diabetes Research Center (DRC) van 
de Vrije Universiteit Brussel. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe 
celtherapie en andere diabetesgerelateer de producten. BETA-
CELL is partner in het Juvenile Diabetes Research Foundation 
(JDRF) netwerk, een internationaal R&D consortium dat 
multicenter klinische proeven uitvoert. BETA-CELL heeft 
daardoor geprivilegieerde toegang tot de nieuwste technolo-
gieën binnen het net werk en tot implementatie van zijn eigen 
producten in JDRF-trials. 
Door zijn vestiging in de nabijheid van de onderzoekslabo’s van 
de VUB heeft BETA-CELL directe toegang tot de state-of-the-
art faciliteiten van het DRC en tot de BetaCellBank.

Een van de labo’s van Formac waar in vitro testen worden ontwikkeld die nabootsen wat er in het 
menselijk lichaam gebeurt na het innemen van een tablet of een capsule.
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Gezonde en veilige voeding, dankzij toptechnologie

Gezond en veilig voedsel is een basisbehoefte voor iedereen. Vlaams-Brabant 
profileert zich als regio met ambities rond gezonde voeding, voedselproductie 
en voedselverwerking zowel voor mensen (Food) als voor dieren (Feed). 

Feed Food Health Campus Tienen
Binnen Vlaams-Brabant heeft Tienen een reputatie als voedingsstad door 
de aanwezigheid van een aantal vooraanstaande voedingsbedrijven. Met de 
ontwikkeling van de Feed Food Health (FFH) Campus wil de regio deze 
reputatie verder uitbouwen door infrastructuur te creëren die het mogelijk 
maakt de bedrijven te huisvesten die de innovatieve concepten rond gezonde 
voeding omzetten in produceerbare voedingsmiddelen.

De Feed Food Health Campus bestaat uit een wetenschapspark, een 
incubatie centrum en een hoogwaardige innovatieve bedrijvenzone. Het 
 Wetenschapspark wil een labo- en dienstenomgeving creëren voor onder-
zoeksgerichte bedrijven; de Innovatieve Bedrijvenzone mikt op de aanmaak en 
de verdeling van de producten die uit het onderzoek resulteren. Het doel is 

hoogtechnologische en onderzoeksgerichte bedrijven aan te trekken, die ac-
tief zijn in de brede sector van de voedingsgerelateerde industrie. De rol van 
het incubatiecentrum, de zogenaamde Biogenerator, bestaat erin spin-offs van 
kenniscentra en spin-outs uit de bedrijfswereld op te vangen en te begeleiden 
tijdens de eerste jaren van hun ontwikkeling. 

Het businessmodel van de FFH Campus Tienen is gesteund op het con-
cept van de bipool Tienen-Leuven: het samenwerkingsverband tussen de 
 kennisstad Leuven en productiestad Tienen. In Leuven verricht de KU Leuven 
 fundamenteel voedingsonderzoek dat op termijn kan leiden tot vermarktbare 
producten en nieuwe bedrijven. De marktintroductie en de aanmaak van 
deze innovatieve producten gebeurt in Tienen vanaf de FFH Campus.

Naast zijn eigen specifieke troeven speelt Tienen ook in op de innovatiebewe-
ging rond gezonde voeding die in Vlaams-Brabant al merkbaar is. Hieronder 
volgen enkele voorbeelden van projecten die trendzettend zijn voor de toe-
komst in die sectoren waarvoor de FFH Campus Tienen wordt ontwikkeld.

Starterculturen voor een gezondere voeding
De onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie 
(IMDO) van de VUB werkt samen met een resem academische en indus-
triële partners in diverse projecten, gefinancierd door onder andere het 
FWO, het IWT, Flanders’ FOOD (o.a. Nitrilow en Innocereal) of op bila-
terale basis. De onderzoeksgroep IMDO heeft bij voorbeeld samen met 
Barry Callebaut een pioniersrol gespeeld  inzake de ontrafeling van het  
cacaoboonfermentatieproces. Tevens werden de eerste functionele starter-
culturen in de jungle uitgetest.

Sorteertechnologieën voor een betere  
en gezonde voeding

BEST introduceert, in samenwerking met B-PHOT,  
de fluo™ technologie
BEST (Belgian Electronic Sorting Technology) is gespecialiseerd in de produc-
tie van sorteermachines die o.a. in de voedingsindustrie worden ingezet. BEST 
werkt hierbij met een breed gamma van technologieën. Vanaf haar ontstaan, 
werkte BEST samen met kennisinstellingen, o.a. B-PHOT (Brussels Photonics 
Team, Vrije Universiteit Brussel) en dit meermaals met de steun van het IWT. 
Na jaren fundamenteel en toegepast onderzoek vanuit B-PHOT, introduceer-
de BEST haar fluo™ technologie voor sorteertoepassingen. 

