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 ‘Tegelijkertijd leiden we dus goede nieuwe promovendi op.’
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Slimmer proceSonTwerp  
dankzij nieuwe apparaTuur

Gloednieuwe zuiveringsrobots staan paraat. delftse onderzoekers gaan er processen  
mee verbeteren voor de biofarma-industrie.

F r a n k  v a n  G e e l

De groep bioseparation technology 
van de Tu Delft onderzoekt en 
ontwikkelt processen voor de far-

maceutische industrie. Deze maand 
opende de groep een nieuw lab met alle 
nodige apparatuur om processen te ont-
wikkelen op basis van mathematische 
modellen en analytische screening.

“De huidige industriële processen waar-
mee we nu via dierlijke celkweek farmaca 
winnen en zuiveren, werken in de praktijk 
suboptimaal”, zegt Marcel Ottens,  
projectleider in het project High 
Throughput biopharmaceutical Process 
Development (HTPD), dat de apparatuur 
onder andere gaat gebruiken. “Processen 
zijn van oudsher ontworpen op basis van 
kleine hoeveelheden initieel recombinant 
eiwitmateriaal, wat vaak leidt tot lineaire 
opschaling van labprocessen. Dat kan 
volgens ons veel beter en 
economischer.”

zuiverinG
Het HTPD-project richt zich op zuive-

ring op industriële schaal van eiwitten in 
de biofarma: grote, complexe monoklo-
nale antilichamen die worden ingezet als 
medicijnen. Een voorbeeld is rituximab, 
een monoklonale antistof tegen bepaalde 
vormen van leukemie en auto-
immuunziekten. 

“We gebruiken zeer kleine hoeveelheden 
ruwe eiwitmengsels”, vertelt Ottens. 
“Eerst bepalen we met high-throughput-

screening de eigenschappen van 
alle componenten van een celex-
tract: zowel eiwitten, DNa als 
endotoxines. Daarna kunnen we 
met behulp van gedetailleerde 
mathematische mechanistische 
modellen het scheidings- en zui-
veringsgedrag op grote schaal 
voorspellen.” Het unieke  
hieraan, aldus Ottens, is de 
combinatie van ontwerpmodel-
len met high-throughput, nauwkeurig ex-
perimenteel werk met zeer kleine volu-
mes. In hun nieuwe laboratorium kunnen 
de Delftenaren nu grootschalige proces-
sen in één keer goed ontwerpen, en wel 
zodanig dat ze ook voldoen aan de richt-
lijnen van de amerikaanse Food and Drug 
administration (FDa). 

“Dit werk is een logische voortzetting van 
de onderzoekslijn die we 8 jaar geleden 
hebben opgezet”, vervolgt Ottens. “Het is 
een combinatie van fundamenteel en toe-
gepast onderzoek. Zowel de universiteit als 
de betrokken bedrijven en uiteindelijk de 
samenleving hebben daar baat bij. De  
komende tijd gaan we de technologie voor 
eiwitzuivering verbeteren door een combi-
natie van robotica en microstructuren en 
wiskundige procesmodellen. En daarnaast 

zijn wij geïnteresseerd in het ge-
drag van materie op zeer kleine 
schaal, en in de eigenschappen 
van eiwitten aan oppervlakken 
en de 3D-structuur en vouwing 
als functie hiervan.” 

Het nieuwe lab heeft nieuwe 
vloeistofbehandelingsrobots, 
zogeheten Tecans. Dat zijn ap-
paraten voor multikanaalspipet-
tering, uitgerust met robotische 

armen en grippers. Ze beschikken over 
een geautomatiseerd scheidings- en de-
tectiesysteem voor eiwitten en zijn speci-
aal geschikt voor zuiveringsprocessen. 
Ottens: “Weinig universitaire groepen 
kunnen zich zo’n HTPD-lab permitteren. 
Ik ben heel blij dat we dit hebben kunnen 
realiseren als onderdeel van bE-basic.” 
Dat is het Nederlandse, publiek-private 
onderzoeksprogramma gericht op een 
biobased economy. be-basic wordt gecoör-
dineerd door de Tu Delft en gesteund 
door onder meer DSM en Synthon. 

BudGeT
Het gehele HTPD-project heeft een bud-

get van 4 miljoen euro voor onder meer 
bemanning met aio’s. Ottens: 
“Tegelijkertijd leiden we dus goede nieuwe 
promovendi op.”

Voor de nieuwe apparatuur is ongeveer 
een half miljoen euro beschikbaar. 
Daarnaast heeft de groep de beschikking 
over de apparatuur van de Delftse groep 
analytical biotechnology van Peter Verhaert. 
“We doen het dus niet alleen. En wij wer-
ken bovendien samen met een goede aca-
demische groep uit Karlsruhe.”

Ottens’ ambities reiken ver: “Wij willen 
een nieuw paradigma neerzetten, namelijk 
een biofarmaceutisch procesontwerp geba-
seerd op kennis, experimenten en modellen 
in plaats van de huidige gangbare black box- 
en trial and error-aanpak. Ik mik erop dat wij 
op termijn een internationaal high-through-
put procesontwikkelingscentrum worden 
voor de biofarma-industrie.”  |

Marcel Ottens, aio Alex Hanke en analist Stef 
van Hateren in het HTPD-lab.

‘Een combinatie van 
bestaand en toegepast 

onderzoek’


