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BEDRIJFSMEDEDELING                                                  1 oktober 2020, 08:00 ET/02:00 CEST 

                     

Biocartis treedt toe tot COVID-19 Testing Industry Consortium 

van negentien gezondheidszorg organisaties  
 

Consortium leden zullen samenwerken om mogelijkheden te vergroten om onderzoek te 
versnellen door verbeterde samenwerking en het delen van bevindingen met het publiek, 

met als uiteindelijk doel het verbeteren van COVID-19 testing aspecten over de hele wereld 

 
Mechelen, België, 1 oktober 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief 
bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan de krachten te bundelen 
met achttien bedrijven in de gezondheidszorg in een COVID-19 Testing Industry Consortium, met als doel het 
verbeteren, innoveren en versnellen van alle aspecten van testing, met inbegrip van onderzoek, regulatoir overzicht, 
klinische implicaties, betrouwbaarheid en toegang. 
 
Het op grote schaal testen op SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, is een kritisch aspect dat nodig is 
om de verspreiding van de ziekte te beperken. Door de oprichting van het COVID-19 Testing Industry Consortium 
hebben 19 bedrijven uit de gezondheidszorg hun krachten gebundeld met als doel om alle aspecten van testing te 
helpen communiceren, verbeteren, innoveren en versnellen, gaande van onderzoek tot klinische diagnostische 
implicaties. 
 
Het Consortium brengt een gevarieerde groep bedrijven samen met expertisegebieden die elkaar versterken, 
waaronder precisiegeneeskunde, diagnostiek, gezondheid op het werk, farmaceutica en klinische testing 
laboratoria, om te helpen duidelijkheid en potentiële oplossingen te bieden voor de COVID-19 testing uitdagingen. 
Om de doelstellingen van het Consortium te versterken, kunnen de leden: 

 Relevante expertise, materialen en ervaringen delen om het begrijpen van COVID-19 te bespoedigen. 
 Wetenschappelijke en gezondheidsgegevens, materialen en informatie analyseren om huidige tests en 

nieuwe aanpakken voor het COVID-19 testparadigma te ontwikkelen, te verbeteren en in te zetten. 
 Aan de kennis bijdragen die is opgedaan met het gezamenlijke onderzoek, door het publiceren van werk 

dat de wetenschappelijke gemeenschap en het grote publiek zal informeren over de bevindingen van het 
Consortium. 

 

Het Consortium is opgezet en wordt geleid door Bristol Myers Squibb. Consortium leden omvatten:  
 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.  
 ArcherDx, Inc. 
 Biocartis NV 
 Color 
 Diaceutics, PLC 
 DxTerity Diagnostics, Inc. 
 Genosity, Inc. 
 Hematogenix Laboratory Services, LLC 
 Infinity BiologiX 
 Interpace Pharma Solutions, Inc. 
 Janssen Pharmaceutica, NV 
 LabCorp 
 NeoGenomics Laboratories, Inc. 
 Novartis Institute for BioMedical Research 
 Ortho Clinical Diagnostics, Inc. 
 Syngene International Limited 

 Takeda Pharmaceutical Company Limited (‘Takeda’) 
 
Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, reageerde: “We zijn erg enthousiast om de krachten 
te bundelen met achttien bedrijven in de gezondheidszorg om alle aspecten van COVID-19 testing te helpen 
verbeteren en versnellen. Als antwoord op de hoge marktbehoeften, hoewel dit buiten onze focus op oncologie ligt, 
heeft Biocartis ook een SARS-CoV-2 test ontwikkeld om het virus dat COVID-19 veroorzaakt op te sporen, op zijn 
volledig geautomatiseerde, snelle en eenvoudig te gebruiken Idylla™ platform voor moleculaire diagnostiek. De 
krachten bundelen met partners in deze pandemische tijden, waarin de behoefte aan hoogwaardige, snelle en 
eenvoudige diagnostische tests voor elke patiënt buiten kijf staat is, staat centraal in onze missie als bedrijf". 
 
“Om innovatieve manieren aan het licht te brengen om COVID-19 testing snel te verbeteren tijdens deze 
wereldwijde pandemie, is het van cruciaal belang dat we silo's doorbreken en onderzoekers van verschillende 
organisaties met complementaire expertisegebieden bij elkaar brengen", aldus Saurabh Saha, M.D., Ph.D, 
senior vice president, Translational Medicine, Bristol Myers Squibb. "Dit is slechts één van de vele 
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manieren waarop de gezondheidszorg-gemeenschap samenwerkt om de COVID-19 pandemie te helpen oplossen. 
BMS is er trots op dit Consortium te leiden en we kijken ernaar uit om voort te bouwen op het belangrijke werk dat 
al is gedaan in dit gebied." 
 

--- EINDE --- 

Meer informatie:  

 

Biocartis:  

Klik hier om meer te lezen over Biocartis’ antwoord op COVID-19.  

 

Voor vragen, neem contact op met: 

Renate Degrave, Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis 

e-mail rdegrave@biocartis.com 

tel     +32 15 631 729  

gsm  +32 471 53 60 64 

 @Biocartis_ www.linkedin.com/Biocartis 

 

BMS:  
Klik hier om meer te lezen over Bristol Myers Squibb’s antwoord to COVID-19.  
Voor vragen, neem contact op met media@bms.com. 
 

Over Biocartis  
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische 
oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, 
clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, 
staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat 
accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in 
nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat 
tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende 
segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, 
colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_. 

Over Bristol Myers Squibb 

Bristol Myers Squibb is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf met als missie het ontdekken, ontwikkelen en 
leveren van innovatieve geneesmiddelen die patiënten helpen om ernstige ziekten te overwinnen. Voor meer 
informatie over Bristol Myers Squibb, bezoek ons op BMS.com of volg ons op 
LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook en Instagram. 

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en 
logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in 
enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen 
na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-
etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of 
uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden 
in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie 
onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. 
 
Toekomstgerichte verklaringen 
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties 
weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige 
gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de 
industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, 
veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze 
uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief 
effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of 
resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of 
activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen 
of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte 
verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen 
verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. 
Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige 
toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, 
veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of 
regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke 
personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn 
van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen 
in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte 
verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht. 
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