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Ze waren jaren gezworen tegenstan-
ders en hadden elk hun vaste publiek 
van paardenliefhebbers en -profes-
sionals. ‘Tot we elkaar eens ontmoet-
ten op een gala en begonnen te pra-
ten over onze passie, de diergenees-
kunde’, vertelt paardendierenarts 
Tom Mariën. ‘Toen bleek dat we veel 
waarden en ideeën over de toekom-
stige evolutie van de paardengenees-
kunde deelden.’

En dus zi� en Mariën, de oprichter 
van de Lummense paardenkliniek 
Equitom, en Filip Vandenberghe, de 
drijvende kracht achter de Bosdreef 
Group, nu broederlijk naast elkaar 
te vertellen over hun toekomstpro-
ject. Ze fuseren hun paardenklinie-
ken tot de grootste groep in Europa.

Mariën en Vanderberghe, beiden 
topdokters in de paardengeneeskun-
de, zijn maniakaal met hun vak bezig. 
Ze hebben elk een paardenkliniek 
met wereldfaam uitgebouwd en tel-
len onder hun klanten de kroonprins 
van Dubai, Athina Onassis, de klein-
dochter en enige erfgenaam van de 
bekende Griekse scheepsmagnaat, 
en de dochters van Bruce Springsteen, 
Steve Jobs en Bill Gates.

Mariën (51) begon in 2001 in Lum-
men aan zijn droom om zijn jaren-
lange ervaring in paardenchirurgie 
en stamceltherapie te laten renderen 
in een eigen kliniek. Vandaag strekt 
zich in Lummen een klein dorp uit, 
met honderd paardenboxen, een 
volautomatisch gedraineerde piste, 
een paardenwellness, logies voor 
paardeneigenaars, een gespeciali-
seerde afdeling medische beeldvor-
ming, vier hypermoderne operatie-
zalen en een afdeling intensieve zorg. 
De kliniek van Equitom draaide in 
2021 ongeveer 8 miljoen euro omzet.

Bosdreef Group en Equitom, 
twee wereldvermaarde Vlaamse 
paardenklinieken, fuseren 
onder de Equine Care Group. 
De groep, de grootste van Euro-
pa, werkt aan een netwerk van 
klinieken in Frankrijk. Op lange-
re termijn plant ze ook vestigin-
gen in Dubai en de VS.
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Vandenberghe (45) is een topper 
in de wereld van de paardensport, 
gespecialiseerd in orthopedie en 
medische beeldvorming. Hij was de 
eerste dierenarts in ons land en de 
vierde in de wereld die MRI-scans 
uitvoerde bij paarden. Zowat de helft 
van de wereldwijde top tien van 
springpaarden is klant bij hem. 
Naast de kliniek in Moerbeke-Waas 
omvat de Bosdreef Group inmiddels 
De More� e in Asse en het Medisch 
Centrum Cavallina in Lille. De Bos-
dreef Group, die internationaal een 
sterke wetenschappelijke reputatie 
heeft opgebouwd, draaide in 2021 
ongeveer 7 miljoen euro omzet.  

De fusie van de twee klinieken 
speelt zich af tegen een bredere evo-
lutie van consolidatie in de wereld 
van diergeneeskunde. Ook voor de 
verzorging van kleine huisdieren 
slaan dierenartsen meer de handen 
in elkaar, of treden ze toe tot een 
grotere groep. Onder meer het Britse 
Evidensia en het Scandinavische Ani-
Cura zijn grote pan-Europese spelers.

Maar Vandenberghe en Mariën 
beweren anders te zijn. ‘Veel gewone 
dierenartspraktijken komen samen 
onder een grotere groep die in han-
den is van private-equityfondsen’, 
stelt Vandenberghe. ‘Alle respect, 
maar die hebben vaak een puur fi -

nanciële logica. Bij ons is de voor-
naamste drijfveer de klinische prak-
tijk en wetenschap van paardenge-
neeskunde naar een hoger niveau te 
tillen. We willen ook tegemoetko-
men aan de toenemende vraag naar 
hoogwaardige medische verzorging 
van paarden. We handelen altijd 
volgens de hoogst mogelijke deon-
tologische code.’ 

‘Tegelijk wilden we kapitein blij-
ven op ons schip’, vult Mariën aan. 
‘We blijven in de eerste plaats artsen, 
pas daarna zijn we ondernemers. 
Daarom kozen we voor een partner-
structuur, waarbij de sleutelfi guren 
onder onze artsen ook aandeelhou-

der kunnen worden in de groep. Dat 
zijn er intussen elf.’ 

Een vreemde eend in de bijt is 
Bencis. Het Belgisch-Nederlandse 
investeringsfonds stapte begin vorig 
jaar in als minderheidsaandeelhou-
der en werd aan boord gehaald om 
de ambitieuze groeiplannen van 
Mariën en zijn Equitom te realiseren. 
De samenwerking leidde uiteindelijk 
tot de Equine Care Group (ECG), een 
holding waarin alle klinieken die 
toetreden een plaats krijgen. Dat was 
al zo voor de ambulante praktijk van 
Frederik Bruyninx, een vermaarde 
paardenorthopedist en hoofddieren-
arts van het Belgische jumpingteam. 
Ook de drie klinieken van de Bos-
dreef Group komen daar nu bij. 

