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‘Chemie is niet
het probleem,
maar de oplossing’
VOOR EEN BETERE WERELD
Een Belg die in 1919 geboren werd, had een gemiddelde levensverwachting van 55 jaar. Wie vandaag, 100 jaar
later, geboren wordt, haalt gemiddeld 81 jaar. Die extra jaren hebben we onder meer te danken aan voldoende en
kwaliteitsvol voedsel, zuiver drinkwater, meer hygiëne en
een betere gezondheidszorg.
En daarin speelden innovaties uit de chemie en life sciences de voorbije eeuw een prominente rol. Denk aan kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, schoonmaak- en
verzorgingsproducten of antibiotica en vaccins. Ook de
toegenomen levenskwaliteit dankzij verbeteringen in woningbouw, textiel, transport, elektronica of vrije tijd, is heel
vaak aangedreven vanuit de chemie.
Hoe kunnen we onze wereld beter maken? Dat streven
naar vooruitgang is het typerende kenmerk van onze
menselijke beschaving. Het is ook de drijfveer achter de
130 innovaties die werden ingediend sinds de start van
de Innovation Award in 2012. Ook voor deze vierde editie
kwamen die projecten van internationale ondernemingen
én van Belgische kmo’s, maar ook van gerenommeerde
onderzoekscentra en universitaire spin-offs. Opvallend
is de hoge mate waarin de nieuwe producten en processen een antwoord bieden op de grote maatschappelijke vraagstukken. Met een bijzondere focus op betere
recyclagetechnieken en duurzamere materialen passen
ze in het streven naar een meer circulaire economie.
Het was geen eenvoudige opdracht om tussen al die
baanbrekende innovaties een winnaar aan te wijzen. De
keuze voor Mithra illustreert dat er altijd ruimte is voor revolutionaire verandering ten voordele van mens en maatschappij, ook in een geneesmiddel dat al decennialang
veelvuldig wordt gebruikt, zoals de anticonceptiepil.
Dat is de manier waarop onze samenleving meer dan
ooit rekent op de duurzame innovaties uit de chemie en
life sciences. Daarmee rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van deze bedrijven en de meer dan
90.000 werknemers die er dag in dag uit naar oplossingen
zoeken. Maar het hoge kwaliteitsniveau van deze Innovation Award maakt duidelijk dat de sector die verwachtingen
kan waarmaken.
Yves Verschueren,
gedelegeerd bestuurder essenscia
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Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot
het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen
met de De Tijd-community. essenscia is verantwoordelijk voor de inhoud.

Met een derde van de Belgische export en
bijna twee derde van alle private investeringen
in onderzoek en ontwikkeling, vormen chemie
en farma de industriële steunpilaar van
onze economie en welvaart. Voor François
Cornelis, juryvoorzitter van de essenscia
Innovation Award, is het duidelijk: ‘Chemie en
life sciences werken aan oplossingen voor
klimaat en circulaire economie.’

De chemie- en farmasector is heel belangrijk
voor de Belgische economie. Ziet u dat belang
nog toenemen?
Het relatieve aandeel van de chemie en life sciences in
de Belgische welvaartscreatie stijgt jaar na jaar. En dat
blijft zo. Simpelweg omdat de antwoorden op grote
maatschappelijke vraagstukken in belangrijke mate uit
die sectoren moeten komen.
Waar blinken we in België in uit, waar ligt het
meeste potentieel?
In de omschakeling van een lineaire naar een circulaire
economie. De chemie-industrie zal de fundamentele
doorbraken moeten aanreiken om efficiënter te produceren en te consumeren: nieuwe productieprocessen
die zuinig omspringen met grondstoffen en energie, beter recycleerbare materialen en een ruimere toepassing
van biotechnologie.
Daarnaast zijn er volop innovaties om het broeikasgas
CO2 om te zetten in een waardevolle grondstof, en rond
de ontwikkeling van waterstof als groene energiedrager.
Chemie zal opnieuw bewijzen dat ze niet het probleem,
maar wel de oplossing is. En daarnaast blijven farma
en biotech een sleutelrol spelen in kankeronderzoek
en een adequate gezondheidszorg voor een verouderende bevolking.
Hoe houden we die innovaties in België?
De voorbije jaren heeft ons land een aantrekkelijk fiscaal
kader uitgewerkt om extra investeringen in onderzoek
en ontwikkeling te stimuleren. Die maatregelen moeten

we absoluut behouden en zo mogelijk uitbreiden. Daarnaast neemt de sector zelf zijn
verantwoordelijkheid. Met de Octrooicel
helpen we ondernemingen hun intellectuele eigendom te beschermen, met de Innovation Circle ondersteunen we beloftevolle start-ups. Met initiatieven als Catalisti,
GreenWin en BioWin promoten we open
innovatie door bruggen te bouwen tussen
bedrijven en kennisinstellingen.
Maar het belangrijkste is de beschikbaarheid
van risicokapitaal. Zo kunnen innovaties
doorgroeien van succesvol lab-experiment
tot industriële productieschaal.
Wat ziet u als de voornaamste
bedreigingen en uitdagingen voor
de sector?
De voornaamste uitdaging, zowel in België als in Europa, is de politieke steun voor
een ambitieus industrieel beleid dat ecologische doelstellingen verzoent met economische principes. De komende legislatuur
wordt cruciaal. We moeten de industrie alle
kansen geven om hier te blijven investeren,
innoveren en jobs creëren.
Wat meteen aansluit bij de tweede uitdaging: jong talent aantrekken. We moeten nog meer jongeren inspireren voor
wetenschap en techniek. Want zij zijn de
ingenieurs en uitvinders van morgen. De
chemie en life sciences hebben hen nodig.

‘We hebben
nood aan een
industrieel
beleid dat ecologie
en economie
verzoent.’
© Studio Dann

François Cornelis, juryvoorzitter
essenscia innovation Award
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Belgische mijlpalen
in de chemie en farma

De industrie van de chemie en life sciences kent in ons land een lange
en rijke geschiedenis. Wetenschappelijk onderzoek en technologische
vindingrijkheid hebben daarin een sleutelrol gespeeld. Belgische innovatiekracht met internationale dimensies.

CIRCULAIRE SODA

DE EERSTE KUNSTSTOF

Natriumcarbonaat of soda is van oudsher een
onmisbaar scheikundig ingrediënt, maar de productie via het traditionele Leblanc-procedé was
erg vervuilend. Daar bracht de Belg Ernest Solvay
in 1861 verandering in. Hij kwam met een nieuw
fabricageproces en vond een manier om alle nevenproducten die tijdens dat proces ontstaan te
hergebruiken. Het is een eerste voorbeeld van een
circulaire industriële werkwijze. Solvay groeide uit
tot een wereldspeler in de chemie en is al jaren de
Belgische nummer 1 in patentaanvragen.

