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Hi!

• > 20 years experience

• Product development, innovation policy, advocacy 

• M.Sc in chemistry and economics

• Board member of EuropaBIO and KNCV

• Passionate about sailing, windsurfing and biotech

Annemiek Verkamman

Managing Director

HollandBIO



Nog geen maand oud

Succesverhalen genoeg!



Succesverhalen



Nederlandse biotech-sector

• More than 600 R&D biotech bedrijven
• Inclusief gezondheid, voedsel, industrieel of service

• More than 35.000 jobs (!)

• Production value €13,8 billion

Source: BiotechGate



HollandBIO leden -
Afspiegeling van de sector

• > 175 members
• Actief in gezondheid, voedsel, industrieel of service

• In alle fases van ontwikkeling
• Van start-up tot multinational 
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Biotech - a multi-billion dollar market (investments in US only)

Source: BIO Industry analysis 2008 - 2017



Venture funding in US sorted by disease

Source: BIO Industry analysis 2008 - 2017



No guarantees – FDA approvals 1996 - 2016

Source: EY Biotechnology Report 2017: Beyond borders - Staying the course
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More and more opportunities to work in public biotech!

Biotech at a glance

Source: EY Biotechnology Report 2017: Beyond borders - Staying the course

EU region Unites States

2015 2016 Change 2015 2016 Change

Revenues 22,8 27,2 19% 107,4 112,2 4%

R&D expenditure 6,7 6,9 3% 34 38,8 14%

Market capitalization 150,1 164,2 9% 891,2 698,6 -22%

Number of employees 48.590 67.460 39% 130.100 135.750 4%

Total number of public companies 238 259 9% 442 449 2%



What gets you out of bed in the morning? 







Biotech contributes to 11 of the 17 SDGs



Filmpje



Our mission

To maximize the contribution of 

biotech products to our society’s 
health and sustainability



What we do – biotech in the spotlight



What we do – events with biotech’s finests



Waar we voor staan

• Een ijzersterk innovatieklimaat
Onze life sciences-sector heeft alles in huis om in 2030 tot de wereldtop te behoren

• Nieuwe technologie voor een betere toekomst
Ruim baan voor toepassing van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen

• Voorkomen is beter dan genezen
Inzetten op preventie moet een no-brainer zijn

• Sneller & beter van lab naar patiënt
Werken aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan



Structuur & governance programma’s

Successen

Doelstellingen 

Programmatitel

Project resultaten  

Ons ideaal

Gezondheid, duurzaamheid en innovatie 
centraal in geneesmiddelbeleid

Bijv: Patient Engagement Guide, snellere 
markttoegang, betere aansluiting CBG-Zin

inventarisatie probleem oplossing realisatie

Wat we beogen 

Voor leden

Sneller & beter van lab naar patiënt

Door leden 



HollandBIO Programma

SNELLER & BETER
van lab naar patiënt



Nederlandse uitvindingen

Biotech maakt haar belofte waar …

• Organoids

• Keytruda

• Glybera

• Daratumumab

• MammaPrint

• Ruconest



…maar de route van lab naar patiënt is 

te lang
te duur

te risicovol

DAT MOET SNELLER, 

DAT MOET BETER!



Innovatie in zorg: hordelopen voor gevorderden
IP
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Soliris

Orkambi

Cerdelga

Procysbi

Galafold

Vimizim

Plenadren

Raxone

Translarna

Spinraza

En in het zicht van de haven…
201820172016

PNH
KE & prijsopbouw KE & verdringing

KE KE

Prijs

PNHaHUS

GVS 1a

Therapeutische minderwaarde

Niet SW&P

GVS 1a

GVS 1B en 2

Therapeutisch minderwaarde

pakketOnderhandelingen (3x)

Prijs ?



