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‘Wij hebben de middelen, de kennis  
en de passie om kanker te verslaan’

Interview met Tim Van Hauwermeiren, ceo van arGEN-X

In de zomer van 2014 kwam arGEN-X de stilaan in-
drukwekkende ploeg biotechspelers op Euronext Brussel ver-
voegen. arGEN-X bouwt op de nieuwste inzichten in de ge-
neeskunde en ontwikkelt geen symptoombestrijders, maar 
antilichamen die de natuurlijke afweersystemen van het men-
selijk lichaam bijstaan. Topman Tim Van Hauwermeiren en 
zijn team willen zo graag iets ontwikkelen tegen kanker dat ze 
er in 2008 een nieuw bedrijf voor oprichtten.
VFB Wat is er specifiek aan arGEN-X? Wat is er specifiek aan de 
werking van de geneesmiddelen die u ontwikkelt?
Tim van Hauwermeiren Wij ontwikkelen antilichamen 
(antistoffen) die bloedkankers, het uitzaaien van kankers en 
ernstige auto-immuunziekten aanpakken. Bij dat laatste vallen 
de verdedigingsmechanismen van ons immuunsysteem het 
eigen lichaam aan. Het produceert dan antistoffen tegen ge-
zonde cellen. We hebben ondertussen heel veel geleerd over 
hoe die antistoffen werken en zijn dus beter in staat ze in te 
zetten tegen lichaamsvreemde cellen (de ziekte). Antistoffen 
zijn maar effectief als ze de ziekte te slim af zijn: ze moeten de 
ziekte als het waren heel gericht kunnen omsingelen en uit-
schakelen.

VFB Die antistoffen ontwikkelt u op basis van antilichamen van 
lama’s. Dat is ook wat Ablynx doet. In wat verschilt arGEN-X met 
dat biotechbedrijf?
Tim van Hauwermeiren Lama’s hebben 2 soorten antilicha-
men. In Vlaanderen hebben we 2 mooie biotechbedrijven die 
elk met 1 soort van deze antistoffen aan de slag gaan. Ablynx 
heeft zijn platform gebouwd op de specifieke nano-antilicha-
men van de lama voor een heel breed spectrum van ziektes, 
wij gebruiken de gewone antilichamen heel gericht tegen kan-
ker en auto-immuunziektes. Om het onbescheiden te zeggen: 
wij willen die ziektes mee uit de wereld helpen en dat kan het 
beste als je er alles, maar dan ook alles op focust. Alle mense-
lijke en financiële middelen gaan naar onze passie om baan-
bekende geneesmiddelen op de markt te brengen. Wij gelo-
ven dat we de middelen, de kennis en de passie hebben om die 
kankers te bestrijden door de kwalijke gevolgen veel sterker te 
beperken en te controleren. Een beetje zoals aids van dodelijk 
ziekte naar goed leefbaar is geëvolueerd, mits een behandeling 
met de beste middelen.
VFB U hebt zelf ook lang bij Ablynx gewerkt. Waarom bent u 
dan een nieuw bedrijf begonnen?

Tim van Hauwermeiren Laat me zeg-
gen dat ons ondernemersbloed heel sterk 
is. Zelf een bedrijf uit de grond stampen is 
nog iets anders dan hoofd zijn van de be-
drijfsontwikkeling in een onderneming die 
al sterk is uitgebouwd. Bovendien was er 
ruimte voor nieuwe technologie en onder-
zoek op basis van die geweldige antilicha-
men van de lama’s.
VFB Tegen welke kankers ontwikkelt arGEN-
X geneesmiddelen? 
Tim van Hauwermeiren Enerzijds heb-
ben we ontwikkelingen tegen bloedkan-
kers zoals lymfoma’s en leukemie en ander-
zijds werken we aan een middel tegen het 
uitzaaien van kankers naar vitale organen 
zoals bij maag- en borstkankers. Het over-
grote deel van de kankers is pas dodelijk bij 
uitzaaiing in het lichaam.
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VFB De geneesmiddelen zijn wel in klinische 
fase, maar wel nog in de eerste fase? Dat bete-
kent nog heel lang wachten op resultaat?
Tim van Hauwermeiren Het klopt dat we 
nog in de eerste fase zijn, maar in levensbe-
dreigende ziektes zoals kanker verloopt de 
ontwikkeling iets anders dan bij andere ge-
neesmiddelen. De eerste fase om vooral te 
testen of het middel schadelijk is, wordt di-
rect volop gebruikt om te kijken naar de naar 
de werkzaamheid in patiënten.
VFB U hebt nog wel geen partners voor deze 
geneesmiddelen in ontwikkeling?
Tim van Hauwermeiren Neen, dat klopt. 
Uiteraard willen we ook zoveel mogelijk aan-
deelhouderswaarde creëren en daarom wil-
len we de ontwikkeling tot en met fase II in 
eigen huis houden en dan pas een partner 
zoeken. We hebben wel partnerships voor 
ontwikkelingen in preklinische fase met grote 
bedrijven zoals Shire, Bayer en Boehringer 
Ingelheim.
VFB Hoelang kan u nog verder met de huidige 
financiële middelen?

Tim van Hauwermeiren Wij hebben een 
cashpositie (in Q3–2014) van 60 miljoen 
euro. Dat moet in principe voldoende zijn tot 
einde 2017. Zo hebben we ruim voldoende 
tijd om zonder druk een partner te vinden als 
de tijd rijp is. Belangrijk nog is te zeggen dat 
wij met de Amerikaanse patiëntenvereniging 
Leukemia & Lymphoma een partnership 
hebben. Dat is een hele grote en krachtige fi-
nanciële vereniging met een jaarbudget van 350 miljoen dollar. Zij betalen de helft van de 

ontwikkelingskosten van fase I/II van ARGX 
110 die we testen in de bloedkanker Walden-
strom. Momenteel zijn in de testfase al men-
sen in behandeling met ARGX 110 met gunsti-
ge resultaten.
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“Om het onbescheiden te 
zeggen: wij willen die ziektes 
mee uit de wereld helpen en 
dat kan het beste als je er 
alles, maar dan ook alles op 
focust.”
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