Gentenaar Leo Baekeland bedacht met Velox een
nieuw soort fotopapier dat ontwikkeld kon worden
bij kunstlicht, een uitvinding die hij voor veel geld
aan Eastman Kodak verkocht. In plaats van te rentenieren, bleef hij experimenteren. In de VS patenteerde hij in 1907 bakeliet, de eerste volwaardige
kunststof. Het was een uitstekende vervanger van
natuurlijke grondstoffen en bakeliet maakte heel
wat gebruiksvoorwerpen betaalbaar. Tot eind jaren vijftig bleef het de meest gebruikte kunststof
ter wereld, denk maar aan telefoons in bakeliet.
Baekeland was de enige Belg in het lijstje met de
honderd belangrijkste personen van de twintigste
eeuw in het Amerikaanse magazine Time.

DE CHEMIE VAN FOTO EN FILM
Fotografie was lang een dure bezigheid. Lieven
Gevaert vond na veel experimenteren een betrouwbare methode om kwaliteitsvol fotopapier
te maken. Hij vestigde zijn fabriek in 1905 in Mortsel en bleef vernieuwen: filmrolletjes, röntgenfilm,
cinéfilms met geluid. Na de fusie met het Duitse
Agfa in de jaren 60 groeide Agfa-Gevaert uit tot
een wereldspeler in de chemie van het dunne
oppervlak. Van traditioneel fotopapier naar digitale
beeldvorming in drukkerij en ziekenhuis, folies voor
zonnepanelen en hoogtechnologische materialen
voor smartphoneschermen.

ESSENTIËLE MEDICIJNEN
UIT DE KEMPEN
In de eerstehulpkoffer van de maanastronauten
zat een Belgisch middel tegen diarree. Het was
het eerste topmedicijn van dokter Paul Janssen,
de stichter van Janssen Pharmaceutica. Vanuit
de Kempen zou een stroom aan nieuwe geneesmiddelen volgen, waarvan er zes terechtkwamen
op de lijst van ‘essentiële geneesmiddelen’ van de
Wereldgezondheidsorganisatie. Dankzij een permanent streven naar nieuwe moleculen voor een
betere gezondheidszorg, aangedreven door het
credo van Paul Janssen: ‘De patiënten wachten’.

DE VADER
VAN DE BELGISCHE BIOTECH
Een stukje DNA transplanteren om aan planten
een positieve eigenschap naar keuze mee te geven, zoals betere resistentie tegen insecten of ziekten, tegen droogte of vocht. De bakermat van de
hedendaagse plantenbiotechnologie ligt aan de
universiteit van Gent. Begin jaren 80 legt Marc Van
Montagu er, samen met Jozef Schell, de basis van
de baanbrekende gentechnologie. Van Montagu
krijgt er in 2013 de ‘World Food Prize’ voor, een
alternatieve Nobelprijs voor wie een bijzondere
bijdrage levert tot verbetering van de landbouw en
voedselvoorziening. België is intussen uitgegroeid
tot een van de wereldwijde koplopers in biotech,
vooral op het vlak van gezondheid.

VAN ENERGIECRISIS
TOT MILIEUWINST
DE CHEMIE IN HET MEDICIJN
Zoals de naam het zegt begon de Union Chimique
Belge (UCB) eind jaren 20 als een traditioneel chemiebedrijf. Een kleine afdeling, Meurice in Vorst, hield zich
bezig met geneesmiddelen. Vanaf de jaren 70 verlegt
UCB vanuit een nieuwe vestiging in Eigenbrakel de
focus meer en meer op producten met een hogere
toegevoegde waarde. In de daaropvolgende decennia komt de onderzoeksafdeling op de proppen
met enkele succesrijke medicijnen tegen epilepsie,
allergie en reuma. De laatste jaren zet UCB sterk in op
biotechnologie en breidt zo de succesformule uit van
chemie tot biofarma.

Begin jaren zeventig zat de chemie-industrie in een
dubbele houdgreep. De oliecrisis van 1973 en het
rapport van de Club van Rome een jaar eerder dwongen de chemie om productieprocessen radicaal te
herdenken en duurzamer te gaan produceren. Meer
doen met minder, op zoek naar een evenwicht tussen ecologie en economie. Dat leidt tot verregaande
energie- en warmterecuperatie, de eerste waterzuiveringsinstallaties, het uitfaseren van CFK’s en het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
Een innovatieve zoektocht die ruim veertig jaar later
onvermoeid verdergaat.

DE BAND TUSSEN WETENSCHAP
EN INDUSTRIE

VACCINHOOFDSTAD
VAN DE WERELD
Meer dan 2,5 miljoen vaccins per dag voor patiënten
in 170 landen. Een van de grootste productievestigingen voor vaccins ter wereld staat in Waals-Brabant.
Het resultaat van een gedurfde samenwerking tussen
een Vlaamse rector van de KU Leuven en een Waalse Nobelprijswinnaar voor Geneeskunde. Pieter De
Somer en Christian De Duve startten na de Tweede
Wereldoorlog in Rixensart met het bedrijf R.I.T. (Recherche et Industrie Thérapeutique) om het levensreddende penicilline te produceren, het allereerste
antibioticum. In de jaren 60 volgt het poliovaccin. Na
enkele overnames vervelt het R.I.T. in 2000 tot het huidige GSK (GlaxoSmithKline).

De Solvay Conferenties behoren tot de meest bekende en beroemde wetenschappelijke bijeenkomsten in
fysica en chemie, druk bijgewoond door prominente
Nobelprijswinnaars. De allereerste chemieconferentie
vond plaats in Brussel in 1922. Het was een initiatief
van Ernest Solvay om de ontwikkeling van kennis en
wetenschappelijk onderzoek in de chemie te stimuleren. Het was de voorbode van de voortrekkersrol die
de chemiesector zou spelen in de oprichting van het
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek eind jaren
20. Tot op vandaag werken industrie en onderzoekswereld intensief samen.

DE WERELD ROND
OP ZONNE-ENERGIE
Een vlucht om de aarde zonder een druppel brandstof. Het revolutionaire zonne-vliegtuig Solar Impulse
slaagde in die missie, mede dankzij Belgische chemietechnologie. Zo leverde Solvay 6.000 onderdelen, onder meer voor batterijen en zonnecellen. Het
cockpitraam uit het supersterke lichtgewichtmateriaal
polycarbonaat is gemaakt bij Covestro in Tielt. Het is
een voorbeeld van de duurzame chemie van de toekomst. De volgende uitdaging? Het broeikasgas CO2
omzetten tot een waardevolle brand- en grondstof.

