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Cardio3 Biosciences mikt op 
lancering C-Cure begin 2016

Interview met ceo Christian Homsy

‘Wij zijn gestart met het Fase III-klinisch on-
derzoek naar C-Cure, een regeneratief geneesmiddel 
voor de behandeling van hartfalen. De eerste patiënten zijn 
behandeld in juni 2013. Wij hopen de rekrutering van patiën-
ten te kunnen voltooien tegen eind volgend jaar. De eerste 
partiële resultaten van de studie verwachten wij eveneens te-
gen eind 2014, terwijl de studie volledig afgerond zou moeten 
zijn tegen eind 2015. Tegen eind 2016 hopen wij dan ons pro-
duct op de markt te kunnen brengen. Voor de VS rekenen wij 
in principe telkens op een jaar meer.’

Aan het woord is Christian Homsy, de gedelegeerd be-
stuurder van Cardio3 Biosciences, dat begin juli op Euronext 
Brussel en Parijs geïntroduceerd werd. Het bedrijf haalde 26,5 
miljoen euro op. Dat geld moet vooral dienen om de Fase III-
studie te bekostigen. 
VFB U behandelt hartfalen via een regeneratieve therapie. Wat 
houdt dat precies in?
Christian Homsy Bij de benadering die wij volgen, is het 
onze bedoeling organen te herstellen. Er zijn bepaalde orga-
nen in het menselijk lichaam die zichzelf herstellen en ande-
ren die dat niet doen. Als je bv. een been breekt, zal dat uit 
zichzelf opnieuw aaneen groeien. Of neem de lever. Je hebt 
een avond wat teveel gedronken, wat niet goed is voor je lever. 

Maar die zal zich zelf herstellen.
Dat herstel gebeurt dankzij 

bepaalde cellen in het orgaan. Bij 
de beenderen heb je bv. de osteo-
blast, die botweefsel opbouwt. 
Andere organen, als de hersenen, 
het hart of de nieren, herstellen 
zich niet zelf. Het grote verschil 
tussen die twee groepen is dat de 
organen die zich niet zelf herstel-
len, geen cellen in zich hebben, 
die voor dat herstel zorgen. Het 
doel van de regeneratieve genees-

kunde is het orgaan dat zich niet zelf herstelt, om te vormen 
tot een orgaan dat dat wel doet. Het is dus de bedoeling dat 
bv. het hart, net als het bot, als het een litteken vertoont, dat 
zelf zou kunnen genezen.

VFB Waarom is u zich dan specifiek met hartziekten gaan bezig-
houden? En hoe zorgt u er precies voor dat het hart zichzelf kan 
genezen?
Homsy Wij houden ons bezig met het hart omdat dat een 
orgaan is dat, architecturaal gesproken, relatief eenvoudig in 
elkaar zit. Er zitten weinig verschillende celtypes in. Tegelijk 
is het aantal mensen dat lijdt aan hartaandoeningen erg groot. 
Als we willen dat het hart zichzelf geneest, moeten wij in het 
hart cellen inbrengen die in staat zijn om voor dat herstel te 
zorgen. En omdat die cellen niet bestaan, moeten we ze zelf 
uitvinden. 

Wij zijn dan gaan kijken hoe dat precies gebeurt in het em-
bryo. Na de bevruchting worden bepaalde cellen in het em-
bryo de cellen van het hart. De code daarvan is ontdekt in de 
Mayo-kliniek in de VS en daar werken wij nu mee. Wij trans-
formeren cellen van het beenmerg tot hartcellen. Waarom 
werken wij met die cellen? Eenvoudig gesteld kan je zeggen 
dat, als je kijkt naar het embryo, de cellen van het beenmerg 
van dezelfde embryonaire lijn komen als de hartcellen. Wij 
nemen die cellen en wij vormen ze om tot voorlopercellen 
(progenitor cells) voor het hart. Die cellen zullen het hart her-
stellen. En wij injecteren ze dan in het hart. Wij hebben kun-
nen aantonen dat dat goed werkte bij dieren. In een volgende 
studie hebben wij laten zien dat het ook werkt bij de mens. 

