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Lees meer over de investeringsstrategie 
van Oncode Institute

Single Cell Discoveries B.V.: 
van lab naar succesvol bedrijf

“Oncode heeft ons geholpen om een eerste idee te 
verwerken tot een concreet spin-off plan en heeft 
ons een kleine lening geboden om daadwerkelijk 

te starten. Het Oncode-team hielp ons met de 
onderhandelingen, planning, juridische 

ondersteuning, communicatie en nog veel meer. 
Zonder Oncode was de lancering van ons bedrijf 

veel moeilijker geweest.”

Oncode Investigator Alexander van Oudenaarden 
(Hubrecht Institute) is een van de pioniers op het gebied 
van single-cell sequencing. Single Cell Discoveries B.V.
is in september 2018 ontstaan vanuit zijn lab. Deze eerste 
start-up van Oncode Institute is inmiddels uitgegroeid
tot een bedrijf met 26 werknemers. De missie van SCD is 
om state-of-the-art single-cell sequencing-methoden en 
-expertise aan te bieden als een service, bij te dragen aan 
baanbrekend onderzoek en om single-cell-technologieën 
te ontwikkelen en te implementeren in de kliniek.

“De vrijheid die de Oncode-financiering onze 
onderzoekers geeft om nieuwe wegen in te slaan, 
heeft geresulteerd in verschillende baanbrekende 

ontdekkingen die ons fundamentele begrip van 
kanker hebben vergroot.”

Baanbrekende ontdekkingen: 
de excellente wetenschap van 
Oncode Institute

Oncode onderzoekers hebben in de afgelopen vijf jaar 
regelmatig baanbrekende vindingen gedaan die gepubliceerd 
zijn in de meest breed gelezen tijdschriften onder weten-
schappers en clinici. Daaronder zijn verschillende cruciale 
artikelen, bijvoorbeeld van Leila Akkari en René Bernards die 
de ‘one two punch’ methode beschrijven om leverkanker te 
bestrijden. Marvin Tanenbaum kreeg nieuwe inzichten in virale 
infecties die de ontwikkeling van oncolytische virussen kunnen 
bevorderen. Jurgen Marteijn en zijn collega's identificeerden 
een nieuwe DNA-schadeherstelfactor en Anne Rios ontwikkelde 
een nieuwe ‘imaging’-aanpak om het effect van celtherapieën
te visualiseren. Hugo Snippert zorgde voor nieuwe inzichten
in genetische veranderingen in tumoren en Louis Vermeulen 
bedacht een nieuwe manier om de kans op het krijgen van 
darmkanker te verkleinen. 

Deze verscheidenheid aan impactvolle bevindingen dragen 
allemaal bij aan ons begrip van kanker en de bestrijding van 
kanker. Daarnaast laat het de kracht van vrije financiering zien.

Medeoprichter en CEO van Single Cell Discoveries

Mauro Muraro

Een nieuw longkankervaccin: 
van idee tot klinische proef

“Voor Oncode is de start van deze proef een 
belangrijke mijlpaal. Sinds de oprichting in 2018 

financiert het instituut fundamenteel 
kankeronderzoek en stimuleert het de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen 

voor patiënten. Dat vertalen is een vak op zich, 
daarom hebben we bij Oncode een team van 

valorisatiespecialisten samengebracht om onze 
onderzoekers te helpen. Het vaccin dat momenteel 

getest wordt, is een nieuw product. De eerste 
publicatie van de onderzoeksresultaten tot aan de 
start van deze klinische studie duurde slechts drie 
jaar. Dit onderstreept de missie van Oncode om de 

vertaling van fundamenteel onderzoek naar nieuwe 
behandelingen voor patiënten te versnellen. En we 
hopen op positieve resultaten voor deze patiënten 

met longkanker.”