VAN KLEUR TOT VERF
De chemie geeft letterlijk kleur aan het leven. Tot halverwege de negentiende eeuw waren alle kleurstoffen gebaseerd op natuurlijke pigmenten uit planten,
schelpen of insecten. De creatie van synthetische
kleurstoffen in de tweede helft van de negentiende
eeuw was dan ook een belangrijke doorbraak. Het
was een van de eerste waardevolle toepassingen
van industriële chemie. In België lag het zwaartepunt
van de verfindustrie rond Vilvoorde. Zo was Gustave
Levis de verfleverancier voor de eerste wagons van
de Belgische spoorwegen.

‘Mensen en moleculen’
Meer lezen? In ‘Mensen en moleculen’, een referentiewerk over 100 jaar chemie en farma
in België, schetsen auteurs Kenneth Bertrams, hoogleraar economische geschiedenis aan
de ULB, en Geerdt Magiels, bioloog en wetenschapsfilosoof, in 240 rijkelijk geïllustreerde
bladzijden de boeiende geschiedenis van de industriële ontwikkeling van de chemie,
kunststoffen, farma en biotech in ons land. Het boek is uitgegeven bij Mardaga naar aanleiding van de 100ste verjaardag van sectorfederatie essenscia.

100 jaar chemie en farma in België

Mensen
en moleculen
K E N N E T H B E R T R A M S & G E E R DT M A G I E L S
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HOOFDZETEL
IN WAREGEM
Beaulieu Fibres International
maakt deel uit van de
Beaulieu International Group

27

PRODUCTIEVESTIGINGEN

Meer dan 5.000 werknemers
wereldwijd

© Studio Dann

Karen Cancilleri: “Onze nieuwe vezel maakt tapijten voor beurzen en evenementen 100% recycleerbaar.”

Rode loper voor de
circulaire economie
Beaulieu International Group brengt
met zijn gloednieuwe vezeloplossing
de circulaire economie in de praktijk. De
omschakeling naar honderd procent
recycleerbare beurstapijten is ingezet,
terwijl ook het productieproces een pak
milieuvriendelijker wordt.
De afdeling Vezels, onderdeel van de Beaulieu International Group (B.I.G.), produceert in Wielsbeke en Kruisem
onder meer heel fijne polypropyleen (PP) vezels die
verwerkt kunnen worden tot naaldvilttapijt. ‘Het naaldvilttapijt wordt ingebonden met latex, waarna het tapijt
zijn weg vindt naar beurzen, evenementen, automatten
en kantoren. De allergrootste afzetmarkt zijn beurzen en
evenementen: alleen al voor Europa gaat het over een
markt van meer dan 100 miljoen vierkante meter per
jaar’, vertelt Karena Cancilleri, vicepresident engineered
products bij B.I.G..
Dat beurstapijt was niet zo duurzaam. Door de combinatie van twee grondstoffen – PP vezels en latex – was
het onmogelijk om het naaldvilt te recycleren. ‘Gevolg?
Een afvalberg van tapijt, dat doorgaans maar enkele
dagen gebruikt was. Bovendien moest dat afval ook
verbrand of gestort worden’, zegt Cancilleri. ‘De markt
vroeg almaar luider om een duurzaam en recycleerbaar
alternatief.’
Drie jaar geleden startte B.I.G. een onderzoekstraject,
en het resultaat daarvan werd begin dit jaar wereldwijd

‘Beurzen
leverden
vroeger een
afvalberg tapijt
op. Die kan nu
dankzij onze innovatie
gerecycleerd worden.’
Karen Cancilleri,
Beaulieu International Group

90%

MINDER ENERGIEVERBRUIK

35% minder CO2-uitstoot en miljoenen liters water bespaard

voorgesteld. ‘Onze nieuwe UltraBond-vezel vervangt
latex en bestaat volledig uit polypropyleen. Hierdoor
wordt het ook volledig recycleerbaar. Na gebruik kan
het tapijt teruggebracht worden naar gespecialiseerde afvalverwerkers die het omvormen tot een basisrecyclaat. Die korrels worden dan opnieuw verwerkt
tot allerlei producten, van opbergdozen en palletten tot
bumpers en stoelen.’
Met deze gepatenteerde technologie springt B.I.G. resoluut op de circulaire trein. Karena Cancilleri benadrukt
dat de milieuwinst nog een eind verder reikt, omdat ook
het productieproces zelf een heel stuk milieuvriendelijker wordt.
‘Bij de klassieke productietechniek van naaldvilt - met
latex als bindmiddel - zijn er miljoenen liters water nodig.
Dat wordt voltooid verleden tijd wanneer je UltraBond
gebruikt. Onze nieuwe vezels maken een droge productie mogelijk. Daarnaast ligt ook het energieverbruik
in het hele productieproces ruim 90 procent lager dan
bij de klassieke productiemethode. Hierdoor wordt ook
35 procent minder CO2 uitgestoten.’
Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker criterium
in de markten waar B.I.G. actief is, benadrukt Cancilleri.
‘De ontwikkeling van een nieuwe thermische bindvezel
is niet alleen een antwoord op een groeiende vraag
vanuit de markt. Deze innovatie maakt ons op langere
termijn ook competitiever op wereldschaal.’
‘We investeerden 10 miljoen euro in nieuwe productiecapaciteit voor de UltraBond-vezel’, besluit Cancilleri.
‘Deze innovatie zorgt dus ook voor extra tewerkstelling
in België.’

DNA redt
levens

Dankzij doorgedreven innovatie is
biotechbedrijf Kaneka Eurogentec,
een spin-off van de universiteit van
Luik, uitgegroeid tot wereldleider in de
grootschalige productie van plasmide-DNA.
Dat maakt gentherapie voor de behandeling
van aids of kanker voor meer mensen
toegankelijk. Het bedrijf investeerde fors in
een duurzamer productieproces.
Plasmide-DNA is een cirkelvormig DNA-fragment waarin een specifiek gen wordt ingebracht. Bij de patiënt
genereert het een proteïne die een therapeutische en
immunologische reactie teweegbrengt, zonder bijwerkingen. Met plasmide-DNA worden zware aandoeningen als aids of kanker en genetische afwijkingen of
zeldzame ziektes behandeld. Wereldwijd voeren onderzoekers 500 klinische studies uit naar zulke plasmiden.
De toekomst van gentherapie ziet er dus rooskleurig uit.
Zeker nu Eurogentec erin geslaagd is om op grote
schaal plasmide-DNA te produceren met een beperkte
impact op het milieu, tegen een betaalbare prijs en
in nauwelijks enkele dagen tijd. Het bedrijf is wereldrecordhouder met de productie van 230 gram plasmide. Dankzij de nieuwe fermentor van 2.200 liter kan
het bedrijf binnenkort meerdere kilo’s plasmide produceren. Dat is het equivalent van een miljoen doses
vaccin per batch.
Om haar ambitieuze strategie te realiseren, moest de
onderneming zwaar investeren. Tussen 2015 en 2017
maakte het bedrijf daarvoor 5 miljoen euro vrij. Een tweede investeringsgolf is goed voor 45 miljoen euro tussen
2017 en 2020. Eurogentec breidde zijn infrastructuur
uit en beschikt sindsdien over 5.000 vierkante meter