Onze ambitie met Sneller & Beter

1. Werken aan win-win oplossingen

2. Gezondheid, betaalbaarheid én innovatie centraal in het geneesmiddelenbeleid

3. Nederland als internationale koploper en proeftuin



De Sneller & Beter projecten

Projecten Fase

Patiëntenperspectief in de lead

Slimmer testen is meer weten

Adaptive ecosystems

Innovatieve prijsmodellen

Orphan Drugs: eerste stap naar personalised medicine

inventarisatie probleem oplossing realisatie

inventarisatie probleem oplossing realisatie

inventarisatie probleem oplossing realisatie

inventarisatie probleem oplossing realisatie

inventarisatie probleem oplossing realisatie



Programma - Sneller & Beter van lab naar patiënt

PATIËNTEN PERSPECTIEF IN DE LEAD
In elke fase van ontwikkeling



Patiëntenperspectief in de lead: Patient Engagement Guide

www.patientengagement.guide



Programma - Sneller & Beter van lab naar patiënt

SLIMMER METEN = MEER WETEN



Slimmer meten = meer weten
Enorme aanwas van nieuwe technologische mogelijkheden met potentie

‐ Geneesmiddelenontwikkeling: discovery, toxiciteit, effectiviteit

‐ Klinische ontwikkeling: trials on a chip?

‐ Klinische praktijk: juiste behandeling voor juiste patiënt

‐ Diagnostiek: vroege diagnose

‐ Dierproeven: betere nabootsing menselijke fysiologie dan proefdieren



Nederland toonaangevend in slimmer meten

In vitro testing

• Tissue & stem cell culturing
• Organs on a chip
• Organoids
• etc

Genomics

• NG & WG sequencing
• Gene signatures
• Diagnostics
• Bioinformatics
• etc

In silico

• Artificial intelligence
• Modeling & simulation
• Big data
• etc

Early adopters

• Pre-clinical R&D
• Clinical R&D
• Clinical practice





Project Slimmer Meten = Meer weten

• Stap 1: Inventarisatie ontwikkelingen & potentie

• Stap 2: In kaart brengen bottle necks

• Stap 3: Uitwerken en implementeren oplossingen

• Resultaat: optimale benutting potentie ‘slimmer meten’ voor 
therapieontwikkeling & -toepassing



Programma - Sneller & Beter van lab naar patiënt

ADAPTIVE ECOSYSTEMS & PRICING



Adaptive ecosystems & pricing

• Innovatie op registratieniveau bij EMA & FDA
O.a. OD Designation, BreakthroughTherapy Designation, PRIME (early dialogue, accelerated assessment), 

Adaptive pathways (o.a. conditional approval)

• Innovatie op vergoedingsniveau lijkt achter te blijven
Traject voorwaardelijke toelating onder revisie, open instroom intramuraal in toenemende mate beperkt

• Adaptive ecosystems richt zich op een betere aansluiting tussen registratie en 

vergoeding



Project Adaptive ecosystems & pricing

• Stap 1: inventarisatie bottle necks & best practices

• Stap 2: analyse en uitwerken oplossingsrichtingen

• Stap 3: implementatie oplossingen

• Resultaat: naadloze aansluiting registratie & vergoeding – snelle toegang voor 

patiënten



Rondgang langs leden: de knelpunten



Rondgang langs leden: de oplossingen



Next steps: werk maken van oplossingen

• Gemene deler: 

‐ Behoefte aan voorspelbaarheid (uitgaven, inkomsten, procedure)

‐ Binnen budgettaire grenzen maximale gezondheidswinst: juiste patiënt, juiste 

moment en de juiste behandeling



Programma - Sneller & Beter van lab naar patiënt

ORPHAN DRUGS



Waarom speciale aandacht voor weesgeneesmiddelen?

• Weesgeneesmiddelen zijn van grote waarde voor innovatie:
‐ Wegbereiders voor personalized medicine

‐ Nieuwe technologieën bewijzen zich doorgaans in het OD domein

• Veel OD bedrijven in de achterban van HollandBIO

• Veel gezondheidswinst in ‘t verschiet: volle pijplijnen

• Systeem loopt spaak voor weesgeneesmiddelen: NU actie nodig



Knelpunten & kansen weesgeneesmiddelen

Specifieke extra uitdagingen:

• Farmacotherapeutisch: GRADE

• Farmaco-economisch: QALY

Specifieke kansen:

• Innovatieve koplopers -> proeftuin voor implementatie sneller, beter
‐ Patiëntenperspectief in de lead

‐ Slimmer meten

‐ Adaptive ecosystems & pricing





FOLLOW US & SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY


