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Goed nieuws voor Curetis. De Amerikaanse toezichthouder (FDA) was positief 
over het systeem Unyvero. Dit systeem wordt gebruikt bij het diagnosticeren 
van infecties in de onderste luchtwegen. Curetis kan nu versneld een aanvraag 
indienen voor definitieve goedkeuring door diezelfde FDA. De analisten van 
Welgesteld spraken eerder al met de CEO van Curetis. 

 

Curetis: wat doet het? 

 
Curetis streeft ernaar om de wereld een betere plek te maken en ervoor te 
zorgen dat meer mensen levend het ziekenhuis uitkomen. 
 
Het levensverhaal van Curetis begint in 2007. Het biotechbedrijf richt zich vanaf 
de oprichting op de moleculaire diagnostische markt voor levensbedreigende 
microbiële infecties. Een heel moeilijk woord voor een heel grote markt. In de 
visie van Curetis hangt van deze markt namelijk letterlijk de toekomst van de 
mensheid af. Waar zou de mensheid zijn zonder wereldschokkende 
vooruitgangen op medisch en biologisch gebied? 
 
Dit is ook waar het management van Curetis zijn motivatie vandaan haalt. 
Oliver Schacht beschreef het als volgt: “Het levert erg veel genoegdoening op 
om een product te hebben dat een werkelijke bijdrage levert aan het welzijn 
van de mensen op deze planeet.” 
Curetis streeft ernaar om met zijn visie en producten wereldwijd een bijdrage 
te kunnen leveren en is ook al actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, de Verenigde Staten en in Azië. Het 
belangrijkste product van Curetis is het Unyvero Systeem, wat een detectie-
platform is voor een breed spectrum van bacteriën en hun resistentie tegen 
veelgebruikte medicijnen in levensbedreigende infectieziekten zoals 
longontsteking en bloedvergiftiging om er maar een paar te noemen. 
 
  

http://www.curetis.com/en.html
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DE MAN ACHTER CURETIS 
 
 Oliver Schacht werd vier jaar na de oprichting van Curetis CEO 
en sindsdien speelt hij een cruciale rol binnen het bedrijf. 
 
,,Toen ik bij Curetis kwam was het een klein ‘winkeltje’ met 15 

medewerkers, 
tegenwoordig is het een commercieel bedrijf en werken er meer dan 120..”  

 
“De ‘E’ in CEO staat voor ‘Executive’. Dit heeft simpelweg te maken met dingen 
voor elkaar krijgen.” Zo verwoordde Schacht zijn rol als CEO en dit heeft hij ook 
van het begin af aan gehanteerd. 
Schacht komt uit een familie waar biotech in het bloed zit. Zijn vader was een 
scheikundige en zijn moeder werkte in een laboratorium. Zelf wilde hij dan ook 
altijd werken in deze markt, maar terwijl hij nog in militaire dienst zat kreeg hij 
te horen dat hij niet was toegelaten tot de één van de weinige biochemische 
studies die op dat moment beschikbaar waren aan Duitse universiteiten. Hij 
besloot daarop een financiële studie te doen en is zo toch altijd in contact 
gebleven met zijn droom; biotech. 
In 1998 richtte hij samen met een moleculair bioloog een biotech bedrijf 
op: Epigenomics AG. 20 jaar later bestaat dit concern nog steeds en sinds zijn 
start heeft het baanbrekende innovaties aangebracht in de kankerscreening 
markt. Het fuseerde een aantal jaren na de oprichting met een Amerikaans 
bedrijf. Schacht werd de CEO van de Amerikaanse afdeling van het bedrijf. Hij 
belichaamde de zogenaamde “American Dream”. 
Na een aantal jaren werd hij echter benaderd door een man die één van de 
eerste investeerders was in het bedrijf dat hij had opgericht. Deze man, een 
Nederlander, benaderde hem op zijn verjaardag of hij interesse had in een non-
executive director positie… Hij had namelijk net een investering gedaan in, u 
raadt het al, Curetis. 
 

“Toen ik bij Curetis kwam was het een bedrijf in Duitsland, tegenwoordig zijn 
we wereldwijd gevestigd.” 

Van het één kwam het ander, en binnen een aantal jaren was hij niet meer 
slechts Member of the Board bij Curetis, maar volledig CEO. Hij verliet dan ook 
zijn eigen bedrijf om zich fulltime te gaan richten op Curetis. Onder zijn leiding 
onderging Curetis de transformatie naar wat het nu is; een opkomende key 
player in de moleculaire diagnostische markt. 
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Over de evolutie van de pijplijn bij Curetis, zegt Schacht: “Toen ik bij Curetis 
kwam hadden we alleen een prototype, tegenwoordig hebben we meerdere 
producten en meerdere ‘first-in-class-products’.” 
 