Optische sorteertechnologieën om aflatoxines uit  
voeding te verwijderen 
Een ander voorbeeld van een technologie die BEST, in samenwerking met 
B-PHOT, heeft ontwikkeld is een optische sorteertechnologie (Detox).
Deze technologie dient om aflatoxines te detecteren en te verwijderen
uit noten en gedroogd fruit. Deze lasertechnologie is in staat de extreem

lage intensiteit te detecteren die 
uitgestraald wordt door de fungus. 
Wanneer dit type fungus wordt be-
licht met een bepaalde golflengte, 
 reflecteert het licht met een onder-
scheidend patroon. Detox kan afla-
toxines detecteren op basis van dit 
biologische kenmerk, waar deze met 
het blote oog niet waarneembaar zijn.

Innovatieve voedselproductie en -verwerking,  
ondersteund vanuit een triple helix omgeving
Voedselproductie en -verwerking in het kader van gezondheid en 
preventie, vormt een speerpunt binnen Vlaanderen. Flanders’Food is het 
innovatiecentrum van de Vlaamse voedingsindustrie dat vernieuwing bij 
Vlaamse voedingsbedrijven wil stimuleren. Een van de doelstellingen is het 
opstarten van onderzoeksprojecten in samenwerking met kennisinstellingen, 
vertrekkende vanuit de noden in de Vlaamse voedingsnijverheid. 

Een voorbeeld hiervan is ‘Sensors for food’, een initiatief in samenwerking 
met de onderzoekspartners imec, KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en 
IBBT. Het doel van dit vierjarige project is om sensoren te ontwikkelen die 
toelaten om de voedselkwaliteit en de voedselveiligheid beter en sneller 
op te volgen in productieomgevingen. De aan dit project deelnemende 
bedrijven kunnen hierbij innovatieve sensoren evalueren en optimaliseren 
in de eigen bedrijfsomgeving. De financiering hiervan gebeurt grotendeels 
door het IWT. 

Een ander voorbeeld van een innovatief onderzoeksproject is dat 
van de KU Leuven waarbij men inzicht probeert te verwerven in de 
kooktijd en de eeteigenschappen van Uncle Ben’s long grain geparboilde 
rijst. Professor Jan Delcour en zijn team van het Laboratorium voor 
Levensmiddelenchemie en – biochemie aan de KU Leuven hebben een 
beter fundamenteel inzicht verworven in wat er zich afspeelt tijdens de 
verschillende procestechnologische eenheidsbewerkingen die gebruikt 
worden bij de productie van Uncle Ben’s long grain geparboilde (partially 
boiled) rijst met een kooktijd van 10 minuten. Daarbij lag de nadruk op 
het tot stand komen van verbeterde eeteigenschappen. Het proces is 
geoctrooieerd door MARS NV uit Olen. Het onderzoek werd in 2001 
uitgevoerd voor rekening van MARS NV, onder de vorm van een O&O-
bedrijfsproject dat gesubsidieerd werd door IWT Vlaanderen.

Bij het bereiden van geparboilde rijst wordt de paddy rijst in het land van 
herkomst ontdaan van de buitenste laag, het kaf. De resulterende bruine rijst 
wordt in een eerste stap geweekt, vervolgens gestoomd en erna gedroogd. 
In een laatste stap wordt de geparboilde bruine rijst geslepen om de 
zemelfractie te verwijderen en witte geparboilde rijst te bekomen.

Geparboilde witte rijst is licht amberkleurig, harder en minder kleverig dan 
niet-geparboilde witte rijst. Het is de eigenheid van de rijstvariëteit en de 
condities van het parboil- en slijpproces die bepalen of een product een 
korte dan wel een lange kooktijd zal hebben en min of meer kleverig zal zijn.

Sinds zijn oprichting in 1996 kent BEST 
een enorme groei en is het bedrijf actief in 
meer dan 40 landen. 
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Kennisinstellingen

