
 
 
 
Emerging Disease Campus 
 

Naam project Emerging Disease Campus, activiteit 2 "Het uitvoeren van twee 
onderzoeksprojecten" en activiteit 3 "Opzetten Biobank". 

Regeling 
 
 
 
 

 

Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma 
Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP 
Kansen voor West), zoals dat voor de periode 2007-2013 is opgesteld en door 
de Europese Commissie bij beschikking C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is 
goedgekeurd. 
Het project valt in het kader van het programma OP Kansen voor West onder 
prioriteit 1 "Kennis, innovatie en ondernemerschap", doelstelling 1.1 "Versterken 
kansrijke clusters door kennisontwikkeling, -overdracht en -toepassing". 
Module 1 van de Omnibus Decentraal: Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) 
projecten. 

Looptijd project 15--07-2011 tot en met 31-12-2013.   

Verwacht budget Totale subsidiabele kosten € 971.969. EFRO-bijdrage € 388.788 ( 40%). Eigen 
bijdrage publieke middelen is € 399.741 en overige bijdrage publiek is € 86.866 
van de provincie Flevoland. Eigen bijdrage privaat is € 96.574. 

Weblink Website Kansen voor West 
Beschikking 

Samenvatting Inleiding 
Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR (vestiging Lelystad) 
is een internationaal gerenommeerd en erkend onderzoeksinstituut op het 
gebied van besmettelijke dierziekten. Het CVI werkt aan de beheersing van het 
probleem van antibioticaresistentie, de preventie en bestrijding van 
besmettelijke dierziekten en het ontwikkelen van diagnostica en biologicals, die 
nodig zijn om dit effectief te kunnen doen. Valorisatie van publiek gefinancierde 
kennis is een essentieel onderdeel van het business model van het CVI. Deze 
beslaat echter alleen die kennis die direct het dier- en/of 
volksgezondheiddomein raken. Veel expertise blijft op de plank liggen. Het 
verleden leert dat het CVI goed in staat is gebleken om ontwikkelde kennis te 
valoriseren via transfer en licensing binnen het eigen (veterinaire) netwerk, via 
wetenschappelijke profilering (publicaties) etc. Deze valorisatie vindt tot op 
heden plaats op basis van wetenschappelijke kennis, maar niet op basis van 
marktpotentie, -waarde en commerciële haalbaarheid. Specifieke expertise op 
het vlak van business development en market intelligence ontbreken, een 
strategie en infrastructuur voor valorisatie ontbreekt en het type rechtspersoon 
laat niet alle valorisatieactiviteiten onbeperkt toe. Het CVI wil met een aantal 
projectpartners een valorisatiemodel ontwikkelen, waarmee leads uit het CVI 
gevaloriseerd gaan worden.  
Hieruit is het idee voor een Emerging Disease Campus (EDC) ontstaan. De 
EDC is dé plek waar ideeën op het gebied van (infectie)ziekten gefaciliteerd 
worden. Deze EDC gaat vorm en invulling geven aan de valorisatie via andere 
wegen dan die tot op heden gebruikt worden door het CVI. 

 
Projectpartners 
Het project is een initiatief van het CVI, de stichting Dutch Collaborative Biobank 
(DCB) en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv (OMFL). De OMFL is 
penvoerder en eindverantwoordelijke voor het project. DCB is een initiatief van 
Semantoya en iDQuest BV uit Lelystad, die samen met andere mkb-ers en 
kennisinstellingen een hoogwaardige infrastructuur ontwikkelt voor biobankieren 
en bioresearch in ziekenhuisinstellingen en kleine tot middel grote life science 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/Beschikking-Emerging-Disease-Campus.pdf