Wij staan nu op het punt om een veel bredere studie aan 
te vatten, de Fase III. Daarmee willen wij bewijzen dat wat we 
hebben kunnen aantonen bij een kleine groep patiënten, ook 
geldt bij een grote groep patiënten.
VFB Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
Homsy Wij nemen dus de cellen van het beenmerg van de 
patiënt. Die sturen wij naar het productiecentrum, dat zich 
vandaag nog bevindt in Mont-Saint-Guibert. Achteraf zal het 
commercieel productiecentrum gevestigd worden in Vlaan-
deren.

In het laboratorium worden de cellen omgevormd. Dan 
worden ze ingevroren en teruggestuurd naar het ziekenhuis. 
Daar worden, aan de hand van een katheter die we zelf hebben 
ontwikkeld, de cellen in het lichaam geïnjecteerd. Die proce-
dure duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Meestal kan 
de patiënt dan de volgende dag het ziekenhuis verlaten. Voor 
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In de VS hebben 
ongeveer 5 
miljoen mensen 
te lijden van 
hartfalen. In 
Europa is dat 
dubbel zoveel.
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alle duidelijkheid, het gaat niet om patiënten 
die in het ziekenhuis verblijven. De patiënten 
komen voor de behandeling naar het zieken-
huis en mogen dat de volgende dag verlaten. 
De behandeling gebeurt één keer. Er volgen 
geen verdere behandelingen.

Uit onze studies is gebleken dat zes maan-
den na de behandeling een kwart van de hart-
functie hersteld is. Dat is heel wat. Het maakt 
een enorm verschil voor de patiënt die voor-
dien door zijn ziekte niet meer in staat was 
om nog buiten te komen, maar na de behan-
deling wel bv. zijn boodschappen kan doen.
VFB Zet de verbetering zich na die zes maan-
den nog verder door?

Homsy Dat is moeilijk te zeggen, want 
eens een hartcel volwassen is, vermenig-
vuldigt die zich niet meer. Wat hierbij van 
belang is, is dat patiënten die lijden aan een 
hartfalen, er voortdurend op achteruit gaan. 
De patiënten die wij behandeld hebben, 
vertonen gedurende ongeveer een jaar be-
terschap. Daarna stabiliseert hun toestand. 
Dus het verschil blijft toenemen, omdat een 
patiënt die niet behandeld is, er voortdu-
rend op achteruit gaat.

Het is dus niet zo dat de patiënten die wij 
behandeld hebben, volledig genezen zijn. 
Wij zijn er wel in geslaagd dieren te genezen, 
maar bij mensen is ons dat nog niet gelukt. 
Het hart van een mens is immers heel wat 
complexer dan het hart van een dier. Maar 
het is wel duidelijk dat de toestand van de pa-
tiënten beduidend verbetert.

Wat denkbaar is, is dat, als we de injectie 
twee, drie, vier keer of meer herhalen, wij het 
hart helemaal zouden kunnen herstellen. Dat 
is mogelijk, maar op dat punt zijn we nog niet 
en we willen ook geen dingen beloven die we 
niet kunnen waarmaken. Wij weten het niet. 
Wij zouden op termijn wel een studie willen 

