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BBB Therapeutics (BBB Therapeutics)

Het Leidse biotechbedrijf BBB Therapeutics dat eind januari failliet ging, maakt een doorstart. Een groep investeerders onder
leiding van oprichter Pieter Gaillard heeft een principeakkoord bereikt met curator Marc Udink. ‘Ik ben best wel trots dat het
is gelukt’, zegt Udink.

Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt, maar Udink hoopt ‘op termijn’ alle schuldeisers terug te kunnen betalen. Het

tekort in de boedel bedraagt €1,25 mln tot €2 mln. BBB Therapeutics stond bekend als veelbelovend en ontwikkelde middelen
voor de behandeling van hersenziekten. Afgelopen jaren is meer dan €25 mln geïnvesteerd in het biotechbedrijf dat vooral
bekendheid geniet onder zijn oude naam To-BBB.

Verrassing

De doorstart onder leiding van Gaillard komt enigszins als een verrassing. Gaillard vertrok zelf in de loop van vorig jaar als
wetenschappelijk directeur bij BBB Therapeutics, omdat hij zich niet langer kon verenigen met het beleid. Het zittende
management wilde geen patenten in licentie geven om bij een beursgang de hoofdprijs te kunnen vragen. Gaillard was juist
voor het sluiten van partnerschappen die konden zorgen voor een stabielere inkomstenstroom.

´Onwerkelijk´

‘Het voelt nog wat onwerkelijk’, zegt Gaillard over de doorstart. ‘Natuurlijk ben ik blij dat het is gelukt, maar het is geen leuk
traject geweest. Er is heel veel schade en dat kunnen we niet allemaal in één keer repareren. Leveranciers en partners zijn met
flinke rekeningen blijven zitten.’ Een van de eerste dingen die Gaillard gaat doen, is kijken naar een nieuwe naam. ‘Met deze
naam gaan we zeker niet verder.’

Patenten

http://fd.nl/auteur/thieu-vaessen


Het nieuwe BBB Therapeutics verandert ook ingrijpend van karakter en gaat verder met slechts twee of drie werknemers, waar
vroeger wel dertig medewerkers in dienst waren. Gaillard: ‘Het was een echt research & development bedrijf. Daar is nu geen
geld meer voor.’ Door oude samenwerkingsverbanden nieuw leven in te blazen hoopt Gaillard de waarde van de patenten uit
te bouwen.

Curator Udink is kritisch over het oude management van BBB Therapeutics, dat volgens hem te snel heeft aangestuurd op een
beursgang. ‘Dat was een vlucht naar voren. Er was nog geen af-product dat het bedrijf naar de markt kon brengen door middel
van een beursgang. Nu bleek maar weer eens: vroege vogeltjes zijn voor de poes.’

Bloed-breinbarrière

Het onderzoek van BBB Therapeutics concentreert zich op de ontwikkeling van geneesmiddelen die de ‘bloed-breinbarrière’
van de hersenen kunnen omzeilen door middel van een nanodeeltje. De behandeling van hersenziekten is erg ingewikkeld
doordat de bloed-breinbarrière fungeert als een muur die geneesmiddelen tegenhoudt. Het bedrijf focust op de ontwikkeling
van twee producten, een tegen hersentumoren en een tegen ontstekingen in de hersenen.
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