Universiteiten en hogescholen

KU Leuven
www.kuleuven.be

Vrije Universiteit Brussel
www.vub.ac.be

Groep T Hogeschool
www.groept.be

KH Leuven
www.khleuven.be

Tech Transfer Offices KULeuven 
en Vrije Universiteit Brussel

Leuven Research & Development
lrd.kuleuven.be

Technology Transfer Interface Brussels
vubtechtransfer.be

Strategische onderzoekscentra

imec 
www.imec.be

VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
www.vib.be

IBBT (Interdisciplinair Instituut voor 
Breedband Technologie)
www.ibbt.be

VITO (Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek)
www.vito.be

Bedrijvennetwerken

Horizontale netwerkorganisaties

Voka - Kamer van Koophandel 
Halle-Vilvoorde
www.voka.be/halle-vilvoorde

Voka - Kamer van Koophandel Leuven
www.voka.be/leuven

LeuvenInc 
www.leuveninc.com

CROSSTALKS
crosstalks.vub.ac.be

Clusterorganisaties

DSP Valley (embedded systems)
www.dspvalley.com

Flanders Bio (biotechnologie)
flandersbio.be

Flanders Food 
www.flandersfood.com

Sectorfederaties

Unamec  (medical devices)
www.unamec.be

Fevia (voeding)
www.fevia.be

Essenscia (chemie en life sciences)
www.essenscia.be

Overheidsinitiatieven

Internationalisatie

Flanders Investment and Trade
www.flandersinvestmentandtrade.com

Innovatie

Innovatiecentrum
www.innovatiecentrum.be

IWT 
www.iwt.be

Flanders DC
www.flandersdc.be

Flanders Care
www.flanders-care.be

Ondernemen

Agentschap Ondernemen
www.agentschapondernemen.be

De belangrijkste triple helixactoren

Vlaams-Brabant excelleert op wereldvlak in lifetech en life sciences. Het is 
een regio waar een dicht netwerk van toponderzoekers en kennisinstel-
lingen in dit domein gevestigd is. Het pionierswerk dat van hieruit wordt 
verricht, heeft tal van internationale samenwerkingsverbanden, internatio-
nale ondernemingsactiviteiten en spin-offs doen ontstaan in de regio. De 
uitmuntende onderzoeksinfrastructuur in de regio, in samenhang met het 
dynamische ondernemersklimaat, trekken wetenschappers en kenniswer-
kers aan van over de ganse wereld. Interactie tussen verschillende landen 
en expertise wereldwijd, wordt gestimuleerd via Europese en regionale 
ondersteuningsprogramma’s. 

Convergentie en multidisciplinariteit zijn hierbij sleutelwoorden. Samen-
werking tussen medische, biomedische, ingenieurswetenschappen en 
 andere domeinen worden gestimuleerd binnen en tussen de verschillende 
universitaire onderzoeksgroepen en universitaire ziekenhuizen. Een van de 
illustrerende voorbeelden is Neuroelectronics Research Flanders (NERF), 
een samenwerking tussen imec, Europa’s grootste onderzoekscentrum 
met betrekking tot nanoelektronica, het Vlaams Instituut voor Biotechno-
logie en de KU Leuven. 

Door de aanwezigheid van ingenieurswetenschappen, medische en bio-
medische wetenschappen aan de Vlaams-Brabantse universiteiten en 
universitaire ziekenhuizen, heeft Vlaams-Brabant een voortrekkersrol met 
betrekking tot translationeel onderzoek. De gerelateerde onderzoeksgroe-
pen hebben een uitmuntende expertise opgebouwd rond o.a.  medische 
beeldvorming, bionische systemen, tissue regeneration, biomonitoring, bio-
technologie, geneesmiddelenonderzoek en andere. België is het land waar 

per inwoner, het meeste medicijnen worden ontwikkeld. Een heel aantal 
geneesmiddelen behoort hierbij tot de wereldtop, bv. Viread, een van de 
meest gebruikte anti-HIV medicatie wereldwijd.

Vlaams-Brabant excelleert ook in een aantal sterk opkomende technolo-
gieën, zoals bijvoorbeeld nano-elektronica, additive manufacturing (3D 
software, beeldvorming en printing) en fotonica, die het ondernemings-
landschap van de toekomst drastisch zullen veranderen. Deze technolo-
gieën kennen bovendien tal van toepassingen in het lifetechdomein. De 
cases die in deze brochure aangehaald worden, illustreren dit: de Leuvense 
expertise in nanoelektronica en medische expertise met betrekking tot 
de ontwikkeling van cochleaire apparaten, computerondersteunde heel-
kunde die gebruikmaakt van 3D software, beeldvorming en printing en 
nieuwe bevindingen in fotonica die leiden tot een betere voedselveiligheid.

De troeven waarover Vlaams-Brabant beschikt binnen het lifetechdomein 
zijn onmiskenbaar en bieden al het nodige potentieel, opdat de regio 
zich verder zou kunnen blijven ontwikkelen als een van de belangrijkste 
 lifetechregio’s binnen Europa.

Lodewijk De Witte, 

Gouverneur provincie 
Vlaams-Brabant

Lodewijk De Witte, 

Gouverneur provincie  
Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant 
lifetechregio bij uitstek !
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Think Smart, 
Act Hub

Flanders Smart Hub bewerkstelligt zijn  
katalysatorfunctie door: 

het organiseren van brainstormsessies, seminaries, 
netwerkevents, opleidingen, workshops,… samen met haar 
partners

het opzetten en ondersteunen van lerende netwerken 

disseminatie van informatie rond bepaalde regionale of 
Europese projectoproepen

het initiëren van samenwerkingsprojecten en 
kennisoverdracht tussen bedrijven, kennisinstellingen & 
overheden

think smart | act hub 
Vlaams-Brabant

Flanders Smart Hub ligt hoofdzakelijk op drie sectoren  
die uitmunten in wetenschappelijke en technologische 
know-how en met een enorm economisch potentieel:

Het ontwikkelen van deze clusters draagt bij de tot de verdere uitbouw 
van Vlaanderen als innovatieve regio.

