Tussen laboratorium en bestuurskamer

“De positieve signalen uit de
studies hielden het vuurtje
steeds brandend”
DR. MARTEN DOOPER, WETENSCHAPSJOURNALIST

Tijdens zijn promotieonderzoek stuit medisch bioloog dr. Ypke van Oosterhout (Nijmegen) halverwege
de jaren negentig van de vorige eeuw op een middel dat mogelijk succesvol kan zijn als behandeling
van acute graft-versus-hostziekte. Twee bedrijven en 25 jaar later komt de registratie van het middel
(eindelijk) in zicht.
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