
Highlights Over de missie

Voor wie
Deze missie is bedoeld voor bedrijven die actief 
bezig zijn met:

Wegens eerdere successen heeft psps een al 
bestaand netwerk op het gebied van de 
bovenstaande thema’s in het VK. 

Biotech instituten en researchcentra in het 
Verenigd Koninkrijk zijn voortdurend zoekende 
naar nieuwe internationale samenwerkingen om 
innovatieve therapieën en medicatie te 
ontwikkelen. 

Het land heeft al meerdere jaren een nationaal 
stimuleringsprogramma voor innovatie in de 
regeneratieve geneeskunde en oncologie. Ook 
wordt er gekeken naar de kansen die data 
science mogelijke biedt voor genomics.  
Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen 
kunnen samen met partners in het Verenigd 
Koninkrijk profiteren van de omvangrijke 
geplande investeringen in LSH-innovatie en de 
NHS (National Health Service).

Tijdens de missie bezoeken we enkele 
toonaangevende instituten, bedrijven en 
campussen. U krijgt daar  de kans om lokale 
spelers uit de markt te ontmoeten en 
samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. 
Bovendien presenteren zij inhoudelijke 
informatie over de sector. Hoe kan men de markt 
het beste benaderen? En wat is het vooruitzicht 
m.b.t. Brexit? 

Op de volgende pagina vindt u een voorlopig 
programma.

Seminar met inside info over de 
sector en zakendoen in het VK
Matchmaking met lokale organisaties 
Bezoeken van toonaangevende 
instituten, bedrijven en campussen

•

•
•

Immuno-oncologie
Cel- en gentherapie
Generatieve geneeskunde 
Toepassing van Big Data en Machine 
Learning voor medicijnontwikkeling  

•
•
•
•

Biotech Brains in Business
Handelsmissie Cambridge  & Londen

23-24 April 2020



Netherlands & UK:
Business Cultures & Trade (What are the effects of 

Brexit?)

UK BioIndustry Association:
Overview UK Life Sciences Market, Developments & 

Challenges

Medcity
Life Sciences activities in the Greater South East region, 

investments and entrepreneurship

National Health Institute for Health Research
Overview research projects & possible collaborations

Seminar UK Life Science Sector
bij de Nederlandse Ambassade in
Londen

23 april 15:00

The Francis Crick Institute
The Crick's ambition is to discover the biology 

underlying human health, improving the treatment, 

diagnosis and prevention of human disease, and 

generating economic opportunities for the UK.

Catapult
The Cell and Gene Therapy Catapult is a centre of 

excellence in innovation, with the core purpose of 

building a world-leading cell and gene therapy sector in 

the UK as a key part of a global industry. 

AstraZeneca
A global pharmaceutical company with a major UK 

presence. Their purpose is to push the boundaries of 

science to deliver life-changing medicine

Bezoek The Francis Crick Institute / 
Catapult / AstraZeneca (T.B.D.)
Bedrijfspresentatie, rondleiding & 

voorstellen NL delegatie

23 april 13:00

Verzamelen op London Heathrow23 april 10:45

Netwerkreceptie met 
matchmaking 

23 april 17:00

Programma
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Registratie & kosten

The Babraham Insitute
The Babraham Institute is a world-class research 

institution, situated at the heart of the Babraham 

Research Campus, near Cambridge. Their mission is to 

be an international leader in research focusing on basic 

cell and molecular biology with an emphasis on healthy 

ageing through the human lifecycle.

Bezoek Babraham Institute
Bedrijfspresentatie Babraham & 

rondleiding campus.

24 april 10:00

De kosten van de missie bedragen €840,-  excl. 
BTW met gebruik van subsidie. Dit is incl. 
reiskosten in Cambridge en exclusief overige 
reis- en verblijfkosten.  

Heeft u vragen? Of wilt u deelnemen? Neem dan 
contact op met: 

Jeroen van Baren - Project Manager
vanbaren@pspsconsultants.nl
 +31 70 322 9006
http://www.psps-ba.nl/biotech-uk/

The Cambridge Biomedical Campus
The Cambridge Biomedical Campus is located at the 

heart of the UK’s and Europe’s leading life sciences 

cluster. They are a vibrant, international healthcare 

community and a global leader in medical science, 

research, education and patient care. At the campus 

also the Cancer Research UK Cambridge Institute is 

located.

One Nucleus
One Nucleus, headquartered in Cambridge, at the 

heart of Europe’s largest Life Sciences & Healthcare 

cluster, is an award winning not-for-profit Life Sciences & 

Healthcare membership organization centered on the 

Greater London-Cambridge-East of England corridor.

Bezoek Cambridge Biomedical 
Center
Bedrijfspresentatie CBC, 

rondleiding, voorstellen NL 

delegatie & ontmoeten R&D 

instellingen van CBC campus.

24 april 14:00

Bezoek One Nucleus
Bedrijfspresentatie One Nucleus, 

voorstellen NL delegatie & B2B 

networking event.

24 april 16:00

Terug naar Nederland25 april

Datum & Tijd Programmaonderdeel Onderwerp(en)