‘Er moest een duidelijke deonto-
logische scheiding komen tussen het 
medische en het zakelijke’, stelt Ma-
riën. ‘De investering in mensen en 
hoogtechnologische uitrusting, no-
dig voor de beste zorg voor het 
paard, kost evenwel veel geld. Door 
de zorg voor het paard centraal te 
stellen hebben we voor al onze pro-
jecten de volle steun van de Orde van 
Dierenartsen.’ 

Met de fi nanciële slagkracht van 
Bencis wil ECG een Europees netwerk 
van paardenklinieken uitbouwen, 
zowel via overnames als via nieuwe 
vestigingen. In Gembloux bij Namen 
bouwt ECG een nieuwe kliniek van 
6 miljoen euro. In Lummen inves-
teert de groep 3,5 miljoen in een 
nieuw operatiekwartier, vijftig extra 
paardenboxen en een conferentie-
zaal. In Frankrijk zijn er plannen voor 
drie klinieken. Ook De More� e wordt 
uitgebreid en gemoderniseerd. ‘We 
denken ook al verder, aan een vesti-
ging in Dubai en de VS, al zijn dat 
langetermijnplannen.’

De totale geconsolideerde omzet 
van ECG bedroeg vorig jaar 20 mil-
joen euro. Over de rendabiliteit ver-
kiest de groep niet te communiceren. 
Uit de jaarrekeningen bij de Natio-
nale Bank blijkt dat de enkelvoudige 
vennootschap Equitom BV in 2020 
1,6 miljoen euro bedrijfswinst maak-
te, Dierenkliniek De Bosdreef BV 
450.000 euro en De Morette BV 
309.000 euro. 
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‘De FDA die Amerikaanse farma voortrekt? 
Absoluut niet’
Hoe beslist de Amerikaanse ge-
zondheidswaakhond FDA tot de 
goed- of afkeuring van een ge-
neesmiddel? ‘Een black box’, 
zegt Onno van de Stolpe, de 
ex-CEO van Galapagos. ‘Een 
open boek’, vindt Mithra-CEO 
Leon Van Rompay.
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Wat UCB vrijdag 
meemaakte, 
overkwam 
Galapagos in 
de zomer van 

2020. De Amerikaanse gezond-
heidswaakhond FDA stuurde een 
Complete Response Le� er, waarin 
hij zich kritisch opstelde over po-
tentiële nevenwerkingen van het 
reumamiddel van Galapagos op 
de mannelijke vruchtbaarheid. 
Uiteindelijk, vijf maanden later, 
weerde de FDA het middel defi ni-
tief voor de Amerikaanse markt. 
Hoe komt de FDA tot zo’n beslis-
sing? ‘Als ik dat eens wist’, lacht 
Onno van de Stolpe, de voormali-
ge CEO van Galapagos. ‘De FDA is 
een black box, je weet nooit exact 
aan de hand van welke parame-
ters een middel goed- of afge-
keurd wordt.’

Hoe kan het dat een medicijn 
dat Europese, Britse, Japanse, Aus-
tralische en Canadese specialisten 
als veilig en werkzaam beschou-
wen, zoals het UCB-middel bime-
kizumab, alleen door hun Ameri-
kaanse collega’s wordt afgekeurd? 
‘Dat hangt af van hoe zwaar be-

parameters die het oordeel van de 
FDA-specialisten kunnen beïn-
vloeden. ‘De bijwerkingen van een 
medicijn dat het leven van een 
kankerpatiënt met enkele maan-
den verlengt, zullen makkelijker 
aanvaard worden dan die van een 
comfortmedicijn. En als er voor 
een nieuw geneesmiddel al alter-
natieven op de markt zijn, wordt 
het ook weer moeilijker.’

Van de Stolpe en Van Rompay 
achten het ‘absoluut onmogelijk’ 
dat de FDA een Europees medicijn 
zou tegenhouden om bestaande 
producten van Amerikaanse be-
drijven een voordeel te geven. 

Van Rompay noemt de FDA een 
open boek. ‘Je kan met die mensen 
heel makkelijk op voorhand over-
leggen. Daar staat tegenover dat 
ze moeilijk doen als ze merken dat 
je niet open communiceert. Een 
dode rat tijdens je klinisch onder-
zoek - ik zeg maar iets - ook al 
heeft die niets te maken de ne-
veneff ecten van je geteste medi-
cijn, moet je heel nauwkeurig ver-
klaren, of dat kan je de das om-
doen.’

Volgens Van Rompay kunnen 
de vragen bij een nieuw medicijn 
ook te maken hebben met banale 
administratieve of organisato-
rische problemen. In de brief aan 
UCB staat dat ‘bepaalde inspectie-
observaties opgelost moeten ra-
ken’. ‘De FDA gaat op bezoek in de 
fabriek waar het medicijn wordt 
geproduceerd. De covidrestricties 
kunnen bepaalde controles ver-
traagd of ingeperkt hebben.’  

paalde factoren wegen. Cruciaal is 
altijd de afweging tussen de risi-
co’s op en de zwaarte van de bij-
werkingen versus de werkzaam-
heidsgraad van het geneesmiddel.’