De meest voorkomende vorm van longkanker is niet-
kleincellige longkanker. 80% van deze patiënten reageert op 
het moment van de diagnose al niet meer op een behandeling. 
Oncode-onderzoeker Sjoerd van der Burg (LUMC) heeft met 
zijn team een innovatief vaccin ontwikkeld dat draait om
het activeren van het lichaamseigen immuunsysteem om de 
longtumor aan te vallen. Het therapeutische vaccin, ontwikkeld 
in het LUMC met behulp van Oncode-financiering, is een 
nieuw product en wordt momenteel getest in een klinische 
proef in het Erasmus MC.

Directeur Valorisatie Oncode Institute

Chris De Jonghe

De SureTACs-technologie van 
Madelon Maurice: spin-off binnen 
een publiek-private samenwerking

“In mijn lab onderzoeken we hoe mutaties afkomstig 
van de patiënt de communicatieroutes tussen cellen 
veranderen om de groei van kanker te bevorderen. 

Onze basisinzichten leidden tot de ontwikkeling van 
SureTACs, een platform voor de gerichte afbraak 

van transmembraaneiwitten. Oncode zag het belang 
van onze ontdekking vanaf het prille begin en bood 
cruciale ondersteuning bij de ontwikkeling van een 

IP-strategie. Ook brachten ze mij in contact met 
investeerders, onderhandelden over contracten en 

hebben geholpen bij de oprichting van onze start-up 
Laigo Bio. Ik kan niet wachten om onze ontdekking 
nu te vertalen naar daadwerkelijke behandelingen 

voor patiënten binnen Laigo Bio, samen met de 
experts van ArgoBio en het Oncode-team."

Begin 2022 werd Oncode-onderzoeker Madelon Maurice 
(UMC Utrecht) de wetenschappelijke oprichter van Laigo
Bio BV, een biotechbedrijf gefocused op ‘afbraakeiwitten’.
In nauwe samenwerking met het UMCU-lab gaat haar bedrijf 
de pijplijn van immuuntherapieën verder ontwikkelen met 
behulp van de gepatenteerde strategie SureTACs. Dit staat 
voor ‘Surface removal Targeting Chimeras’, ofwel 
‘oppervlakte verwijderende moleculen’. Bij deze innovatieve 
aanpak worden afbraakeiwitten die zich in de (kanker)cel 
bevinden in contact gebracht met kankerveroorzakende 
eiwitten, zodat deze afgebroken en verwijderd worden.
Dit zorgt ervoor dat de kankercellen stoppen met groeien. 
Laigo Bio ontving initiële financiering van het Oncode Bridge 
Fund en de Franse investeerder ArgoBio. Onlangs kondigde 
KWF een subsidie van 1,2 miljoen euro aan voor dit bedrijf.

Madelon Maurice
Oncode-onderzoeker (UMC Utrecht) 

De toekomst van geneesmiddelen-
ontwikkeling: Oncode-PACT

“Oncode Institute heeft een cruciale rol gespeeld in 
de succesvolle toekenning van het Oncode-PACT-

initiatief. Door zo’n 50 deskundige partners te 
verbinden die samenwerken aan één doel binnen 

één initiatief, heeft Oncode-PACT het potentieel om 
de impact van het Nederlandse oncologische R&D-
ecosysteem te vergroten. Daarnaast kan Oncode-
PACT, door het preklinische ontwikkelingsproces 

van geneesmiddelen te innoveren, een directe 
invloed hebben op het leven van patiënten door 

meer gepersonaliseerde behandelingsopties
te ontwikkelen.”

Oncode Institute is een van de initiatiefnemers van het Oncode-
PACT-consortium. Het team van Oncode Institute zag een kans 
om de volgende stap in de ontwikkeling van geneesmiddelen
te zetten. Op basis van een uitgewerkt plan investeerde het 
Nationaal Groeifonds 325 miljoen euro in Oncode-PACT om het 
preklinische ontwikkelingsproces van kankergeneesmiddelen te 
versnellen. Het doel van Oncode-PACT is om waardevolle 
kandidaat-geneesmiddelen sneller en goedkoper te ontwikkelen 
en zo sneller bij de patiënt te krijgen. Dit verbetert de kwaliteit 
van leven van kankerpatiënten en versterkt het toekomstige 
economische verdienvermogen van Nederland.

