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Bristol Myers Squibb kondigt vestiging Europees 
productiecentrum voor celtherapie in Leiden Bio Science Park 
aan 
 

• CAR-T-celtherapiefaciliteit ingericht om capaciteit uit te breiden voor behandeling 

Europese patiënten met hematologsche kankersoorten 

• Productiefaciliteit in Leiden Bio Science Park zorgt voor ten minste 500 banen in de 

regio 

Utrecht, 22 april 2021 – Vandaag maakt Bristol Myers Squibb (BMS) bekend het 
Leiden Bio Science Park te hebben geselecteerd als Europese vestigingsplaats voor 
een nieuwe CAR-T-celtherapiefaciliteit. Daarmee maakt het biofarmaceutisch 
bedrijf gebruik van de groeiende lifesciencesregio in Nederland. 
 
BMS investeert met de bouw van deze productiefaciliteit in de uitbreiding van het 
wereldwijde netwerk om celtherapie dichter bij de Europese patiënt te brengen. 
Daarmee breidt de organisatie de capaciteit uit om patiënten te behandelen. 

 
“We zijn blij dat we onze aanwezigheid in Nederland hiermee laten groeien. Nederland 
biedt een innovatieve hub voor life sciences en beschikt over toptalent in de branche. 
We kijken uit naar de invulling van honderden vacatures in de komende jaren om 
daarmee de locatie vorm te geven”, aldus Véronique Walsh, M.D., General Manager BMS 
Benelux. 
 
CAR-T-celtherapie 
CAR-T staat voor 'Chimere Antigeen Receptor T-cel'-therapie. T-cellen zijn 
afweercellen die kwaadaardige kankercellen kunnen aanvallen en uitschakelen. Bij 
kankerpatiënten worden eerst witte bloedcellen afgenomen. Die worden genetisch 
aangepast in het productiecentrum om vervolgens in gespecialiseerde academische 
centra bij de patient toe te dienen. Deze bewerking helpt om via lichaamseigen T-
cellen hematologische kankersoorten te bestrijden. 
 
Life Sciences & Health-ambassadeur Clémence Ross-van Dorp verwelkomt namens 
Nederland de komst van BMS: “Dit is niet alleen een mooie stap voor BMS, ook voor 
Nederland is dit belangrijk nieuws. Met deze start onderstreept BMS dat ons land een 

internationale koploper is op het gebied van CAR-T-celtherapie. Ons groeiende LSH-
ecosysteem bloeit door de samenwerking tussen bedrijven als BMS, universiteiten, 
academische ziekenhuizen en de overheid. Door deze connected aanpak zorgen we er 
samen voor dat veel meer mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.” 
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Leiden Bio Science Park wordt de vijfde celtherapiefaciliteit van BMS wereldwijd en 
bovendien de eerste Europese faciliteit van de biofarmaceut. De vestiging gaat 
beschikken over de nieuwste technologie en productieapparatuur om celtherapie te 
ontwikkelen voor patiënten.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp en de ontwikkeling van de locatie in het 
Leiden Bio Science Park. De start van de bouw staat voor later dit jaar gepland en is 
naar verwachting eind 2024 gereed. BMS verwacht dat de faciliteit ten minste 500 
banen in de regio oplevert.   
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Relevante content: 

• Banen in celtherapie 

• Factsheet: understanding the CAR T Cell Therapy Treatment Experience  
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Bristol Myers Squibb: Een betere toekomst creëren voor mensen met kanker  
Bristol Myers Squibb is geïnspireerd door een duidelijke visie – het leven van patiënten 
veranderen via wetenschap. Met ons kankeronderzoek willen wij geneesmiddelen 

aanbieden die elke patiënt een beter, gezonder leven bieden en genezing mogelijk 
maken.  
 
Voortbouwend op de ervaring in een breed spectrum van kankers die de 
overlevingsverwachtingen voor velen heeft veranderd verkennen onze onderzoekers 
nieuwe grenzen in gepersonaliseerde geneeskunde.  
Via innovatieve digitale platformen zetten ze gegevens om in inzichten die hun focus 
verscherpen. Diepgaande wetenschappelijke expertise, toonaangevende competenties 
en onderzoekplatforms stellen ons in staat kanker vanuit alle invalshoeken te bekijken.  
 
Kanker kan een meedogenloze greep hebben op het leven van een patiënt, en wij zijn 
vastbesloten alle aspecten van de zorg aan te pakken, van diagnose tot nazorg. Als 
leider in kankerzorg zetten wij ons in om alle mensen met kanker een betere toekomst 
te bieden. 

https://careers.bms.com/cellular-therapy
https://www.bms.com/media/media-library/scientific-media-resources/car-t-cell-therapy-treatment-experience.html
mailto:info.nl@bms.com