‘We optimaliseerden onze
processen,
waardoor we
nu minder water
verbruiken, dat
bovendien minder
vervuild raakt.’
Florence Xhonneux, Eurogentec

380

MEDEWERKERS
WERELDWIJD

van wie 310 in de regio
Luik

4 SITES

in België, Engeland en
Noord-Amerika

© RV

Met de grootschalige productie van plasmide-DNA maakt Kaneka Eurogentec
gentherapie voor meer patiënten toegankelijk.

voor biofarmaproductie. Daarmee kan het op termijn
voldoen aan de vraag naar biomoleculen aan het eind
van klinische studies, net voor ze gecommercialiseerd
worden. Bij de ruim 30 klanten zitten zowel grote farmaceutische bedrijven als start-ups.
Florence Xhonneux, onderzoeks- en innovatiedirecteur, beklemtoont de zware inspanningen van Eurogentec rond duurzaamheid. ‘We optimaliseerden onze
processen waardoor ons grondstoffenverbruik daalt en
er nog slechts één enkele zuiveringsfase nodig is. Hierdoor verbruiken we minder water dat bovendien minder
vervuild raakt.’
De duurzame inspanningen van Eurogentec waren onmogelijk zonder de steun van het Japanse moederbedrijf Kaneka. Dat is te merken aan de voortdurende stijging van het aandeel plasmiden in het omzetcijfer van
Eurogentec. Dat steeg van 7 procent in 2012 naar 60
procent in 2018.
Het leidde ook tot de verdere internationalisering van
het biotechbedrijf. ‘We realiseren al de helft van onze
omzet in de Verenigde Staten en 10 procent in Azië’,
klinkt het trots bij Lieven Janssens, President. Daarnaast kreeg ook de werkgelegenheid bij Eurogentec
een boost. De aan de innovatie gekoppelde uitbreiding
is goed voor de aanwerving van 42 technisch-wetenschappelijke voltijdse medewerkers die grotendeels
in Luik een opleiding krijgen.

> 500

KLINISCHE STUDIES
WERELDWIJD

over plasmide-DNA

SINDS 2010
ONDERDEEL VAN KANEKA
CORPORATION
een Japans chemiebedrijf met 10.200
medewerkers

‘We realiseren
al de helft van
onze omzet in de
Verenigde Staten
en 10 procent in
Azië.’
Lieven Janssens, Eurogentec
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WINNAAR MITHRA

De anticonceptiepil
van de nieuwste
generatie
Het Luikse biotechbedrijf Mithra ontwikkelde met Estelle
een anticonceptiepil op basis van estetrol, een natuurlijk
hormoon. Dit paradepaardje zit in de laatste rechte lijn
voor commercialisering. Met nog twee producten rond
menopauze en perimenopauze in de pijplijn, beschikt
Mithra binnenkort over een waaier aan oplossingen voor de
volledige vruchtbaarheidsperiode van vrouwen.

Waarom is een pil op basis van estetrol zo
baanbrekend?
Jean-Manuel Fontaine, VP External en Scientific Affairs
bij Mithra: Anticonceptiepillen van de eerste generatie
hebben ongewenste neveneffecten zoals acne, stemmingswisselingen en gewichtstoename. Recentere pillen van de derde en vierde generatie konden die ongemakken verzachten. Maar die verhogen dan weer vaak
het risico op een trombose.
Estelle is de eerste anticonceptiepil op basis van estetrol
(E4). En die pil heeft het potentieel om een pil van de
vijfde generatie te worden. Ze biedt niet alleen de beste
baten-risicoverhouding, maar heeft ook geen negatieve
impact op de levenskwaliteit van vrouwen.
Estetrol wordt voornamelijk tijdens het derde trimester
van de zwangerschap in de lever van de foetus geproduceerd. Een moeder heeft op dat moment 12 keer
meer van die substantie in haar bloed dan normaal. Onderzoekers bestudeerden de hypothese dat wanneer
in het bloed van foetussen zulke grote hoeveelheden
E4 circuleren, die substantie wel een uitzonderlijk veilig
profiel moet hebben. Uit onze klinische proeven blijkt
die stelling inderdaad te kloppen. Door dat natuurlijke
hormoon na te maken, keren we eigenlijk terug naar de
bron van het leven.
Voor die ontdekking moest u een lang parcours
afleggen.
Jean-Manuel Fontaine: Inderdaad. De eerste onderzoeken dateren al van 2009. De positieve resultaten van de
klinische testen in fase III betekenden vorig jaar een grote doorbraak voor Mithra. Het onderzoek bij 4.000 patienten in de VS en Canada en in Rusland en Europa bewees niet alleen de efficiënte anticonceptieve werking
van Estelle, maar ook haar veilige werking. We dienden
een dertigtal octrooifamilies in, om het syntheseproces,
de formule en het gebruik 15 jaar te beschermen. Eind
dit jaar leggen we de dossiers voor aan de Amerikaanse
en Europese regelgevende agentschappen. Daardoor

Jean-Manuel Fontaine: “Estelle is de eerste anticonceptiepil
op basis van estetrol, een hormoon uit de menselijke foetus.”

behoort een commercialisering tegen 2020 zeker tot de
mogelijkheden. De markt van anticonceptiva vertegenwoordigt op jaarbasis 22 miljard dollar. Estelle is dan ook
een potentiële blockbuster.

