RADIOTHERAPIE

Een loodglas met in het midden een plastic vile. In de vile zitten de radioactieve holmiumbolletjes van Quirem.
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Spin-off UMC Utrecht kiest voor
samenwerking met Japanners
Thieu Vaessen
Amsterdam
Het jonge bedrijf Quirem Medical dat een nieuwe radiotherapie
tegen leverkanker heeft ontwikkeld, heeft een vergaand samenwerkingsverband gesloten met de
Japanse multinational Terumo. De
Japanners hebben ook een optie
om Quirem over enkele jaren over
te nemen. Gezien de marktwaarde van de enige twee concurrenten
kan het overnamebedrag oplopen
tot vele miljoenen euro’s.
De belangstelling voor Quirem
was sterk toegenomen doordat het
bedrijf in april vorig jaar een Europese CE-markering voor zijn techniek verwierf, die geeft aan dat het
product aan de Europese regels voldoet. Een behandeling met de zogenoemde radio-embolisatie van
Quirem kost circa € 20.000 en is
vooralsnog gericht op levensverlenging voor patiënten met ernstige
vormen van levertumoren. Quirem
is een spin-off van het Universitair
Medisch Centrum in Utrecht.
‘Nadat we de CE-markering hadden verkregen, was er forse interesse om met ons samen te werken’,
zo zegt Jan Sigger, ceo van Quirem.
‘Ook grote Amerikaanse bedrijven
in de medische technologie toonden belangstelling.’ Het Japanse
Terumo, dat al een klein aandelenbelang in het bedrijf uit Deventer

had, won uiteindelijk het pleit.
Naast een optie tot koop heeft
Terumo ook de exclusieve distributierechten verkregen op de
Utrechtse techniek, die onder de
merknaam QuiremSpheres wordt
verkocht. Daarnaast breiden de
Japanners hun aandelenbelang
in Quirem uit. Financiële details
maakten de twee bedrijven donderdag niet bekend, maar Sigger
spreekt van ‘significante bedragen’.
Dat Quirem met de transactie wordt gewaardeerd op tientallen of zelfs honderden miljoenen
euro’s, is aannemelijk gezien de
beurswaarde van €1,3 mrd voor de
Australische concurrent Sirtex. De
Australiërs hebben een techniek
voor radio-embolisatie die al op de
markt is. De enige andere concurrent is het Engelse BTG, dat enkele jaren geleden een techniek van
het Canadese bedrijf Nordion voor
$200 mln overnam.
Quirem is drie jaar geleden opgericht door Frank Nijssen en Jan
Sigger. Nijssen is een medisch bioloog, verbonden aan UMC Utrecht,
die al langer werkt aan innovatieve bestralingstechnieken. Sigger
was eerder financieel bestuurder
van Nucletron, een Nederlandse
producent van bestralingsapparatuur die enkele jaren geleden
voor € 365 mln in Zweedse handen kwam. De oprichters en enkele
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particuliere investeerders houden
vooralsnog een meerderheidsbelang in Quirem.
Radio-embolisatie is een techniek waarbij miljoenen uiterst kleine radioactieve bolletjes in levertumoren worden gebracht, via de
leverslagader. Quirem levert voor
deze manier van bestralen bolletjes
met het radioactieve element holmium. Die hebben als voordeel dat
ze goed zichtbaar zijn op een MRIscan en een SPECT-CT-scan. Met
steun van onder meer KWF Kankerbestrijding onderzoekt de onderneming nog andere toepassingen
van radio-embolisatie, bijvoorbeeld bij hoofd- en halstumoren.
Sigger onderstreept het belang
van de distributieovereenkomst
met Terumo. ‘Het is een enorm
sterk bedrijf met 20.000 medewerkers. Die brengen niet alleen geld
in, maar ook kennis en een groot
netwerk. Terumo levert al aan tienduizenden ziekenhuizen over de
hele wereld.’
De radio-embolisatie van Quirem wordt tot nu toe beperkt toegepast in Nederland. De verwachting
is dat verzekeraars de behandeling
in meer gevallen zullen vergoeden,
na de afronding van nieuwe procedure dit voorjaar. Dan komen waarschijnlijk ook patiënten met leverkanker die is ontstaan uitzaaiing
vanuit de darmen, in aanmerking
voor de behandeling.

