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Nederlandse onderzoekers krijgen meer oog voor het ondernemen. Maar er moet nog 
veel meer gebeuren wil Nederland voldoen aan de criteria van Lissabon, weet 
hoogleraar en Isotis-oprichter Clemens van Blitterswijk. Mede daarom wordt hij 
directeur van een nieuw investeringsfonds voor zorginnovaties.

Een bekende Nederlander is Clemens van Blitterswijk (1957) tot zijn vreugde niet, in 
elk geval niet in Nederland. Maar onder medisch onderzoekers geniet hij wereldwijd 
aanzien als pionier in het kweken van bot-, kraakbeen- en huidcellen in het lab, zodat 
implantaten als kunstheupen, -knieën en -hartkleppen beter in het lichaam 
vastgroeien of zelfs overbodig worden. Van Blitterswijk is bovendien een succesvol 
ondernemer die met de beursgang van zijn bedrijf Isotis eind 2000 ruim 90 mln heeft 
opgehaald (en zo n 30 mln een paar jaar ervoor). Hij maakt sinds 2008 furore als 
hoogleraar- wetenschappelijk directeur van Mira, het instituut voor biomedische 
technologie en technische geneeskunde dat heeft bijgedragen aan het ondernemende 
imago van de Universiteit Twente. De universiteit heeft in de loop der jaren 700 
nieuw bedrijfjes voortgebracht, goed voor 7000 arbeidsplaatsen.

Van Blitterswijk stond gedurende zijn carrière zelf aan de wieg van tien biomedische 
bedrijfjes die technologische hoogstandjes willen vermarkten op het gebied van
implantaten. Bij Mira ontstonden de laatste twee jaar zo n tien bedrijven uit 
verschillende onderzoeksgroepen. De ondernemende prof blijft hoogleraar en leider 
van zijn groep Tissue Regeneration bij Mira. Maar hij geeft zijn positie van
wetenschappelijk directeur van het instituut op. Binnenkort treedt hij toe tot de
directie van Life Sciences Partners (LSP) in Amsterdam, een nieuw investeringsfonds 
in zorginnovaties, met Achmea als financier en strategisch partner. Voltijds managing 
partner van dit fonds dat innovaties op de zorgmarkt wil aanjagen, wordt Rudy de
Keyser, huidige directeur van het vermaarde Vlaams Instituut voor Biotechnologie 
(VIB).

Wat trekt u aan in dit nieuwe fonds?

Dit fonds is iets nieuws. Het investeert in bedrijven in binnen- en buitenland die heel 
dicht tegen goedkeuring aan zitten van producten die beter zijn dan bestaande 
therapieën. LSP participeert bijvoorbeeld in een jong bedrijf met een methode om de
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bloeddruk en de bloedwaarden te meten door middel van een ring om de vinger. Nog 
een voorbeeld van een interessante, nieuwe technologie is van een Twents bedrijf dat 
een chip maakt om de lithiumwaarde in het bloed te bepalen; belangrijk voor mensen 
met depressies. De chip kan voorkomen dat de patiënt telkens naar het lab moet voor 
bloedonderzoek. Met deze opzet van het fonds introduceren we nieuwe technologieën 
in Nederland. We denken dat het goed zal renderen, het is zeker geen ideëel motief. 
Maar het fonds is beslist ook een reactie op de situatie dat het regelmatig erg lang 
duurt voordat innovaties op de zorgmarkt komen. 

Klinkt hier een politiek signaal?

Venture-capitalfondsen investeren doorgaans in nieuwe medicijnen voor specifieke 
ziektegebieden. Ons idee om te investeren in innovaties die een verbetering 
betekenen en bestaande technieken kunnen vervangen, zijn we nergens 
tegengekomen, ook niet in het buitenland. Toch ligt het voor de hand. Je ziet dat er in 
de zorg steeds nieuwe technieken bij komen náást bestaande technieken, wat de
kosten telkens verhoogt. Zowel in de sector life sciences als in de politiek dringt het 
besef steeds meer door dat terugdringing van de zorgkosten prioriteit heeft. 
Overheden gaan waarschijnlijk steeds meer sturen op dit criterium. Dat wij op deze 
manier gaan selecteren, is op zich al een uitdaging. Dit fonds moet vertragende 
krachten doorbreken die zorginnovaties van de markt houden. De slaagkans is niet 
gering, aangezien we samenwerken met zorgverzekeraars, Achmea voorop. Zij 
kunnen het voortouw nemen door dergelijke innovaties uit binnen- en buitenland te 
vergoeden zonder te wachten op het College van Zorgverzekeraars of de overheid. 