doen waarbij wij bekijken wat het resultaat 
is van twee injecties: één vandaag en één zes 
maanden tot een jaar later. Maar dat vraagt 
weer een grote inzet van middelen en je kan 
niet alles doen.
VFB Mikt u op een bepaald type patiënt?
Homsy In een eerste fase richten wij ons 
enkel op de patiënten die een infarct gehad 
hebben, waarvan de kransslagader verstopt is 
geweest en waarbij er een litteken is. En wij 
kijken naar die mensen ook nadat zij al een 
hele tijd geleden dergelijk infarct gehad heb-
ben. Het gaat dus om mensen die te maken 
hebben met een hartfalen, wat algemeen ge-
sproken betekent dat het hart niet meer in 
staat is om voldoende bloed in het lichaam te 
pompen. Als je bv. een inspanning doet, zal 
het hart sneller gaan slaan, om meer bloed 
rond te sturen en zuurstof naar de spieren 
te sturen. Bij iemand met een hartfalen is 
zijn hart ook in gewone toestand niet meer 
in staat om voldoende bloed rond te sturen, 
zodat die persoon heel de tijd buiten adem 
is. Dat is de eerste ziekte die wij proberen te 
behandelen, want vandaag is er voor die pati-
enten geen oplossing.
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“Het doel van de 
regeneratieve 
geneeskunde is het 
orgaan dat zich niet 
zelf herstelt, om te 
vormen tot een orgaan 
dat dat wel doet.”

© Lieven Van Assche / Image Desk

http://www.anthologie.be


Beste Belegger34

VFB Heeft u zicht op het marktpotentieel?
Homsy Wat ik daarover kan zeggen is dat 
er vandaag in de Verenigde Staten ongeveer 5 
miljoen mensen te lijden hebben van hartfa-
len. In Europa is dat ongeveer dubbel zoveel. 
Dus we spreken over een enorme markt. Zoals 
gezegd focussen wij ons op een deel van die 
markt, op de mensen die het meest ziek zijn.
VFB Is zo’n behandeling niet erg duur?
Homsy De regeneratieve therapieën wor-
den gezien als dure behandelingen. Dat 
klopt. Want als je bij deze therapie een lot 
voor één patiënt produceert, moet je alle 
testen doen die je bij andere behandelingen 
moet doen als je een lot produceert voor 
pakweg 10.000 patiënten. Als je bv. een vaccin 
aanmaakt, maak je meteen een lot aan voor 
10.000 patiënten. Daarvoor doe je alle nodige 
testen één keer. Je moet één keer testen of het 
lot steriel is, of het geïnfecteerd is door my-
coplasma, je test één keer de kwaliteit van het 
lot. Wij moeten die testen voor elke patiënt 
afzonderlijk doen. Dat is dus erg duur. Voor 
10.000 patiënten moeten wij die testen dus 
10.000 keer doen. Daardoor is de regenera-
tieve geneeskunde per definitie duur.

Onze industriële rol bestaat erin ervoor 
te zorgen dat wij kunnen produceren tegen 
de laagst mogelijke kosten. De middelen in 
de gezondheidszorg zijn immers beperkt. 
Wij moeten vandaag dus aantonen dat wij 
de kosten voor de gezondheidszorg kunnen 
drukken. En hoe lager de kosten, hoe meer 
patiënten er toegang toe hebben. Bovendien 
bespaar je veel geld voor de gemeenschap, als 
je een therapie ontwikkelt als de onze, waar 
de patiënt met één injectie geholpen wordt 
en niet langer drie, vier keer per jaar naar in-
tensieve zorgen moet, omdat zijn toestand 
weer verslechterd is. 
VFB U heeft de Fase III-studie opgestart in een 
beperkt aantal Europese landen. Waarom niet 
meteen op Europees vlak? 
Homsy Het is een zaak van kosten en effici-
entie. Voor je in een land proeven mag doen 
op patiënten, moet je de overheid van dat 
land ervan overtuigen dat tegenover de ri-
sico’s van de proeven voordelen staan die de 
moeite waard zijn. Het vraagt heel wat werk 
om zo’n dossier op stellen.