‘Ook al is
het bedrijf de
laatste jaren
sterk gegroeid,
toch is de startupmentaliteit van de
aanvangsjaren altijd
intact gebleven.’
Jean-Manuel Fontaine, Mithra

Hoeveel kostte het Estelle-programma? Kreeg u
subsidies?
Jean-Manuel Fontaine: Sinds 2009 investeerde Mithra
150 miljoen euro in Estelle. In 2018 ging 36 miljoen euro
daarvan naar R&D. In 2017 investeerden we 104 procent van onze inkomsten in het product.
De steun die bedrijven zoals Mithra ontvangen van de
regionale overheden is belangrijk voor innovatie. Je
kunt die subsidies zien als een investering die later terugkeert naar de regio.
Wat zijn de andere beloftevolle producten in uw
portefeuille?
Jean-Manuel Fontaine: Er zijn de complexe ontwikkelingen op basis van polymeren zoals vaginale ringen, implantaten en andere spiraaltjes. En daarnaast zet Mithra
ook in op twee andere producten op basis van E4. De
tijdshorizon voor die commercialisatie is 2023.
Het eerste product is Donesta, een hormonale behandeling van de nieuwe generatie om de symptomen van

© Studio Dann

de menopauze te verlichten. Het tweede is PeriNestra,
de eerste volledig orale behandeling van de perimenopauze. Op basis van klinische gegevens en onze
geconsolideerde financiële situatie is Mithra in staat de
R&D-kosten voor die twee potentiële blockbusters alleen te dragen.
Hoe gaat u daarbij om met het milieuvraagstuk?
Jean-Manuel Fontaine: In tegenstelling tot de vorige
generaties oestrogenen heeft E4 een veel milieuvriendelijker profiel. Daarnaast kreeg de nieuwe R&D- en productiesite van Mithra CDMO 1.800 zonnepanelen. Het
is onze ambitie om zowat de helft van onze elektriciteitsbehoefte te dekken met hernieuwbare energiebronnen.
Hoeveel mensen werken bij Mithra?
Jean-Manuel Fontaine: Mithra telt vandaag iets meer
dan 200 medewerkers, maar tegen 2020 worden dat er
waarschijnlijk 300. Bijna 80 procent van ons personeel
heeft een hoger diploma, en de meeste medewerkers
zijn vrouwen. De gemiddelde leeftijd is nauwelijks 34
jaar. Dat maakt van Mithra een jong en dynamisch bedrijf. Ook al is het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid,
toch is de start-upmentaliteit van de aanvangsjaren altijd
intact gebleven.

3 POTENTIËLE BLOCKBUSTERS
VERWACHT IN 2020

VERWACHT IN 2023

VERWACHT IN 2023

Estelle, anticonceptiepil van de
nieuwste generatie

Donesta, hormonale behandeling om de symptomen van de
menopauze te verlichten

PeriNestra, eerste volledig orale
behandeling van de perimenopauze
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Revolutionair verpakkingsmateriaal
voorkomt plastic soep

Na ruim twee jaar onderzoek ontwikkelde
de Belgische vestiging van het Japanse
chemiebedrijf Kaneka een gloednieuw
biologisch verpakkingsmateriaal. Het is
niet alleen recycleerbaar via compostering,
maar ook bioafbreekbaar in natuurlijke
omgevingen. ‘Dit is een wereldwijde
primeur, waarmee we verpakkingen
milieuvriendelijker maken.’
‘Deze innovatie is het resultaat van een succesvol
huwelijk tussen onze twee voornaamste expertisedomeinen’, zegt Erwin Lepoudre, businessmanager
biopolymeren bij Kaneka. ‘Dat gaat dan over fermentatie
en macromoleculaire technologie. Ons moederbedrijf in
Japan had na jarenlange research een gloednieuw materiaal ontwikkeld: een natuurlijk en biodegradeerbaar
polymeer op basis van fermentatie van plantaardige
oliën. Die productie gebeurt voorlopig nog exclusief in
Japan. Maar dat materiaal hebben wij in onze vestiging
in Westerlo nu verwerkt in onze foam-technologie. Het
resultaat? De ontwikkeling van schuimpartikeltjes, die
op hun beurt de grondstof vormen voor een gloednieuw verpakkingsmateriaal.’
Dat nieuwe kunststofmateriaal heeft best veel troeven.
Niet alleen is het opgebouwd uit natuurlijke bestanddelen, het is ook volledig recycleerbaar via compostering en zelfs biodegradeerbaar, bijvoorbeeld als het in
het milieu of in zee zou belanden. Het nieuwe verpakkingsmateriaal kan op termijn dus een milieuvriendelijk
alternatief worden voor de meest uiteenlopende verpakkingen.
‘Onze klanten kunnen deze schuimkorreltjes verwerken
tot verpakkingsmaterialen in alle mogelijke vormen en
groottes’, legt Lepoudre uit. ‘Daarvoor kijken we naar bedrijven uit alle sectoren. Maar in eerste instantie hopen
we met een aantal bedrijven op projectbasis te kunnen
samenwerken. Als een onderneming voor dit nieuwe
verpakkingsmateriaal kiest, belandt het in een nieuw,
circulair verhaal: net omdat het product volledig recycleerbaar is via compostering, kan het ook de volledige
waardeketen van een bedrijf veranderen.’
Omdat de nieuwe schuimkorrels nog een stuk duurder
zijn dan de reguliere plastic alternatieven, mikt Kaneka

10.000

WERKNEMERS

wereldwijd, 330
in Vlaanderen

JAREN 70

de site in Westerlo was
de eerste productievestiging
van een Japans chemiebedrijf
in Europa

© Studio Dann

Nabila Idrissi en Erwin Lepoudre: “Dit biodegradeerbare materiaal is
een game changer voor kunststof verpakkingen.”

‘Onze schuimkorreltjes
maken verpakkingen
volledig recycleerbaar
via compostering, maar
ook biodegradeerbaar
als ze in de natuur
belanden.’
Erwin Lepoudre, Kaneka

voorlopig op die toepassingen waarin de composteerbaarheid een meerwaarde heeft. ‘Denk aan de
voedingsindustrie, waar verpakkingen vaak bijzonder
moeilijk mechanisch te recycleren zijn omdat ze al vervuild zijn, of de land- en tuinbouw. Daarnaast zien we
veel potentieel in sectoren waar het risico groot is dat
het verpakkingsmateriaal in de natuur of in zee belandt.’
‘De grote troef van dit materiaal is dat het volledig
afbreekt door de micro-organismen in de natuur, en dus
geen schadelijke milieu-impact heeft. Voor sectoren en
markten waarin mechanische recyclage geen optie is,
is dit nieuwe materiaal echt wel revolutionair. Dit is een
game changer voor kunststof verpakkingen.’

WINNAAR
FIT TROPHY 2018

voor de meest opmerkelijke buitenlandse
investering van het jaar: 34 miljoen euro voor een
derde Kaneka MS Polymer productielijn

15 MILJOEN
EURO

investering om
de foam-productiecapaciteit
uit te breiden

>40.000
MEDEWERKERS

van wie 5.200 in België

8
SITES IN BELGIË

van basisonderzoek over
productie tot distributie,
in Beerse (I en II), Geel, Olen,
Merksem, Diegem,
La Louvière en Courcelles
© Studio Dann

Marc Verbruggen: “Met deze innovatie brengen we complexe geneesmiddelen sneller tot bij de patiënt.”

