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Van kankerdiagnose naar
kankertherapie
SCK•CEN richt NURA op, een nuclear medical
center of excellence. “Met NURA zullen we in
opdracht van klinische en industriële partners
baanbrekend onderzoek uitvoeren naar
radiofarmaca om verschillende kankertypes
te behandelen”, aldus projectleider Dennis R.
Elema. Met de oprichting van NURA schakelt
SCK•CEN een versnelling hoger in de strijd
tegen kanker.
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SCK•CEN, dat al sinds jaar en dag een
belangrijke bijdrage in de strijd tegen
kanker levert. “We beschikken over
de kennis, infrastructuur en unieke
grondstoffen om nieuwe radiofarmaca
te ontwikkelen. We hebben dus alle
troeven in handen om ons te herpositioneren, meer op therapeutische
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radio-isotopen in te zetten en zo onze
bijdrage in de strijd tegen kanker op te
drijven. Wij willen patiënten helpen hun
ziekte onder controle te houden en zelfs
te genezen”, aldus Dennis. SCK•CEN
richt daarom NURA op, waarmee het
als nuclear medical center of excellence
wil uitgroeien.

Therapeutische
radiofarmaca zijn
‘the next big thing’
in kankerbestrijding.
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Daarnaast heeft NURA ook de ambitie om als ‘Contract
Manufacturing Organisation (CMO)’ te fungeren. “We willen
een stabiele leverancier van therapeutische isotopen worden.
Doordat alles in huis gebeurt, kunnen we onze klinische partners
en farmaceutische bedrijven een superieure kwaliteit van het
ontwikkeltraject garanderen”, aldus Dennis R. Elema.

Driedubbele rol
NURA heeft een driedubbele functie.

Tot slot wil SCK•CEN met NURA het onderzoek naar medische
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behandelingen

Die
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veelbelovende alfastraler Ac-225. NURA

het NURA-team van SCK• CEN komt versterken, draagt bij aan

zal ook de productie ervan in handen

de strijd tegen kanker. Met de nieuwe generatie therapeutische
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teitstesten

doel dan dit?”

•

onderwerpen,

zodat

het

aan de eisen van de farmaceutische
partners

voldoet.

Veelbelovend

zijn

ook radio-isotopen zoals rhenium-188
en terbium-161. “Dat is de volgende
generatie radio-isotopen die in beeld
komt om in de BR2-onderzoeksreactor te produceren. Met die isotopen
kunnen we meerdere kankersoorten

Doordat alles in huis gebeurt, kunnen we
onze klinische partners en farmaceutische
bedrijven een superieure kwaliteit van het
ontwikkeltraject garanderen.

behandelen”, verduidelijkt Dennis.
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