CURETIS EN UNYVERO IN DE WERELD 
Op dit moment is Curetis bezig met het op de Amerikaanse markt brengen van 
het Unyvero Systeem en de productlijn. Op de vraag waarom Amerika zo 
specifiek de voorkeur had, antwoordde Schacht dat Amerika een enorm 
voordeel heeft ten opzichte van Europa. Amerika is namelijk een homogene 
markt, in tegenstelling tot Europa. 
Europa is op papier misschien wel even groot, wellicht wel groter dan Amerika. 
Maar Europa is verdeeld in allemaal afzonderlijke landen met allemaal 
afzonderlijke talen, wetenschappers, gezondheidszorg en 
vergoedingssystemen. Daarnaast is Amerika minder kostengevoelig waardoor 
de prijzen en de winstmarges een stuk hoger liggen. Bovendien zijn 
Amerikaanse ziekenhuizen sneller geneigd nieuwe, innovatieve ontwikkelingen, 
zoals Unyvero, door te voeren. De boetes voor ziekenhuizen die aanwijsbaar 
falen in het voorzien van kwalitatieve gezondheidszorg zijn namelijk enorm 
hoog. Dergelijke boetes hebben als resultaat dat Amerikaanse ziekenhuizen op 
zoek zijn naar betere en innovatieve producten, die wellicht de kwaliteit van de 
gezondheidszorg verbeteren, zoals het Unyvero Systeem. Kortom, de 
Amerikaanse gezondheidszorgmarkt is simpelweg meer innovatie vriendelijker. 
 
 
Curetis verwacht deel uit te kunnen maken van de Amerikaanse markt door 
een team van 25 man sterk die het hier speciaal voor heeft samengesteld. Dit 
team is gefocust op de commerciële kant van het Unyvero Systeem. 
Bovendien is Curetis het enige bedrijf op de Amerikaanse markt die de FDA, de 
Amerikaanse gezondheidsautoriteit, heeft goedgekeurd om een brede 
moleculaire diagnostische test voor longontsteking zoals de LRT-test van 
Unyvero op de markt te brengen. Mede door de vele steun van belangrijke 
wetenschappers in de V.S. denkt Schacht dat Curetis het gaat maken op de 
Amerikaanse markt en daarom zegt hij: "Aan het einde van het jaar willen we 
rond de 40-50 Unyvero platformen in Amerika geïnstalleerd hebben." 
Het Unyvero Systeem blijft zich uiteraard ook uitbreiden. Unyvero is bij de 
lancering in Amerika met slechts één toepassing op de markt gekomen, maar 
dit is volgens Schacht heel logisch. Normaliter lanceert een organisatie zijn 
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platform met één toepassing, omdat het FDA goedkeuringsproces erg duur en 
tijdrovend is. 
 

TOEKOMSTPLANNEN 
Ondertussen blijft Curetis innoveren. Na de lancering van vijf Unyvero 
toepassingen, is het momenteel een nieuw Unyvero patroon aan het 
ontwikkelen. Curetis is van plan dit patroon in 2019 in te dienen voor een FDA 
goedkeuring, welke zal voortvloeien uit een proefproject dat dit jaar nog zal 
aflopen. 
Vanzelfsprekend blijft Curetis op zoek naar nieuwe markten en kansen. Zo zit 
het midden in het voorbereiden voor een voorlegging aan de Chinese 
gezondheidsautoriteit. Daarnaast heeft Curetis ook groen licht gekregen voor 
de eerste twee Unyvero toepassingen voor de markt van Singapore. Schacht is 
van mening dat - naast de kansen in Amerika – toegang tot de Chinese en 
ASEAN markten ook een key succes factor voor Curetis is. 
Voor Unyvero is het nu een kwestie van commercialiseren, aldus Schacht. De 
goedkeuring van de FDA is binnen, dus nu moet het product verspreid worden. 
Hier ligt dan ook de focus voor Curetis. Voor commercialiseren is kapitaal nodig 
en Schacht heeft al meerdere malen gezegd dat hij en Curetis alle, maar dan 
ook alle strategische en tactische financieringsopties aan het bekijken zijn. Een 
belangrijke voorwaarde hiervoor is een gereserveerde aandelenuitgifte van 
50% die door de aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd en Curetis dus elk 
moment zou kunnen uitgeven. 
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DE TOEKOMST VAN CURETIS 
Hoewel Curetis met het Unyvero Systeem enorme kansen heeft in de 
toekomst, moeten we volgens Schacht wel realistisch blijven. Hij geeft aan dat 
het bedrijf uiteraard beperkingen heeft gezien de grootte van Curetis, maar dat 
neemt niet weg dat Curetis zeker aan het kijken is naar de toekomst en daar 
actief mee bezig is. Zo heeft het al een aantal asset overnames gedaan; De 
meeste noemenswaardige is GEAR, een database met unieke content wat kan 
bijdragen aan het ontwikkelen van betere Unyvero toepassingen, die het heeft 
overgenomen van Siemens. Dergelijke asset overnames zijn niet ongewoon in 
de biotech sector. Schacht zegt hierover: 
 
