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Biocartis werd opgericht in 2007 en biedt innovatieve, diagnostische oplossingen 

aan, gericht op snelle, accurate en wereldwijd toegankelijke hoge precisie 

diagnostiek. Dit laat snelle en efficiënte behandelingskeuze en opvolging van de 

voortgang van de behandeling toe, met duidelijke voordelen voor de patiënt, de 

arts, de betalers, de gezondheidsindustrie en de bredere maatschappij. 

 

Biocartis’ eigen moleculaire diagnoseplatform (MDx) Idylla™, gelanceerd in 

september 2014, is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat, real-time PCR 

(Polymerase Chain Reaction) systeem dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire 

informatie biedt, gebaseerd op nagenoeg elk staal in nagenoeg elke omgeving. 

Idylla™ biedt een antwoord op de groeiende vraag naar gepersonaliseerde 

geneeskunde. Biocartis is gefocust op de ontwikkeling en commercialisatie van een 

snel uitbreidend menu aan diagnostische testen dat inspeelt op belangrijke 

onbeantwoordde noden in kanker en infectieziekten. Dit zijn respectievelijk de 

snelst groeiende en grootste segmenten van de MDx markt wereldwijd.   

Vandaag heeft Biocartis vijf kankertesten en  twee infectieziektentesten op de 

markt. 

Hoogtepunten 2015 
 ‘Installed base’ van 165 Idylla™ minilabo’s  

 Actief in meer dan 55 landen wereldwijd 

 EUR 15m bedrijfsinkomsten en EUR 104,1m  

kaspositie einde 2015  

 Strategische samenwerkingen met Johnson & 

Johnson en Abbott, vijf nieuwe partnerships 

getekend in 2015 met Merck KGaA, Amgen, 

Microbiome, Fast-track Diagnostics en A*STAR. 

 278 medewerkers, 25 nationaliteiten en 

evenwichtige genderverdeling 52% mannen en 

48% vrouwen 

Het ontrafelen van het menselijk genoom in de jaren na 2000, heeft geleid tot de ontdekking van 

moleculaire informatie of biomerkers die getecteerd kunnen worden door moleculaire diagnose 

(MDx), gebaseerd op patiëntenstalen zoals bloedplasma, urine, sputum, speeksel of tumorweefsel.  

Het beschikken over dergelijke gedetailleerde informative opent de weg naar gepersonaliseerde 

geneeskunde, in tegenstelling tot het ‘one drug fits all’ paradigma dat we vandaag kennen. Immers, 

deze informatie kan gebruikt worden  om het exacte type of stadium van een ziekte vast te stellen, 

en de juiste behandeling hiervoor te bepalen.  

Vandaag is MDx testing complex en vaak gecentraliseerd in grote, gespecialiseerde moleculaire 

laboratoria. Kleinere ziekenhuizen of laboratoria  sturen hun stalen meestal naar een extern 

referentiecentrum voor analyse. Dit vraagt tijd en vaak ook gespecialiseerd hooggeschoold 

personeel. Biocartis gelooft in snelle en zeer accurate diagnostische informatie, dichtbij de patiënt, 

wereldwijd ter beschikking voor iedereen, wat potentieel levens kan redden. 
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Gemiddelde dagelijkse waarde 2015: 

12.87€ 

 

Totaal verhandeld volume 2015: 

8,152,448 

 



                   

2 
Hoge precisie diagnostiek voor hoge precisie geneeskunde             Laatste update: Mei 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoge precisie diagnostiek voor hoge precisie 

geneeskunde in een duurzaam  netwerk van 

gezondheidszorg  

 

Snelle en accurate diagnose in een vroeg stadium opent de weg naar 

gepaste en kostenefficiënte zorgverlening. Biocartis wil zijn impact 

vergroten door gepersonaliseerde moleculaire diagnostische testen 

beter toegankelijk te maken, om zo een snelle diagnose, gepaste 

behandeling en behandelingsopvolging voor alle patiënten mogelijk te 

maken. Biocartis gelooft dat zijn aanpak op lange termijn zal leiden tot 

positieve gevolgen voor alle stakeholders binnen een duurzaam netwerk 

van gezondheidszorg, met inbegrip van patiënten, zorgverleners, 

betalers, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Biocartis ' doel 

is om de klinische praktijk te verbeteren, en om uiteindelijk bij te dragen 

aan een betere uitkomst voor de patiënt. 
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Mark Shaffar   Reginald Van Genechten, Head of  

Renaat Berckmoes  Manufacturing 

Hilde Eylenbosch   Susy Spruyt, HR Director  

Erik Vossenaar, Head of Business Development 
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          MDx menu diagnostische testen 
 

Contact  

Biocartis Investor Relations 

Renate Degrave 

ir@biocartis.com 

+32 15 63 17 29 

Gediversifieerde aandeelhouders 
Financieel overzicht 2015 
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