Digitaal sproeidrogen,
een wereldprimeur voor
betere geneesmiddelen
Dankzij een combinatie van twee innovatieve
technologieën is Janssen Pharmaceutica
in Geel erin geslaagd om de opname van uiterst
complexe geneesmiddelen door het menselijk
lichaam een stuk efficiënter te maken. Digitaal
sproeidrogen is een wereldprimeur.

Nieuwe geneesmiddelen moeten steeds complexere
ziektepatronen behandelen. ‘Hierdoor worden ook de
actieve moleculen - de werkzame bestanddelen in die
geneesmiddelen - almaar complexer. Jammer genoeg
zijn ze daardoor vaak niet langer oplosbaar in water’,
vertelt Marc Verbruggen, general manager van Janssen Pharmaceutica Geel. ‘Als je weet dat het menselijk
lichaam voor 70 procent uit water bestaat, is die oplosbaarheid net heel cruciaal voor een vlotte opname van
de moleculen door ons lichaam en bijgevolg voor een
betere werking van het geneesmiddel.’
Janssen Pharmaceutica startte in zijn vestiging in Geel
al ruim tien jaar geleden met onderzoek naar het potentieel van sproeidrogen voor de productie van geneesmiddelen. ‘Wij focussen hier op zeer innovatieve geneesmiddelen voor uitermate complexe ziektebeelden,
gaande van specifieke vormen van hiv tot bepaalde
types van prostaatkanker.’

‘Deze
technologie
maakt het
mogelijk dat
we hier in België
ook in de toekomst
de allernieuwste
geneesmiddelen
kunnen ontwikkelen.’
Marc Verbruggen,
Janssen Pharmaceutica

2/3

VAN DE
SYNTHETISCHE WERKZAME
BESTANDDELEN

van alle geneesmiddelen van
Johnson & Johnson worden
in Geel gemaakt.

‘Bij het sproeidrogen mengen we de actieve bestanddelen eerst met een oplosmiddel en een polymeer’, legt
Verbruggen uit. ‘Dat mengsel wordt vervolgens verneveld in een sproeidroogkamer. Dankzij die technologie
kunnen we de grootte en de vorm van de actieve deeltjes in het geneesmiddel beter controleren, waardoor ze
later ook beter worden opgenomen door het menselijk
lichaam.’ Sinds kort combineert Janssen Pharmaceutica die technologie in Geel met zeer geavanceerde online-metingen van het productieproces, waardoor ook
dat een stuk efficiënter en sneller verloopt. ‘Bovendien
kunnen we het hele proces nu veel sneller bijsturen.
Hierdoor verhoogt de nauwkeurigheid en verloopt
onze productie een stuk duurzamer.’
Verbruggen maakt zich sterk dat het bedrijf met de combinatie van die twee technologieën een wereldprimeur
te pakken heeft. ‘Zeker in een farmaomgeving. Bovendien gunt die innovatieve technologie ons een veel
dieper inzicht in het hele productieproces. Op termijn
helpt dat ons, bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, om sneller op te schalen naar commerciële
productie. Die zogenoemde time to market is essentieel
in onze sector.’
‘In het netwerk van ons Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson zijn wij voorlopig de enige
productiesite die met deze innovatieve productietechnologie werkt. Vanuit strategisch oogpunt is dit dus een
bijzonder belangrijke innovatie, die het ook in de toekomst mogelijk maakt om hier de allernieuwste medicijnen te ontwikkelen.’
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Kristof Moonen: “We zijn het eerste bedrijf dat choline op deze schaal kan produceren.”

Molecule maakt gewasbescherming
efficiënter en veiliger
In een gloednieuwe fabriek in de Gentse
haven werkte een onderzoeksteam van
Eastman Chemical Company drie jaar
aan de ontwikkeling van een synthetische
molecule die de besproeiing van
landbouwgewassen veiliger en efficiënter
maakt. ‘Het potentieel is enorm.’

‘Met deze
innovatie
werken we
aan duurzame
landbouw met
hoge opbrengsten
en een lage milieuimpact.’
Kristof Moonen, Eastman

14.500
WERKNEMERS

Gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw zijn
strikt gereglementeerd. Daarom is het veilig en doeltreffend gebruik van zulke producten zeer belangrijk. ‘Een
van de grootste uitdagingen voor landbouwers is wat
in vaktermen “drift” heet’, verduidelijkt Kristof Moonen,
program leader bij Eastman, ‘of een bepaald gedeelte
van de vernevelde vloeistof die naast het besproeide
gewas belandt, bijvoorbeeld op een aanpalend veld, of
op andere gewassen.’
Een oplossing voor dit ongewenste neveneffect kan
een aanpassing zijn van de chemische samenstelling
van die vloeistoffen. ‘De actieve stoffen blijven daarbij
onveranderd, maar aan het sproeimiddel wordt choline
toegevoegd. Enkele jaren geleden werd ontdekt dat die
molecule drift sterk kan tegengaan. Choline komt in elk
levend organisme voor. Maar de extractie uit natuurlijke
organismen bleek niet haalbaar.’

1.000 medewerkers in België

3 SITES
IN BELGIË
2 in Gent, 1 in Antwerpen

BELGISCHE
EXPERTISE

technologiecentrum in
Zwijnaarde, R&D-centra voor
productontwikkeling in
Gent-Noord en Gent-Zuid

Op zijn Gentse site ontwikkelde het Amerikaanse
chemieconcern Eastman nu een proces om die molecule ook synthetisch te produceren. ‘Aan die innovatie
hebben we drie jaar gewerkt. De molecule is niet zo stabiel, en dus moesten we ook op zoek naar een techniek
om ze in een geconcentreerde vorm stabiel te houden.
Ook de productie op grote schaal vergde flink wat onderzoek, en leidde zelfs tot drie nieuwe patenten. Met
het oog op die productie bouwden we hier ook een
fabriek. Want we zijn het eerste bedrijf dat dit nieuwe
product op deze schaal kan produceren.’
Een aantal grote producenten van gewasbeschermingsmiddelen verwerkt de synthetisch geproduceerde choline sinds kort in hun producten. ‘Die worden
vandaag nog voornamelijk ingezet in de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen, omdat daar ook
de belangrijkste innovaties in gewasbeschermingsmiddelen zitten’, legt Kristof Moonen uit. ‘Maar op termijn
zien we hiervoor een wereldwijd potentieel - ook voor
sproeimiddelen in de klassieke landbouw. Doordat het
gebruik van choline een veel nauwkeurigere besproeiing mogelijk maakt, kunnen wellicht ook de gebruikte
doses verminderd worden. Zo werken we aan een
duurzame landbouw met hoge opbrengsten en een
lage milieu-impact.’
Het gebruik van hulpstoffen in gewasbeschermingsmiddelen blijft de volgende jaren dan ook een belangrijk onderzoekdomein voor Eastman, besluit Kristof
Moonen.