Het lijkt er volgens Van de Stol-
pe op dat de Amerikanen de jong-
ste twee jaar iets strenger zijn ge-
worden, terwijl de Europese in-
stanties de inscha� ing van de be-
schreven risico’s meer overlaten 
aan de individuele arts.’

Volgens Leon Van Rompay, de 
CEO van Mithra, kan dat te maken 
hebben met de enorme cultuur 
van schadeclaims in de VS. ‘Patiën-
ten die bijwerkingen ondervin-
den, zullen er sneller naar de 
rechtbank trekken, gebruikma-
kend van een omgekeerde bewijs-
last: farmabedrijven moeten 
bewijzen dat die patiënt niet ge-
schaad is door hun geneesmiddel.’

Van Rompay ziet nog andere 

We denken ook 
al verder, aan een 
vestiging in Dubai 
en de VS, al zijn dat 
langetermijnplannen.
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ber vorig jaar een oordeel moeten 
vellen over het middel. Die beslis-
sing werd toen voor onbepaalde 
tijd uitgesteld omdat de Amerika-
nen door covidgerelateerde reis-
restricties niet in Europa raakten 
om de productiesites te inspecte-
ren. Boven op die eerdere vertra-
ging komen nu dus een nieuwe 
vertraging en onzekerheid. Daar-
mee is UCB wellicht meer dan een 
jaar Amerikaanse ‘verdientijd’ met 
Bimzelx kwijt. Bimekizumab is 
sinds vorig jaar wel al op de markt 
in Europa en het Verenigd Ko-
ninkrijk, en kreeg eerder dit jaar 
ook al mark� oegang in Japan.

Concurrentie
Voor psoriasis zijn een hele resem 
behandelingen op de markt, die 
het allemaal op een andere ma-
nier aanpakken. Bimzelx behoort 
tot een relatief jonge klasse van 
die middelen, die ‘biologicals’ 
wordt genoemd. Die proberen 
zeer gericht een ontstekingsstof 
(interleukine), of een paar van 
zulke sto� es, te elimineren. 

Bimzelx is daarin niet het enige 

middel. De concurrent AbbVie 
heeft met Humira, het meeste 
omzet genererende medicijn ter 
wereld, al een blockbuster op de 
markt, net als J&J met Stelara. Ook 
Novartis verwees in zijn jongste 
kwartaalrapport naar het psoria-
sismedicijn Cosentyx als een ‘key 
growth driver’, die al meer dan 
een miljard dollar omzet haalt. 

UCB is ervan overtuigd dat het 
iets in de pap te brokken heeft 
met Bimzelx, zelfs als dat met ver-
traging op de markt komt. ‘De kli-
nische data tonen zwart op wit 
aan dat onze molecule iets nieuws 
aan de tafel brengt’, zegt Caey-
maex. ‘Ons product werkt gewoon 

beter. Ook de respons die we uit 
de markt krijgen, is fenomenaal 
en bevestigt wat we al tijdens de 
klinische proeven zagen.’

Best in class
Dat beeld bevestigen kenners. 
‘Bimzelx blijkt in zijn klasse het 
snelst en het best te werken’, zegt 
professor Jo Lambert, die in psori-
asis gespecialiseerd is en de Pso-
Plus-kliniek van het UZ Gent leidt. 
‘Vergelijkende klinische studies 
geven een hogere doeltreff end-
heid aan tegenover andere biolo-
gische psoriasisbehandelingen. 
50 à 60 procent van de met Bim-
zelx behandelde patiënten had al 
een volledig normale huid na 
twaalf weken behandeling. Het 
toont een gelijkaardig veiligheids-
profi el als andere behandelingen, 
behalve dat bij Bimzelx meer Can-
dida-infecties voorkomen.’ Candi-
da is een gistinfectie, bijvoorbeeld 
in de mond. 

UCB wijst er bovendien op dat 
de komende jaren geen nieuwe 
concurrentie meer op de markt 
komt voor de behandeling van 
psoriasis. Daarmee moet het mid-
del, als het op de markt geraakt, 
de nodige tijd krijgen om zijn 
superioriteit te gelde te maken. 

‘Dit nieuws zal natuurlijk een 
impact hebben’, besluit Caeymaex. 
‘But we are a resilient bunch. We 
hebben eerder met andere midde-
len al hobbels op de weg meege-
maakt en die verkopen vandaag 
uitstekend. We behouden het vol-
ste vertrouwen in onze molecule.’

Als er voor een nieuw 
geneesmiddel al 
alternatieven op 
de markt zijn, zal 
de FDA kritischer zijn. 

LEON VAN ROMPAY
CEO MITHRA

UCB moet 
Amerikaanse 
droom nog 
even opbergen

UCB waarschuwt 
meteen dat het zijn 
fi nanciële vooruit-
zichten voor 2022 
onder de loep neemt. 