"Het is de normale levenscyclus van een klein biotech en diagnostisch platform 
bedrijf. Je hebt een product, je ontwikkelt het, je loopt door klinische fases, je 
loodst het door de keuringen en als je dan een FDA goedkeuring krijgt, zoals wij 
dat hebben gekregen, focus je op een gegeven moment met het 
commercialisatie, maar blijft ervoor zorgen om een competitieve voorsprong te 
houden door innovatie." 
 
De realiteit is dat een groter bedrijf het kan overnemen en met hun groter 
bereik kunnen ze Unyvero, via hun infrastructuur en organisatie, verspreiden 
over meerdere platformen en producten. Volgens Schacht is het niet erg als het 
bedrijf uiteindelijk zou worden overgenomen. 
ls dat het ultieme doel van de Unyvero vervult, namelijk het platform in 
ziekenhuizen brengen en in handen van dokters krijgen die er patiënten mee 
kunnen genezen over de hele wereld. 

OVERNAME? 
Over overnames gesproken. Schacht voorziet wellicht een overname in de 
toekomst voor Curetis, maar op dit moment geeft hij aan dat het management 
een weloverwogen beslissing heeft genomen om zich niet op twee dingen 
tegelijk te richten en naast het ontwikkelen van het Unyvero platform ook het 
bedrijf proberen te verkopen. Maar als we het over de waarde van Curetis 
hebben in een overname, mocht die ooit plaatsvinden, meldde Schacht ons dat 
in de biotech sector zeer gezonde overnamebedragen circuleren. Als voorbeeld 
noemde Schacht Qiagen, één van de reuzen in de markt. Qiagen nam STAT-Dx 
over voor $191 miljoen, terwijl ze nog niet eens ook maar één product verkocht 
hadden. Laat staan dat het beschikte over een FDA goedkeuring. Dit heeft 
Curetis allemaal al wel. 
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Naast alle potentiële overnames in de toekomst, moeten we ook naar het 
heden en de huidige resultaten blijven kijken. Kijkend naar de gepubliceerde 
cijfers van Curetis, zien we een winstmarge van minder dan -1600%. Schacht 
reageerde hierop met het gegeven dat het heel normaal is voor dergelijke 
bedrijven om verliesgevend te zijn na het ontwikkelen en uitgeven van een 
product. “Na het lanceren van een product kom je meestal in een dieptepunt 
terecht, waar je meer geld nodig hebt om het commerciële proces aan te 
zwengelen, voordat je uiteindelijk winstgevend kunt worden.” 
Curetis heeft geen voorspellingen gedaan over wanneer het denkt winstgevend 
te worden, maar Schacht gaf wel aan dat volgens de economische modellen 
voor winstgevendheid tussen de 500 en 1000 Unyvero Analyzers moeten zijn 
verkocht om dat doel te bereiken. Oftewel, het gaat nog wel enkele jaren 
duren voordat het zo ver is, maar volgens Schacht is dit zeker mogelijk. 
Als afsluiter van het interview vroegen we CEO Schacht waar hij Curetis zag 
staan in vijf jaar tijd. “Ik ben van mening dat in vijf jaar vanaf vandaag het 
Unyvero product en het Unyvero Systeem beschikbaar zullen zijn op een 
globale schaal. Er zullen meerdere toepassingen en patronen beschikbaar zijn 
in Amerika. Het zal overal ter wereld zijn: Amerika, Europa, Midden-Oosten, 
Azië en Latijns Amerika. Of Curetis dan nog een onafhankelijk bedrijf is of dat 
het dan onderdeel is van een ander concern, is dan nog maar de vraag. 
Unyvero zal in elk geval zijn stempel op de antibioticum markt hebben gedrukt. 
Het wordt echt een leidend platform van wereldklasse om verspreiding van 
microbiële infecties en antibioticaresistentie te bestrijden. 
 
 

 
 
 
 