Eens dat gebeurd is en je in het land proe-
ven mag doen, heb je er alle belang bij om die 

in zoveel mogelijk ziekenhuizen in dat land 
te doen. Vandaag hebben wij de toelating 
in België, het Verenigd Koninkrijk, Servië, 
Hongarije en Israël. Ik hoop dat wij op korte 
termijn ook de goedkeuring zullen krijgen 
voor Italië en Spanje. Het gaat dus om een 
geleidelijke inspanning. In principe doe je de 
testen in een aantal Europese landen en een-
maal je de resultaten hebt, worden die aan 
het Europese agentschap voorgelegd en de 
resultaten gelden dan voor heel Europa. 
VFB Hoe komt het dat de resultaten voor Eu-
ropa niet meteen ook gelden voor de VS en dat je 
dar de testen nog eens moet overdoen? 
Homsy Het probleem is dat, als je de Ame-
rikaanse autoriteiten vraagt of ze de Europe-
se resultaten erkennen, zij dat zullen bevesti-
gen. Maar de realiteit is dat zij altijd wel een 
reden vinden waarom zij die resultaten toch 
niet erkennen. Dus moeten wij ook in de VS 
een studie doen, om daar de goedkeuring te 
krijgen. Als je dat niet doet, neem je teveel ri-
sico. Je kan dat protectionisme noemen, als je 
wil, maar het is de realiteit. De FDA is daarom 
niet strenger dan de Europese autoriteiten, 
maar het vraagt andere dingen. Daarbij is er 
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toch wel een tendens om hun eigen industrie 
te beschermen. 
VFB Heel wat kleine en middelgrote biotech-
bedrijven gaan voor de Fase III-studie op zoek 
naar een grotere partner, omdat de kosten zo 
hoog liggen. Waarom heeft u die keuze niet ge-
maakt?
Homsy Het is niet omdat we dat niet wil-
den. Maar wij hebben het voordeel, dat te-
gelijk een nadeel is, dat wij in een domein 
werkzaam zijn dat heel erg nieuw is. En de 
farmaceutische bedrijven zijn niet bepaald 
bekend om hun avontuurlijke opstelling. 
Dus ik denk dat wij zelf ons product in een 
verdere fase van zijn ontwikkeling moeten 
brengen, voor wij mogelijke partners zullen 
kunnen interesseren.

Er zijn wel voorstellen geweest voor part-
nerschappen, maar de voorwaarden daarvan 
waren niet aanvaardbaar voor onze aandeel-
houders. Daar moeten we bij zeggen dat we 
vandaag over voldoende geld beschikken om 
de studie van Fase III te kunnen afronden. En 
als we daar geraken, zal het bedrijf heel wat 
meer waard zijn dan vandaag. Dus, nu we het 

geld hebben, zou het spijtig zijn om met een 
partner in zee te gaan.
VFB Waarom heeft u gekozen voor een dubbele 
notering in Brussel en Parijs?
Homsy In Parijs zijn er de zes maanden voor 
wij naar de beurs trokken meerdere beursin-
troducties geweest, wat in Brussel niet het 
geval was. Bovendien bleek er in Parijs toch 
van bepaalde investeerders wel wat interesse 
te zijn. Wij hebben er dan voor gekozen om 
niet al onze eieren in één mand te leggen, 
maar om het risico wat te spreiden. Uiteinde-
lijk was de reactie van de belegger zowel in 
Parijs als in Brussel erg positief. 