 
 

bedrijven. Semantoya is een eenmanszaak die gespecialiseerd is in het 
ontwikkelen van innovatieve concepten op het gebied van werkprocessen 
binnen life science organisaties, zoals medische laboratoria, biobanken en mkb-
bedrijven. iDQuest is gestart in 2009 met het ontwikkelen van een track en trace 
database voor monsters die vrijkomen bij research. Door de webbased 
constructie is het product uitgegroeid tot een laboratorium proces management 
systeem, waarbij monsterbeheer en monstercontrole ondergeschikt zijn 
geworden. OMFL is in opdracht van de provincie Flevoland voor een aantal 
speerpuntsectoren, waaronder Life Sciences, de aanjager van economische 
ontwikkelingen. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het project Emerging Disease Campus is de bundeling van 
technieken, know how en faciliteiten en daarmee het aantrekken van nieuwe 
fondsen en business expertise om de innovatiekloof te overbruggen. 
Oplossingen die al snel een maatschappelijke en economische meerwaarde 
hebben en aldus voor regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid zorgen. Op 
het vlak van de gezondheid mens en dier staat de wereld voor een aantal 
nieuwe en grote uitdagingen zoals het toenemen van de problematiek van 
antibioticaresistentie en het opkomen van exotische infectieziekten voor mens 
en dier. Deels is het CVI als referentielaboratorium, kennisinstelling en contract 
research organisatie actief in het vinden van oplossingen, daar waar deze vallen 
onder de missie van het CVI. Echter, voor een groot deel ook niet. 
Problematisch hierbij is het ontbreken van specifieke fondsen en capaciteit om 
publiek gefinancierd fundamenteel en toegepast onderzoek door te trekken naar 
daadwerkelijke product- en dienstontwikkeling richting een oplossing. Inherent 
aan het type vraagstukken zullen technologieën, bestaande know how en 
faciliteiten in Flevoland een centrale rol spelen in het vinden van nieuwe 
oplossingen voor de genoemde uitdagingen. 
  
Activiteiten  
Om de doelstellingen te bereiken wordt binnen het project een samenhangend 
pakket aan activiteiten uitgevoerd. 

1. Het ontwikkelen van een valorisatiesysteem. Dit deelproject valt niet 
onder de Omnibus Decentraal Regeling.  
Het resultaat is een door het CVI samen met externe deskundigen te 
ontwikkelen evaluatie- en screeningsproces waaruit in totaal minimaal 
vier leads worden geselecteerd voor valorisatie.  

2. Het uitvoeren van twee onderzoeksprojecten (reeds geselecteerde 
leads).   
Om het binnen activiteit 1 ontwikkelde valorisatiemodel te kunnen testen 
is door middel van een verkorte selectieronde gekozen voor twee 
projecten te weten: ‘Service ontwikkeling Bio-informatica’ en ‘Test 
ontwikkeling botulisme toxine’. Beide leads zijn geselecteerd op basis 
van zowel inhoudelijke als commerciële slagingskans en de tijd die 
nodig is voor de verdere ontwikkeling, alvorens valorisatie mogelijk is. 
Door voor deze onderwerpen te kiezen heeft het ontwikkelen van een 
vruchtbaar valorisatiemodel een maximale kans van slagen binnen de 
looptijd van het project. 

3. Het opzetten van een Biobank. 
Onderzoek op het gebied van ziekten van mens en dier vereist altijd 
een proof of principle in patiëntenmateriaal. Het is belangrijk dat 
onderzoekers toegang hebben tot dit materiaal. In de praktijk blijken bij 
dit onderzoek de kwaliteit van de procesondersteuning en de opslag 
van preparaten in een biobank vaak tekort te schieten. De belangrijkste 



 
 

 
 

oorzaak hiervoor is de schaalgrootte van de organisatie, die vaak te 
beperkt is om een goede infrastructuur op te zetten voor biomedisch 
onderzoek.  
Doel van de Stichting Dutch Collaborative Biobank (DCB), is om een 
gecentraliseerde opslag van preparaten in Flevoland op te richten en 
applicaties vanuit het internet aan te bieden, waarmee de verwerking en 
opslag van preparaten integraal wordt ondersteund. Aangezien de spin-
off bedrijven op de EDC zich volledig willen richten op hun primaire 
processen, is de beschikking over hoogwaardige infrastructuur voor 
biomedisch onderzoek een randvoorwaarde. 

4. Projectorganisatie en coördinatie 
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland is penvoerder van het project 
en zal het project coördineren, financieel organiseren en zorg dragen 
voor de adequate en noodzakelijke voortgangsrapportages. Dit 
deelproject valt niet onder de Omnibus Decentraal Regeling. 
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