Klinische studies

“iClusion neemt voor onze validatiestudie veel regelwerk uit handen”
DR. MARTEN DOOPER, WETENSCHAPSJOURNALIST. DEZE BIJDRAGE IS FINANCIEEL MOGELIJK GEMAAKT DOOR ICLUSION.

VitroScan B.V. is een jong en klein biotechnologiebedrijf dat werkt aan een technologie die het
mogelijk moet maken voor de individuele (oncologische) patiënt te voorspellen welke medicijnen
het meeste kans geven op een succesvolle behandeling. Voor de klinische validatie van de techniek
riep VitroScan een ander jong Nederlands bedrijf te hulp: iClusion.
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Meer personalized medicine
“VitroScan bestaat sinds 2016 en is
ontstaan als een spin-off van OcellO,
een ander Leids biotechnologiebedrijf”,
vertelt Vader. “OcellO heeft een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt
in vitro de gevoeligheid van weefsels
voor medicijnen te testen. Zij ge-
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