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ONDERZOEK
ABC-Expression Center is U-Protein Express BV
Sinds november 2007 is het ABC-Expression Center formeel opgehouden te bestaan. Onder de
naam U-Protein Express BV gaat het centrum dat recombinante eiwitten produceert, nu als
zelfstandig bedrijf door het leven. De BV is qua product en dienstverlening voor Nederland
uniek.
Het ABC Expression Center, de voorloper van U-Protein Express, is in 2002 opgericht op initiatief van
Piet Gros, Ineke Braakman en Rob Kaptein. Het centrum is met ABC financiering voor een periode van
vijf jaar opgezet om onderzoek te faciliteren door ABC onderzoekers de mogelijkheden te geven tot de
productie van complexe eiwitten in humane cellen en de daarop volgende eiwitzuiveringen. Een
product dat niet alleen onder Utrechtse academische onderzoekers maar ook bij derden gretig zijn
aftrek vond. Het centrum was immers door zijn faciliteiten (het gekozen productie platform, de
aanwezige kennis en de infrastructuur) in staat om op grote schaal en in korte tijd veel verschillende
gezuiverde eiwitten te produceren. De activiteiten van het centrum hebben ook de aandacht van een
aantal biotech-bedrijven getrokken wat in het afgelopen jaar ook tot onderzoekscontracten heeft
geleid.

Nu de ABC financieringstermijn is afgelopen, is het centrum sinds vorig jaar als spin-off van het ABC,
een zelfstandige BV. Het ABC heeft een actieve bijdrage geleverd aan de verzelfstandiging van de
faciliteit en zal ook de komende periode garant staan voor een belangrijk deel van de omzet. Bij UProtein Express zijn momenteel drie medewerkers in dienst: directeur Dr. Martin Hessing en
onderzoekers Dr. Wieger Hemrika en Dr. Roland Romijn. Wat verandert er voor academische
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onderzoekers? Wieger Hemrika: “Voor hen verandert er vooralsnog weinig, in feite kunnen we hen nu
nog meer werk uit handen nemen. Het is uiteraard de bedoeling dat nu we een BV zijn wij op
commerciële basis draaien”. Roland Romijn: ‘in het Utrechtse zijn we ruim bekend dankzij de mond tot
mond reclame door academische onderzoekers. Om nieuwe klanten te werven zullen we onder andere
reclame maken via onze nieuwe website: www.u-proteinexpress.com.'
Vanaf april 2008 is U-Protein Express te vinden op een nieuwe locatie: N 824 in het Kruytgebouw.
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