News

De chemie- en farmasector
onder de microscoop
Innovatie zit duidelijk in het DNA
van de Belgische chemie en life
sciences. We nemen een aantal
opmerkelijke cijfers onder de loep.

Zo steunt essenscia
innovatie in chemie
en life sciences
2011
Oprichting Octrooicel,
voor bescherming
intellectuele eigendom.
Partner in GreenWin, cluster
voor groene chemie

SECTOROMZET

65,8

MILJARD EURO

Naar omzet per inwoner is België
nummer 1 in de wereld voor chemie en
kunststoffen.

JOBS

92.568
Met ruim 92.000 directe jobs en
150.000 indirecte jobs bieden
chemie en life sciences werk aan
zowat een kwart miljoen Belgen.
De voorbije 3 jaar zijn er 4.000 jobs
bijgekomen.

EXPORT

120

MILJARD EURO

Chemie en farma vormen de
belangrijkste exportsector van
België, goed voor bijna een derde
van de totale Belgische export.

R&D-UITGAVEN

4,4

2012
1ste Innovation Award

MILJARD EURO

Chemie en life sciences zijn
de innovatiekampioen van
België. De uitgaven voor
onderzoek en ontwikkeling
zijn er de voorbije tien jaar verdubbeld. Er is geen sector die
zoveel investeert in R&D.

2013
Innovation Circle, voor
advies aan start-ups

2015
Innovation Fund, voor
financiering start-ups

INNOVATIE

455

2016

PATENTEN PER JAAR

België haalt de elfde plaats
wereldwijd in patenten voor
chemie en life sciences.
De sector is goed voor een
derde van alle Belgische
patenten. Nergens ter
wereld ligt die verhouding
zo hoog als in ons land.

Start Catalisti, innovatiecluster voor chemie en
kunststoffen

2017
Innovation Academy, voor
coaching start-ups

2020
Opening BlueChem,
incubator voor duurzame
chemie

ÉÉN
VIER
OP DE

onderzoekers in België werkt in de
chemie en life sciences. Meer dan
de helft van hen zijn vrouwen.

BIJNA

TWEE PER
WERKDAG
Het aantal uitvindingen in chemie en life sciences.
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Ook al haalden sommige
bedrijven de finale niet van de
essenscia Innovation Award
2019, toch tonen hun innovaties
bijzonder veel potentieel.

5

innovaties
met potentieel

bevordert open innovatie. Bovendien
kunnen we rekenen op de research
van vier universitaire groepen van de
KULeuven, UGent en UHasselt.’
Het project werd opgezet door de
speerpuntcluster Catalisti en wordt
financieel ondersteund door VLAIO.
Het leidde al tot het toepassen van
meerdere geavanceerde flowprocessen op industriële schaal en waardevolle investeringen in installaties bij de
verschillende partners.

ATOM-project
FARMA EN FIJNCHEMIE
ZITTEN IN DE FLOW

Bedrijven in de farma- en fijnchemiesector maken hun componenten al 150
jaar via het klassieke ‘batch per batch’-productieproces. Daarbij gebeurt
de chemie in afzonderlijke ketels. Bij
bedrijven uit de basischemie verlopen
de processen eerder via een continu
systeem, waarbij de stromen door
verschillende installaties gepompt worden. ‘Die aanpak biedt veel voordelen’,
weet Wim Dermaut, R&D-manager bij
Agfa-Gevaert NV. ‘Flowprocessen zijn
beter controleerbaar, efficiënter, goedkoper, duurzamer en veiliger. Maar het
is gemakkelijker om ze te ontwikkelen
voor één grote productie, dan voor
een gespecialiseerde productie in
kleine hoeveelheden.’
Het ATOM-project (industriAl plaTform for flOw CheMistry) brengt daar
verandering in. ‘Hiermee introduceren
we de flowprocessen in farma en fijnchemie’, zegt Dermaut. ‘Agfa-Gevaert
ging vijf jaar geleden op zoek naar
gelijkgestemde partners in de sector
van de chemie en life sciences. Dat
leidde tot een samenwerking met 3M,
Ajinomoto Bio-Pharma Services en
Janssen Pharmaceutica. We zijn geen
rechtstreekse concurrenten, en dat

‘Flowprocessen zijn beter
controleerbaar,
efficiënter, goedkoper, duurzamer
en veiliger.’
Wim Dermaut, Agfa-Gevaert

Bakpapier is door de jaren heen sterk
geëvolueerd. Zowel de productie als
de samenstelling werd aanzienlijk
complexer. ‘De meeste concurrenten
gebruiken een techniek van fluorhoudende lagen, maar die is niet
milieuvriendelijk’, zegt Pierre Chevalier, R&D Principal Scientist bij Dow
Silicones. ‘De innovatieve oplossing
die wij onlangs op de markt brachten,
is beter voor het milieu en voor de
gezondheid.’
Dow brengt vloeibare siliconen in dunne laagjes aan, waardoor het bespaart
op water, energie en papierpulp. ‘Dat
siliconen bakpapier is gebruiksvriendelijker en levert de consument tijdswinst
op. Bovendien kunnen professionelen
het meer dan vijf keer hergebruiken.’
Dow exporteert zijn bakpapier in heel
Europa, maar mikt ook op groeilanden.
‘Onze oplossing verkleint de afvalberg
in een wereld waarin het bevolkingsaantal sterk toeneemt.’

‘Ons bakpapier op basis
van silicone is
gebruiksvriendelijker en levert
de consument
tijdswinst op.
Professionelen
kunnen het meer
dan vijf keer
hergebruiken.’
Pierre Chevalier, Dow Silicones

Dow Silicones
ECOLOGISCH EN HERBRUIKBAAR BAKPAPIER
Dow Silicones Belgium bracht een
vernieuwende soort bakpapier op de
markt, op basis van vloeibare siliconen.
Het product biedt heel wat voordelen
voor milieu en gezondheid. Bovendien
is het gebruiksgemak sterk toegenomen.

