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Onderwerp Statenbrief: Verslag Life Sciences & Health missie Boston 23-25 september 2018 
 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Van 23-25 september heeft de gedeputeerde Economie deelgenomen aan een bestuurlijke missie naar Boston 
met als doel kennisuitwisseling, leren van de best practices in Boston en verdieping van de samenwerking tussen 
de Life Sciences & Health (LSH)-ecosystemen in Boston en Nederland. 
 
Voorgeschiedenis 
Rijk en regio werken samen bij de acquisitie van LSH bedrijven en bij de versterking van het vestigingsklimaat 
voor LSH bedrijven. N.a.v. de komst van de European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam hebben de 3 
regio’s (Amsterdam, Utrecht, Zuid-Holland) en het Rijk zich gecommitteerd aan het faciliteren van de EMA en aan 
extra inzet om EMA-gerelateerde bedrijven aan te trekken. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
 Van 23 tm 25 september bracht een Nederlandse Life Sciences & Health delegatie onder leiding van Wouter Bos 
(bestuursvoorzitter VUmc en CEO InvestNL) en Hans Schikan (Boegbeeld Topsector LSH) een bezoek aan 
Boston. De delegatie bestond op bestuurlijk niveau uit wethouders Amsterdam en Leiden en de gedeputeerde 
Economie van de provincie Utrecht. Daarnaast ambtelijke ondersteuning van de gemeente Amsterdam 
(Amsterdam in Business), Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA),  provincie Utrecht (Invest Utrecht), 
Innovation Quarter en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Doelstellingen van het bezoek waren 
o.a. om Nederland te profileren als de hotspot voor Life Sciences & Health in Europa en om te leren hoe het 
succesvolle Boston LSH ecosysteem is opgezet in een sterke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen. 
 
Tijdens het bezoek werd o.a. gesproken met het Massachusetts Life Sciences Centre (MLSC), Cambridge 
Innovation Centre (CIC), Philips research, Harvard Center for Clinical Data Science en Sanofi Genzyme. 
Belangrijkste uitkomst is dat Nederland alle ingrediënten in huis heeft voor een ‘word class’ LSH–ecosysteem, 



 
  

maar dat er nog veel valt te winnen bij het verder professionaliseren van de commercialisatie van de excellente 
Nederlands wetenschap. De komst van de European Medicines Agency naar Amsterdam gaat volgens meerdere  
gesprekspartners een sterke bijdrage leveren aan het succes van de Nederlandse LSH sector.  
 
Tijdens de verschillende programmaonderdelen zijn best practices uitgewisseld en waar mogelijk concrete follow 
up besproken. Daarnaast is er veel inspiratie opgedaan om het Nederlandse LSH-ecosysteem gezamenlijk verder 
te versterken. De delegatie heeft afgesproken om gezamenlijk te gaan werken aan de verdere opvolging van het 
bezoek.  
 
Concrete afspraken en resultaten zijn: 
•  Nederlandse clusters moeten zich geografisch breder opstellen (bijv. Leiden en Utrecht liggen voldoende 

dicht bij Amsterdam) om buitenlandse interesse te genereren 
• Creatiever naar public-private partnerships kijken: in de VS zijn er weinig belemmeringen voor publieke 

universiteiten en onderzoeksinstellingen om private financiering op te halen 
• De delegatie wil mogelijkheden onderzoeken die het voor wetenschappers makkelijker maakt om 

wetenschappelijk onderzoek te vertalen richting markt 
• In het voorjaar van 2019 komt de CEO van het Massachusetts Life Sciences Center naar Nederland voor 

een tegenbezoek en om meer te horen over de LSH clusters in Utrecht, Leiden en Amsterdam 
• In maart 2019 wordt door Life Science Nation een Valuation en Fundraising Bootcamp voor Nederlandse 

LSH startups georganiseerd ism Health Holland. Dit is een direct gevolg van het contact dat gelegd is 
met Life Science Nation tijdens de reis 

 
Het volledige verslag van de missie vindt u in de bijlage. 
 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Provinciale staten informeren over het verslag en de resultaten van de missie conform GS besluit 11 september 
2018. 
 
Financiële consequenties 
n.v..t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen u kennis te nemen van het verslag en de resultaten van de reis naar Boston 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


