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Ondernemen

Groen licht voor Belgische ‘drainagebuis’ voor het oog
Het Belgische medtechbedrijf
iSTAR Medical heeft groen licht
gekregen om zijn implantaat
in Europa te lanceren. Daarmee
kan het de oogziekte glaucoom
behandelen en vermijden
dat mensen blind worden.

‘Dit is een belangrijke mijlpaal’, zegt
CEO Michel Vanbrabant. Tien jaar
na de opstart is het bedrijf eindelijk
klaar om zijn technologie - prijs:
zowat 1.000 euro per patiënt - te
commercialiseren. De focus ligt in
eerste instantie op Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. Andere landen
volgen later.
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iSTAR-CEO Michel Vanbrabant.

In de Verenigde Staten, veruit de
grootste markt, moet iSTAR de patiëntenproeven nog doorlopen. Vermoedelijk wordt het goedkeuringsdossier pas in 2025 aangevraagd.
Glaucoom is een aandoening die
wereldwijd tientallen miljoenen patiënten treft. De kanaaltjes om oogvocht af te voeren werken onvoldoende, waardoor de druk in het oog
stijgt, de oogzenuwen langzaam
afsterven en delen van het gezichtsveld verdwijnen. De ziekte blijft lang
onopgemerkt, maar de schade is
onherstelbaar. Er zijn speciale oogdruppels voor patiënten, maar die
hebben limieten.
Het implantaat van iSTAR, waar
25 werknemers aan de slag zijn,

werkt als een soort drainagebuis om
het oogvocht te verwijderen. Het is
enkele millimeters groot en heeft de
vorm van een cilinder waarin een
netwerk van minuscule grotjes is
gemaakt. Het inbrengen van het implantaat gebeurt via een ingreep die
amper twee minuten duurt.
De totale markt voor dit soort
implantaten zal volgens specialisten
tegen 2025 naar schatting verviervoudigen tot zo’n 2 miljard euro. Momenteel zijn bedrijven als Johnson
& Johnson en Allergan dominant,
maar iSTAR denkt daar zijn vlag
naast te kunnen planten.
Het Belgische bedrijf, waarvan de
roots in het Amerikaanse Seattle liggen, haalde sinds zijn oprichting al

We bekijken wat
de volgende stap
zal zijn. De opties
liggen open, een
beursgang of een
private kapitaalronde.
MICHEL VANBRABANT
CEO ISTAR MEDICAL

54 miljoen euro op om zijn technologie op punt te zetten en te testen.
Aandeelhouders zijn onder meer
Capricorn, SRIW, Gimv, het Nederlandse LSP, het Duitse EarlyBird en
Marc Nolet de Brauwere. Die laatste
is de man achter het Luikse Physiol,
dat voor honderden miljoenen euro’s
werd verkocht. Physiol is een producent van implantaten voor patiënten
met de oogaandoening cataract.
‘We hebben momenteel nog geld
om onze activiteiten te financieren’,
zegt Vanbrabant. ‘Maar we bekijken
wat de volgende stap zal zijn. De opties liggen open, een beursgang of
een private kapitaalronde. Het is nog
te vroeg om daarover meer te zeggen.’

ADVERTENTIE

Oprichter
ruimt baan bij
bewakingsfirma
Protection Unit
Het Luikse bewakingsbedrijf Protection Unit krijgt een nieuwe CEO.
Nicolas De Angelis, die eerder aan de
slag was als financieel directeur,
neemt het roer over van Yves Bastin
en Samuel Di Giovanni.
Protection Unit, dat is uitgegroeid
tot het nummer drie in de sector na
G4S en Securitas, werd opgericht
door Di Giovanni. Die werd eerder
dit jaar aangeklaagd voor handel
met voorkennis met Mithra-aandelen, het bedrijf van François Fornieri, ook een Luikenaar. Di Giovanni werd kort opgepakt, maar is vrij
onder voorwaarden.
De raad van bestuur van Protection Unit bevestigde nadien het vertrouwen in de oprichter. Maar nu is
besloten dat Di Giovanni zich in de
toekomst zal wijden aan de internationale ontwikkeling van de groep.
Over het lot van Bastin, die in december 2019 aan boord kwam, geeft het
bedrijf geen uitleg.
De nieuwe CEO moet de groei van
Protection Unit begeleiden. Het bedrijf, dat vorig jaar 65 miljoen euro
omzet realiseerde, telt 1.600 werknemers en kondigde onlangs de
aanwerving aan van nog 300 mensen.
De bewakingsfirma staat sterk in
Franstalig België, met klanten als de
luchthavens van Luik en Charleroi,
het circuit van Spa-Francorchamps,
en de voetbalclubs Standard Luik en
Anderlecht. Protection Unit hoopt
in de toekomst ook zijn positie in
Vlaanderen te versterken.

Home Invest
zet eerste stap
in Nederland
Home Invest Belgium, een beursgenoteerde specialist in residentieel
vastgoed, heeft zijn eerste stap gezet
op de Nederlandse markt. In Oss
(Noord-Brabant) koopt de groep een
voormalig karmelietenklooster dat
is omgevormd tot 87 sociale huurwoningen en commerciële ruimte
op het gelijkvloers. De investering
bedraagt 16,3 miljoen euro.
Door de grote vraag van huurders
zijn de woningen in het voormalige
klooster volledig verhuurd. Voor het
gelijkvloers wordt een huurder
gezocht. Home Invest Belgium geniet
voor die ruimte een huurinkomstengarantie van 12 maanden. De huurinkomsten op jaarbasis bij een volledige bezetting bedragen 781.500
euro.
Met de transactie groeit de vastgoedportefeuille van Home Invest
Belgium tot een reële waarde van
meer dan 700 miljoen euro. De groep
is van plan verder uit te breiden in
Nederland. ‘Het is een land met sterke economische fundamenten, en
we willen er na deze eerste stap absoluut verder groeien’, zegt CEO Sven
Janssens.

GLOBAL ALUMNI
WINTER REUNION
Make moves, change the game
2 December 2021, Brussels

WINNING IN BUSINESS IS LIKE WINNING AT CHESS
To succeed, you need to think ahead, anticipate what’s coming next –
and adapt quickly.
Strategise your next move during the Global Alumni Winter Reunion
on 2 December, and join our inspiring afternoon sessions by
Vlerick faculty, evening show and networking reception.

WHAT CAN YOU EXPECT?
• Afternoon inspiration sessions on a range of topics: the future
of branding, sustainability, big data & artificial intelligence
• Evening show with keynote by Alex Edmans,
Professor at London Business School and author of
Grow the Pie: How great companies deliver both
purpose and profit – described as one of 2020’s
best business books by the Financial Times
• Networking reception

START PLANNING YOUR NEXT MOVE
& KEEP CHANGING THE GAME!
Register now: www.vlerick.com/gawr2021
This event is exclusively reserved to our Vlerick Alumni.

