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Het azM en de Faculteit Health, Medici-
ne and Life Sciences (FHML) van de 
Universiteit Maastricht (UM) werken 
samen onder de naam Maastricht 

UMC+, ofwel Maastricht Universitair Medisch Cen-
trum met een plus. De activiteiten van de Maastricht 
UMC-Holding (Holding) zijn begin 2008 gestart. De 
Holding zet zich in voor het gehele MUMC+, onder-
meer door ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling 
en uitvoering van marktgerichte researchactiviteiten. 
Daarnaast verleent zij ook ondersteuning bij de oprich-
ting van, het deelnemen in en het besturen van nieuwe 
ondernemingen. De komst van de nieuwe decaan, prof. 
dr. Martin Paul, die binnen de Raad van Bestuur 
MUMC+ de valorisatieportefeuille voert, heeft een dui-
delijke impuls gegeven aan een constructieve research 
samenwerking met de FHML. Per 1 januari 2011 zullen 
de activiteiten tussen UM en MUMC+ op het gebied 
van Life Sciences binnen de Maastricht UMC-Holding 
gebundeld worden.

Activiteiten Holding het afgelopen jaar
In het afgelopen jaar zijn o.a. het Medical Field Lab BV 
(MFL), het Shared Service Center en de Drug Research 
Unit Maastricht BV (DRUM) opgericht. Tevens zijn aller-
lei samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende 
participaties van het MUMC+, waaronder BioMedbooster 
BV, BioPartner BV, Pharmacell BV) en ook met ZinMedi-
cal EU BV. Er wordt nog gewerkt aan de overdracht van de 
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aandelen van BioMedbooster BV naar de Holding. De stra-
tegische beleidslijnen tussen Holding en van de Maastricht 
Health Campus zijn nauw met elkaar verweven. Bij de ont-
wikkeling van deze Campus is de Holding nauw betrokken, 
de communicatie, marketing en operationele zaken van de 
Campus zullen worden ondergebracht bij de Holding.

Shared Service Center
De holding geeft ondersteuning aan de BV’s d.m.v. het 
Shared Service Center. De diensten die hierin worden 
aangeboden zijn: financiële administratie, P & O, be-
drijfsjuridisch advies en management begeleiding. Aan-
gezien het Shared Service een aantal bedrijfsvoering- 
aspecten zelf kan aanbieden, hoeft niet iedere BV die zelf 
te organiseren. Dit leidt tot kostenbesparing en transpa-
rantie voor de toezichthouder. Door de bundeling van 
kennis wordt ook gewaarborgd dat er voldoende exper-
tise in iedere BV aanwezig is.

Drug Research Unit Maastricht

  Eén van de BV’s is DRUM. Deze  
  unit doet klinisch onderzoek met 
gezonde proefpersonen en patiënten in de fase 0 t/m 2. 
In samenwerking met het MUMC+ en FHML kunnen 
onderzoeken in opdracht van de farmaceutische indus-
trie, alsmede ook door het MUMC+ zelf worden uitge-
voerd. De algemene leiding van deze unit heeft prof. dr. 
Luc van Bortel, die tevens als directeur verbonden is aan 
de Drug Research Unit Gent. Op deze manier kunnen 
kennis en kunde met elkaar verbonden worden en kun-
nen er grotere studies parallel lopen in zowel Maastricht 
als Gent. Voor Nederland en België is dit een uniek con-
cept waar de Europese farmaceutische industrie een dui-
delijk voordeel uit kan halen.
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Mensgebonden onderzoek
De bundeling van de activiteiten van DRUM (onder-
zoeksunit voor fase 0,1 en 2a studies) en het Clinical 
Trial Center Maastricht (CTCM: Klinisch onderzoek in 
fase 3 en 4) hebben er toe geleid dat het mensgebonden 
onderzoek binnen het MUMC+ in zijn geheel wordt 
ondersteund, doordat nu alle fases worden afgedekt  
(1 t/m 4). De samenwerking met de onderzoeksinstitu-
ten van FHML biedt de mogelijkheid om het gehele 

spectrum van translationeel onderzoek binnen het 
MUMC+ vorm te geven. Ook wordt samenwerking met 
de faculteit der psychologie van de UM, met onder-
zoekslijnen binnen het MUMC+, voorbereid. Door het 
oplijnen van de verschillende researchondersteunende 
activiteiten en BV’s ontstaat er een keten van bedrijfs-
onderdelen, die de onderzoeker en de farmaceutische  
industrie instaat stelt hoogstaand (GCP-norm: Good 
Clinical Practice) mensgebonden onderzoek te doen.
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