KIOmed Pharma
PARIJSE CHAMPIGNON
HELPT TEGEN ARTROSE
Wereldwijd lijden 100 miljoen mensen
aan artrose, onder wie 1 miljoen Belgen.
De bestaande medicijnen combineren
vaak beperkte voordelen met grote
risico’s. Daarom ontwikkelt het Luikse
KiOmed Pharma een nieuw geneesmiddel, dat potentieel efficiënter is.
Behandelingen tegen artrose bestaan
vandaag uit injecties van medicijnen die
gebaseerd zijn op een polymeer van
dierlijke oorsprong of een bacteriële
fermentatie. Maar in meer dan 30
procent van de gevallen reageren
patiënten niet gunstig op die producten. KiOmed Pharma, een spin-out van
KitoZyme, wilde die baten-risicoverhouding verbeteren en het gunstige
responspercentage van de patiënten
vergroten. Daartoe ontwikkelde het
een innovatieve intra-articulaire injectie
op basis van KiOmedine®. Dat is een
polymeer afkomstig van schimmels. Of
met andere woorden: een medicijn op
basis van een champignonextract.
‘De markt overschrijdt vandaag de
2 miljard euro’, zeggen CEO Houtaï
Choumane, en François Blondel,
voorzitter van de raad van bestuur
en stichter van KiOmed Pharma.
‘Concurrerende producten zijn nog
altijd gebaseerd op een technologie

van meer dan 40 jaar oud. Die stoten
op hun grenzen: beperkte efficiëntie,
verschillende dure en vrij invasieve
inspuitingen… Door de grootte van
de markt, en aangezien vandaag
onvoldoende aan de therapeutische
behoeften wordt voldaan, heeft onze
innovatie een groot potentieel.’
De technologie is ook milieuvriendelijker. ‘We maken gebruik van een
natuurlijke en wijdverspreide schimmelbron: de Parijse champignon.
Bovendien zijn onze productieprocessen minder vervuilend dan die voor
producten van dierlijke afkomst.’

‘Ons
geneesmiddel
is gebaseerd op
een natuurlijke
schimmelbron:
de Parijse
champignon.’
Houtaï Choumane en François
Blondel, KiOmed Pharma

Quality Assistance
PROTEÏNECONCENTRATIE
SNELLER EN
NAUWKEURIGER METEN
Voor farmabedrijven en biofarmabedrijven is het ontzettend belangrijk
om in hun producten de exacte concentratie aan proteïnen te bepalen. Op

de traditionele manier zijn de resultaten
niet altijd even betrouwbaar. Quality
Assistance ontwikkelde een nieuwe
analytische methode die nauwkeurige
resultaten oplevert en die bovendien
sneller gaat.
Een foutieve dosering van de
proteïneconcentratie heeft enorme
gevolgen voor de veiligheid en de
werking van een geneesmiddel.
Bovendien kan het de ontwikkeling
van een medicijn vertragen. Als er in
een vergevorderd stadium problemen
ontstaan, moeten farmabedrijven op
hun stappen terugkeren, wat uiteraard
tijd en geld kost. ‘Dat is een van de
sterkste troeven van onze innovatie:
ze draagt bij tot een snellere ontwikkeling van geneesmiddelen, waardoor
patiënten ook sneller toegang krijgen
tot nieuwe behandelingen’, benadrukt
Arnaud Delobel, onderzoeksdirecteur
bij Quality Assistance.
De methode van Quality Assistance
maakt het mogelijk om de hoeveelheid
proteïnen in een product nauwkeuriger, sneller en efficiënter te meten.
‘Zowat de helft van de farmaceutische
producten die we ontwikkelen is gebaseerd op therapeutische proteïnen.
Het marktpotentieel is dus zeer groot.
De belangrijkste toepassingsgebieden
van onze innovatie zijn oncologie en
auto-immuunziekten.’
De ongewone techniek zaaide in
eerste instantie verwarring bij sommige
farmabedrijven, maar tegenwoordig tonen ze steeds meer interesse. Ook de
controle-instanties in de farmasector
zijn op basis van de resultaten van
de validatieonderzoeken overtuigd
van de meerwaarde van het nieuwe
meetproces.

‘Hierdoor kunnen
geneesmiddelen
sneller ontwikkeld worden.
Gevolg? Patiënten krijgen sneller
toegang tot
nieuwe
behandelingen.’
Arnaud Delobel, Quality
Assistance

Total
VAN YOGHURTPOTJE
NAAR THERMISCHE
ISOLATIE
In Europa wordt jaarlijks ruim 3 miljoen
ton polystyreen geproduceerd. Total
ontwikkelde in België een baanbrekende recyclagemethode, waardoor het
dit kunststofmateriaal na gebruik kan
omvormen tot thermische isolatie.
Heel wat alledaagse gebruiksvoorwerpen zijn uit polystyreen gemaakt. Maar
de recyclage van dat materiaal bleef
beperkt. Total kan dankzij zijn innovatie
nu veel verder gaan dan tot nog toe
mogelijk was. ‘We gaan polystyreen
recycleren na de gebruiksfase bij de
consument. Ik denk bijvoorbeeld aan
yoghurtpotjes of schaaltjes waarin vis
verpakt was’, zegt Martine Slawinski,
manager EcoDesign Polymeer R&D bij

Total. ‘Dat is een revolutie, die bovendien beantwoordt aan de vraag naar
een meer circulaire economie.’
Tijdens het recyclageproces wordt
het polystyreen gereinigd en reukloos
gemaakt. ‘Vervolgens wordt het
omgevormd tot schuimplaten van
geëxpandeerd polystyreen. Zo kan het
ingezet worden als thermische isolatie
in de bouw. Dat is een zeer gereglementeerd domein. Wij voldoen dan
ook aan erg specifieke normen.’
Industriële tests hebben aangetoond
dat het mogelijk is om tot 20 procent
post-consument gerecycleerd
polystyreen duurzaam te integreren
in nieuw geproduceerd polystyreen.
‘Nu al onderzoeken we of we deze
technologie kunnen uitbreiden. Want
op termijn is het onze ambitie om
al het restafval in onze vuilnisbak te
verwerken.’

‘Op termijn is het
onze ambitie om
al het restafval in
onze vuilnisbak te
recycleren.’
Martine Slawinski, Total
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Onze wereld staat voor belangrijke uitdagingen
op het vlak van het gebruik van energie en
grondstoffen, toegang tot een kwaliteitsvolle
gezondheidszorg en voedsel- en watervoorzieningen voor een groeiende wereldbevolking. Chemie en life
sciences zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van onze
planeet. Het innovatieve onderzoek van onze bedrijven is cruciaal
voor de ontwikkeling van nieuwe producten, toepassingen
en diensten die een antwoord bieden op de wereldwijde
uitdagingen en onze levenskwaliteit verhogen. essenscia
dankt alle deelnemers aan de Innovation Award voor de vele
Belgische topinnovaties die hoop en comfort bieden aan mensen
wereldwijd.

www.essenscia.be

where chemistry meets life sciences