Wat beweegt een onderzoeker pur sang om aan te sluiten bij dit initiatief?

Drie jaar geleden bij mijn aanstelling als wetenschappelijk directeur van Mira heb ik al 
gezegd dat ik beslist ooit een actieve rol wil spelen in een investeringsfonds. Leiding-
geven aan Mira is geweldig, maar nu komt deze kans en als ik nee zeg, is die voorbij. 
Ik ben jaren betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën tot 
laboratorium-proof concepten en het starten van bedrijven die de vinding verder 
brengen tot commerciële producten. In die zin heb ik vaak aan de vraagkant van de
tafel gezeten om investeringsgeld op te halen bij venture-capitalfondsen. Door nu aan 
de andere kant te zitten, sluit ik als het ware de kenniscirkel. 

Hoe raakte u bij het begin van de cirkel verzeild in technische geneeskunde?

Ik promoveerde na mijn studie biologie op middenoorimplantaten van keramiek en 
viel daarmee meteen in de prijzen. Het onderwerp was me aangereikt door onder 
anderen Klaas de Groot, een van mijn promotoren die een bedrijfje op dat gebied was 
gestart, CAM Implants. Biomaterialen waren sinds begin jaren zeventig in opkomst, 
doordat men materialen zoals polyetheen en roestvrij staal zó zuiver kon maken dat 
ze als implantaat minder vaak werden afgestoten. In het lab van de afdeling 
huidziekten had ik in die tijd met succes slijmvlies voor een middenoorimplantaat 
gekweekt, bedoeld als een soort deklaagje op de keramiek om de veiligheid van de
keramiek te testen.

Op een dag kreeg die afdeling een telefoontje van een biotechbedrijf uit Heidelberg 
dat assistentie zocht bij het kweken van huid. De afdeling schoof mij naar voren. Ik 
was toen nog een jonge postdoc, en ging dus naar Heidelberg om te praten. Ze deden 
mij een fantastisch aanbod: het ging om het bouwen van een heel tissue-
engineeringlab in een nieuw bedrijf. Maar ik realiseerde me dat ik dat ook voor mezelf 
kon doen, in plaats van voor een ander. En dus heb ik hun aanbod afgeslagen, ook al 
wilden ze me heel graag hebben en boden ze een heel goed salaris. Met Klaas de
Groot ben ik vervolgens een composietenbedrijfje begonnen voor het maken van
middenoorimplantaten, dat we naderhand fuseerden met Cam Implants.

Later richtten we na verkoop van Cam Implants het bedrijf Isotis op, waarin onze 
focus lag op het kweken van bot. 
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Is dat nou leuk, botcellen kweken?

Fascinatie voor de wetenschap is de rode lijn. Het is ontzettend fascinerend om te 
werken op het grensvlak van biologie en techniek. Hoe laat je bijvoorbeeld een 
implantaat aansluiten op levend materiaal? Je moet eerst een oplossing bedenken en 
die vervolgens waarmaken. Dat kost je wel vijf jaar. Het is een enorme kick als je de
eerste bent die iets nieuws voor elkaar heeft gekregen. 

U had succes met ondernemen, maar ging terug naar de academie.

Toen Isotis aan de beurs stond en er goedkeuring was voor de eerste producten, liep 
ik binnen de wetenschap bijna alleen nog maar lezingen te houden. Ik ging ook steeds 
meer kannibaliseren op mijn kennis. Een carrière als ceo betekende stoppen met 
wetenschap en dat wilde ik niet. Ik heb toen besloten: ik ga terug naar de academie. 
Ik heb uiteindelijk mijn onderzoeksgroep in 2008 naar de Universiteit Twente 
overgebracht waar we onderdeel werden van het huidige Mira. 

En in de academie legt u alle nadruk op het ondernemen.

Nederland barst van de wetenschappelijke kennis van wereldtopniveau, maar 
krijgt het commercieel benutten ervan niet op gang. Om die reden startte de
Universiteit Twente bij het instituut Mira in 2009 een agressieve groeistrategie. Die 
voorzag onder meer in het omarmen van een Amerikaanse werkwijze. Dat betekent: 
promotie, een aantal jaren onderzoek in het buitenland en na terugkeer bewijzen dat 
je internationaal vooraanstaand onderzoek kunt doen. Als je faalt, vervalt je 
betrekking. Keihard, maar wetenschap is tegenwoordig hard. 