Mededirecteur van Oncode-PACT

Tale Sliedrecht

16 CPoC 
projecten

13 Oncode-
onderzoekers

7 verschillende 
instituten

8 miljoen euro 
toegekend

Clinical Proof of Concept-programma (CPoC)

Het Clinical Proof of Concept-programma is gericht op zogenaamde ‘hoog risico/hoge winst’-
projecten. Oncode financiert dit type projecten die een ‘unmet medical need’ (medisch knelpunt) 

willen oplossen en vaak niet op de reguliere manier financiering ontvangen. De Oncode 
Investigators werken in deze projecten samen met clinici en patiënten bij het ontwikkelen van de 
(pre)klinische studies. Om onderzoekers te ondersteunen bij het uitwerken van hun voorstellen, 

biedt Oncode extra ondersteuning via het Oncode Exploratory Development Expert Support 
(OEDES)-team. In dit team zitten diverse experts op het gebied van medicijnontwikkeling. Sinds
de start van het CPoC-programma organiseerde Oncode 15 OEDES-workshops voor 16 projecten, 
gericht op diverse tumortypes zoals hoofd-halskanker, borstkanker, melanoom, prostaatkanker, 
dikkedarmkanker, vulvakanker, mesothelioom, niet-kleincellige longkanker en adenocarcinoom 

van de slokdarm. Vier van deze projecten zijn nu afgerond.

In de eerste vijf jaar van Oncode zijn in totaal 16 CPoC-projecten goedgekeurd voor financiering. 
Deze projecten zijn ingediend door 13 Oncode-onderzoekers die verbonden zijn aan 7 verschillende 

instituten en in samenwerking met 37 clinici. In totaal werd ongeveer 8 miljoen euro toegekend.

Outsmarting cancer
impacting lives

“De kracht van het CPoC-programma ligt in de wendbaarheid. Als een 
onderzoekskans zich voordoet, kan je daar bijna onmiddellijk op 
inspelen. Dankzij het CPoC-programma kon onze UMCU-start-up 

Cyclomics bijvoorbeeld heel snel aansluiten bij een preklinisch 
onderzoek dat al liep in het UMC Utrecht. De CPoC-investering van 
Oncode Institute is direct verantwoordelijk voor een veel grotere 
financieringsronde en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het 

verder brengen van de spin-outactiviteit van Cyclomics.”

Jeroen de Ridder
Oncode-onderzoeker (UMC Utrecht)

Lees meer over Oncode-PACT

René Bernards
Oncode-onderzoeker (NKI)

René Bernards (NKI): "ndamentele 
wetenschappelijke ontdekkingen 
implementeren in de kliniek 

“De Oncode-financiering heeft mijn lab in staat 
gesteld om de afgelopen vijf jaar verschillende 

fundamentele wetenschappelijke ontdekkingen 
in de kliniek te krijgen. Ik kijk ernaar uit om de 
komende vijf jaar meer impact op patiënten te 
genereren met de steun van Oncode Institute.”

Oncode-onderzoeker René Bernards heeft drie recente 
ontdekkingen gedaan die tijdens de eerste fase van
Oncode van publicatie naar een klinische proef gingen,
wat uitzonderlijk snel is. Cell publiceerde HDAC-remmer 
Vorinostat bij resistent BRAF-gemuteerd melanoom (Trial 
NCT02836548); Nature publiceerde zijn ‘one-two punch’ 
benadering met Lenvatinib en Gefininib bij resistente, 
vergevorderde leverkanker (Trial NCT04642547); en Nature 
Medicine publiceerde de PTPN11-remming die de groei van 
KRAS-gemuteerde niet-kleincellige longkanker belemmert 
(Trial NCT04916236).

Wetenschappelijk directeur en hoofd van het Oncode Institute

Geert Kops
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