De focus van

Logistech: transport & logistiek, tijdskritische goederen en security

Lifetech: gezondheidszorg, medische technologie, gezondheids- 
 promotie en functionele voeding 

Cleantech: e-mobility, C2C materials, zonnecellen en smart grids Internationale 
luchthaven met 
uitgebreide cargozone

+ 8.500 onderzoekers

+ 110 spin-offs

+ 101.000 studenten

Brussel

Leuven

Zaventem

	Gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven

 Hoge toegevoegde waarde per inwoner 

	Internationale samenwerking

Vlaams-Brabant
een initiatief van de beleids-, bedrijfs- en academische  
wereld in Vlaams-Brabant met als doel: 

Wetenschappers, bedrijfsleiders, beleidsmakers, investeerders en 
overheden, in innovatieve netwerken te verenigen 

Vlaams-Brabant internationaal te promoten en bedrijven en inves-
teerders aan te trekken

Innovatieve samenwerkingen en business developmentactiviteiten 
te ontwikkelen 

Flanders Smart Hub is 
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Partners

Met de financiële 
steun van 

Flanders Smart Hub today

De Flanders Smart Hub Community telt 5300 contacten

Werkt rond volgende topics: duurzame logistiek, e-mobility, medische technologieën, duurzaam 
bouwen, smart grids, smart logistics, innovatie in gezondheidszorg ...

Voka – Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant, KU Leuven  
Research & Development, ERSV Vlaams-Brabant, Haviland, imec, 
Interleuven, Leuven.Inc, POM Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-
Brabant, Stad Leuven, The Brussels Airport Company, Vlaams  
Instituut voor Logistiek, Vrije Universiteit Brussel.

Onze activiteiten worden financieel ondersteund door: het Euro-
pees Fonds voor Regio nale Ontwikkeling, Hermesfonds Vlaanderen, 
de provincie Vlaams-Brabant, de POM Vlaams-Brabant en Voka KvK 
Vlaams-Brabant.

Maak nu ook 
deel uit van onze 

community!
Schrijf in op onze 

nieuwsbrief.
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Wilt u innoveren, maar weet u niet hoe eraan te beginnen?

Heeft u een idee, maar geen idee over de haalbaarheid ervan?

Wilt u samenwerken met een kennisinstelling?

Heeft u onderzoek gedaan, maar zoekt u nog een bedrijf om uw plan ten uitvoer te brengen?

Wilt u meer info over Flanders Smart Hub of een van onze partners?

Geef ons een seintje!

info@flanderssmarthub.be
www.flanderssmarthub.be

Contactgegevens Colofon

Kantoren:

Voka - Kamer van Koophandel
Halle-Vilvoorde vzw

Medialaan 26
B - 1800 Vilvoorde

T: +32 2 300 58 02
F: +32 2 255 20 30

KU Leuven Research & Development

Waaistraat 6  
B - 3000 Leuven

T: +32 16 32 06 45
F: +32 16 32 65 15

Flanders Smart Hub
Medialaan 26
1800 Vilvoorde
T: 02 300 58 02

info@flanderssmarthub.be
www.flanderssmarthub.be

Tekst
Katja Van Remoortere – Flanders Smart Hub

Eindredactie
Sara Geris - Flanders Smart Hub
Katja Van Remoortere – Flanders Smart Hub

Concept & Ontwerp
www.blau.be

Druk
Atlanta (Schaffen)

Fotografie
Provincie Vlaams-Brabant, K U Leuven, Vrije Universiteit Brussel, 
imec, Pieter-Jan Peeters

Een welgemeende dankuwel aan
Gouverneur Lodewijk De Witte, Gedeputeerde Jean-Paul 
Olbrechts, NXP, IC Sense, Easics, AnSem, Materialise, Cochlear,
Experimentele ORL KU Leuven, ESAT KU Leuven, Mobelife, 
Layerwise, reMYND, ReGenesys, TiGenix, Formac  
Pharmaceuticals, ThromboGenics, Okapi Sciences, BETA-CELL, 
Feed Food Health Tienen, BEST, B-PHOT en aan alle partners van 
Flanders Smart Hub.

Verantwoordelijke uitgever: Voka KvK Halle-Vilvoorde, P. Hegge, 
Medialaan 26, 1800 Vilvoorde
Vilvoorde, mei 2012

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
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Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 