Door de beursintroductie is Cardio3 ook 
een nieuw bedrijf geworden. Door de beurs-
introductie beschikt het bedrijf nu immers 
over een betaalmiddel, in de vorm van zijn 
aandeel. Er bestaan vandaag in de markt tech-
nologieën, die nog ondergewaardeerd wor-
den. Dus, als zich een mooie opportuniteit 
zou aandienen – en wij kijken trouwens zelf 
ook rond naar mooie opportuniteiten – zou-
den wij geïnteresseerd kunnen zijn. Maar het 
geld waarover wij nu beschikken, dient dui-
delijk om de Fase III-studie te bekostigen, 
en een eventuele overname mag dat niet in 
gevaar brengen.
VFB Bestaan er trouwens andere bedrijven die 
op hetzelfde domein actief zijn als jullie?
Homsy Er zijn nog wel bedrijven die bezig 
zijn met regeneratieve geneeskunde. Maar 
bedrijven die een techniek gebruiken zoals 
de onze, die toelaat cellen te herprogramme-
ren, zijn er bij ons weten niet. Als ik vandaag 
bekijk wat gepubliceerd is en wat bekend 
is, dan zie ik geen andere technologie die in 
staat is om te doen wat wij doen. Maar na-
tuurlijk, de wetenschap staat niet stil. En mo-
gelijk lukt het op een dag wel iemand. Maar 
zelfs dan hebben we minstens zeven tot acht 
jaar voorsprong. En we moeten er voor zor-
gen dat we die voorsprong behouden. 

De Nobelprijs voor Geneeskunde is vorig 
jaar toegekend aan een Japans onderzoeker, 
Shinya Yamanaka, die het omgekeerde doet 
van wat wij doen. Hij vertrekt bv. met huid-
cellen en vormt die om tot niet-geprogram-
meerde cellen. Vandaar zou je die cellen kun-
nen herprogrammeren in andere cellen.

Het gaat hier om hetzelfde soort weten-
schap. Het potentieel hiervan is enorm. Maar 
ik heb geleerd dat men wel veel kan doen, 

maar niet alles. Men moet zich focussen op 
de ontwikkeling van een product. Tegelijk 
wil ik dat dit bedrijf morgen twee, drie, vier 
keer zoveel doet als vandaag. Dus wij zullen 
moeten uitbreiden naar andere technolo-
gieën, naar andere domeinen, naar andere 
benaderingswijzen.
VFB Kijkt u voor de commercialisatie en de 
distributie achteraf nog uit naar mogelijke part-
ners?
Homsy Zoals gezegd focussen wij op de 
patiënten die er het ergst aan toe zijn. Die 
patiënten worden behandeld in een beperkt 
aantal centra. In België bv. gaat het om een 
vijftiental ziekenhuizen die dat soort patiën-
ten behandelen. 

Dus als wij de commercialisatie zelf willen 
doen, is dat een mogelijkheid. Grosso modo 
gaat het om 3.000 ziekenhuizen in Europa en 
de VS. Met een 300-tal verkopers kunnen wij 
die bedienen. Dus wij zouden het zelf kun-
nen doen. Maar of we het zelf zullen doen, 
dat weet ik nog niet. Daar is nog tijd voor.
VFB Welke andere producten zitten er nog in 
de pijplijn?
Homsy Wij hebben nog twee andere pro-
teïnegebaseerde producten in ontwikkeling. 
Wij hopen dat die in de klinische fase zullen 
komen tegen eind volgend jaar. 

Daarnaast lopen er nog twee programma’s 
met de Europese Commissie. Eén daarvan 
richt zich op kinderen die met een hartpro-
bleem geboren worden. Die opereert men al 
de eerste dagen na de geboorte. Er wordt een 
hartklep ingeplant, maar die groeit nu niet 
mee naarmate het kind groter wordt. Het ge-
volg is dat die patiënten in de loop van hun 
leven vier tot vijf keer een zware openhart-
operatie moeten ondergaan. 

In het programma waar wij in betrokken 
zijn, proberen we een klep te ontwikkelen, 
die meegroeit met het kind. Wij zijn erg te-
vreden dat wij in dat programma betrokken 
zijn. Enerzijds betekent het dat wij door de 
Europese Commissie erkend worden als een 
innovatief bedrijf. Anderzijds is het altijd 
waardevol om te kunnen werken voor kin-
deren en voor hen een belangrijk verschil te 
kunnen maken.

•

interview 3 september 2013
www.c3bs.com

Uit onze studies is 
gebleken dat zes 
maanden na de 
behandeling een kwart 
van de hartfunctie 
hersteld is.
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