We kregen er hoogleraren en ambitieuze carrièreonderzoekers bij, net als 
deeltijdhoogleraren met internationale commerciële ervaring om het ondernemerschap 
aan te jagen. En ook nog klinische hoogleraren in deeltijd die de sfeer van de
medische kliniek inbrengen, aangezien de Universiteit Twente een academisch 
medisch centrum ontbeert. Eén dag in de week loopt hier een durfinvesteerder rond 
die alle onderzoeksprojecten scant op ideeën voor bedrijfjes. Want we vertalen 
excellent wetenschappelijk onderzoek van technologie naar toepassing. Je presteert 
dus niet zozeer met wetenschappelijke publicaties, maar met zo veel mogelijk 
klinische studies. 

Dit is zeer ongebruikelijk in de academische wereld.

Klopt, Twente loopt hiermee voorop, maar je ziet dat universiteiten dit steeds meer 
doen. Het vraagt tijd, want het is een enorme omslag. In de jaren tachtig en negentig 
lag een wetenschappelijk onderzoeker liever dood in de goot dan dat hij bij een bedrijf 
ging werken. Het is de afgelopen paar jaar omgeslagen. De meeste studenten bij ons 
kijken of ze vindingen kunnen patenteren en oriënteren zich op het starten van een 
bedrijf. En een hoogleraar met een eigen bedrijf, dat is nu heel chic. De dynamiek 
wordt steeds groter door al die spin-offs en door een goed werkend systeem van
toelagen voor onderzoekers die hun patent via een eigen bedrijf in een commercieel 
product willen omzetten. We krijgen hiervoor bij de NGI Preseed Grant die ik voorzit 
tientallen aanvragen per jaar. Dat was in de jaren negentig ondenkbaar. 

De wereld ligt open voor life sciences uit Nederland.

Als je ziet waar de sector vandaan komt, maken we enorme slagen. De financiering 
van het traject van vinding naar product is veel volwassener. Er is een groeiende 
voorhoede van geslaagde wetenschappers die ook als ondernemer succesvol zijn. 
Universiteiten stellen het vertalen van kennis in producten steeds meer centraal en in 
het buitenland wordt de samenwerking tussen wetenschap, bedrijven en overheid tot 
voorbeeld gesteld. De sector life sciences is ook nog eens benoemd tot topsector. 
Daarmee zijn nu eindelijk alle belangengroepen in één regieorgaan vertegenwoordigd. 
De sector heeft daarmee een spreekbuis naar de overheid. De overheid moet nu 
vooral niet gaan verpesten wat is opgebouwd. 
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Niet verpesten?

Er moet wel continuïteit zitten in de opstelling van de overheid. We kijken ongerust 
naar bezuinigingen zoals het niet langer inzetten van aardgasbaten voor het 
financieren van wetenschappelijke innovaties. De overheid schuift nogal met 
financiële stromen van het fundamentele onderzoek naar het bedrijfsgerelateerde of 
andersom. Daar koop je weinig voor. Er moet méér geld in, vooral op het grensvlak 
van wetenschap en ondernemen. Want in Nederland zijn we nog lang niet op het 
niveau dat we voldoen aan de innovatiecriteria van Lissabon. Maar de belangrijkste 
slag is gemaakt: onderzoekers beginnen het normaal te vinden om te ondernemen. 
Om het te zeggen met Hans Clevers van het Hubrecht Instituut, s lands meest 
onderscheiden wetenschapper: ik heb liever een uitvinding in de patiënt dan weer een 
artikel in Nature. 

Cv

1957 Geboren in Den Haag

1985 Promotie op middenoorimplantaten

1985 Assistent-professor Leiden

1987 Medeoprichter Cam Implants

1995 Medeoprichter Bioscan

1996 Medeoprichter en ceo Isotis

1997 Professor UT Twente/Mira

2003 Hoogleraar Twente

2004 Medeoprichter Progentix

2004 Medeoprichter CellCo Tec

Er moet méér geld in, vooral op het grensvlak van wetenschap en ondernemen. We 
voldoen nog lang niet aan Lissabon
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