
   
 
 

  

Intravacc en Cristal Therapeutics gaan samen nieuwe 

vaccin-technologieën ontwikkelen 
 

 

• Eerste gezamenlijke kandidaat-vaccin richt zich op het receptorbindende domein van SARS-CoV-2 

• Evaluatie van Cristals CliCr® en Intravaccs OMV-technologie 

 

Bilthoven en Maastricht, 6 januari 2021 – Intravacc, wereldwijd vooraanstaand op het gebied van 

translationeel onderzoek en vaccinontwikkeling en Cristal Therapeutics, een Nederlands 

biotechnologiebedrijf leidend in technologieën die therapieën veiliger en effectiever maken, zijn een 

strategische samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van nieuwe vaccin-technologieën, waarbij 

het eerste kandidaat-vaccin zich zal richten op COVID-19. 

 

Cristal Therapeutics en Intravacc zullen in eerste instantie een CriVac®-kandidaat-vaccin gaan maken 

op basis van het receptorbindende domein van het SARS-CoV-2-spike-eiwit. Bovendien zal Cristal 

Therapeutics zijn krachtige kopervrije reagens CliCr® ter beschikking stellen voor evaluatie met 

Intravaccs gepatenteerde zogeheten buitenmembraanblaasjes-technologie (Outer Membrane Vesicles 

- OMV). OMV-vaccins maken de natuurlijke conformatie van immuniteit-stimulerende antigenen 

mogelijk. Na afronding van de evaluatieperiode zullen Intravacc en Cristal samen de volgende stappen 

voor de verdere ontwikkeling van het programma onderzoeken. 

 

Axel Mescheder, M.D., CEO en CMO van Cristal Therapeutics, zegt: 

“Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat vaccins een cruciale rol spelen bij de bescherming 

van onszelf, onze families en mensen met een hoog risico op infectieziekten. We hebben veel 

energie gestoken in het optimaliseren van ons unieke CriVac-platform op basis van onze 

CriPec-nanodeeltjes en CliCr-conjugatietechnologie. Ons CriVac-technologieplatform bootst 

kenmerken van een levend virus na en wekt veilig en efficiënt immuniteit op. Dit vormt een 

solide basis om samen met Intravacc nieuwe concepten te gaan ontwikkelen tegen ziekten die 

met vaccins kunnen worden bestreden." 

 

De overeenkomst bepaalt daarnaast dat Cristal toegang krijgt tot Intravaccs gepatenteerde LPS-

technologie ter versterking van de immuunreactie. De technologieën vormen een nieuwe kijk op de  

ontwikkeling van vaccins die een efficiëntere aflevering van antigenen aan het immuunsysteem mogelijk 

maken. Door combinatie van beide technologieën zal een snelle ontwikkeling van kandidaat-vaccins 

voor een breed scala aan ziekten mogelijk worden, met name door de schaalbare GMP-productie bij 

Intravacc. 

 

Dr. Jan Groen, Intravaccs CEO, zegt:  

“Intravacc vindt dat niemand ziekten mag oplopen die voorkomen kunnen worden met vaccins. 

We hebben een gedegen trackrecord in translationele vaccinologie en beschikken over een 

uitstekende infrastructuur die de versnelde ontwikkeling van veelbelovende kandidaat-vaccins 

mogelijk maakt, zoals met de CriVac-technologie van Cristal. De combinatie van Cristals 

technologieën en Intravaccs gepatenteerde LPS- en OMV-technologieën lijkt veelbelovend. We 

zien uit naar de samenwerking met het Cristal-team in de preklinische evaluatie van het eerste 

programma." 

 

 

=== E I N D E   P E R S B E R I C H T === 

https://www.intravacc.nl/
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Over CriVac® 

CriVac®, het gepatenteerde vaccinatieplatform van Cristal, combineert de afstemming van de biologisch 

afbreekbare CriPec®-nanodeeltjes en het gemak van de productie met de CliCr®-conjugatietechnologie 

voor snelle en gecontroleerde conjugatie van antigenen op het oppervlak van nanodeeltjes. Dit 

genereert gecoate nanodeeltjes die de kenmerken van een levend virus nabootsen om een krachtige 

immuunrespons op te wekken, veilig en uitsluitend tegen het weergegeven antigeen. Dankzij de 

afstembaarheid kan Cristal snel kandidaten ontwerpen voor elk antigeen, waardoor een snelle 

ontwikkeling van vaccins tegen een breed scala aan verschillende pathogenen mogelijk is. CriVac®-

vaccins zijn gemakkelijk op grote schaal te vervaardigen (GMP) en het eindproduct kan worden 

gevriesdroogd, waardoor opslag in de koude keten niet nodig is, wat allemaal bijdraagt aan belangrijke 

voordelen ten opzichte van bestaande vaccins. 

 

Over CliCr® 

CliCr® is een klasse van snel reagerende moleculaire entiteiten voor het conjugeren van verbindingen 

met elkaar in een door stam bevorderde azide-alkyn cycloadditie klikreactie. CliCr® is in staat om een 

breed scala aan actieve stoffen met kleine moleculen en grote moleculaire entiteiten, waaronder 

biologische geneesmiddelen, aan CriPec®-nanodeeltjes te koppelen. De aantrekkelijke functionalisatie-

mogelijkheden, gecombineerd met de veelzijdigheid, grote reactiviteit en kleine afmetingen, bieden 

CliCr®-reagentia meerdere mogelijkheden om de nieuwe standaard te worden voor niet-koper 

gekatalyseerde klikreacties in een groot aantal toepassingen. 

 

Over Intravaccs OMV platformtechnologie 

Voor de ontwikkeling van vaccins heeft Intravacc een platform ontworpen en ontwikkeld op basis van 

buitenmembraanblaasjes (OMV's) - bolvormige deeltjes met intrinsieke adjuvante eigenschappen. De 

OMV's kunnen worden opgetuigd met immunogene peptiden en/of eiwitten die effectieve adaptieve 

immuniteit stimuleren. De OMV-drager is geoptimaliseerd voor het opwekken van een effectievere 

immuunrespons tegen deze nieuw geïntroduceerde antigenen. Intravacc heeft ook genetische tools 

ontwikkeld ter verhoging van de opbrengst van OMV's, de vermindering van de toxiciteit en om de 

gewenste antigene samenstelling te bereiken. Het OMV-platform van Intravacc is volledig schaalbaar 

en maakt een snelle en efficiënte wijziging van de antigeensamenstelling mogelijk, hetzij door 

genetische modificatie van de bacteriële gastheer, hetzij door antigenen te associëren met opgeslagen 

OMV's. 

 

Over LPS 

De gepatenteerde LPS-technologie van Intravacc is gebaseerd op de non-toxische lipide A-groep van 

de LPS afgeleid van Neisseria meningitidis. LPS is een effectieve TLR-4-agonist. Intravacc heeft een 

panel van  LPS-mutanten ontwikkeld met op maat gemaakte veiligheids-/immuun-stimulerende 

profielen die niet meer toxisch zijn. Er is een cGMP-productie- en zuiveringsproces om de LPS-

moleculen als zelfstandige adjuvantia in klinische tests te brengen. 

Over Intravacc  

Intravacc, gevestigd op Utrecht Science Park Bilthoven, is een mondiaal vooraanstaande 

contractontwikkelaar en producent van innovatieve vaccins tegen infectieziekten. Als een gevestigde 

onafhankelijke CDMO-organisatie met meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling en optimalisatie 

van vaccins en vaccintechnologieën, heeft Intravacc zijn technologie met betrekking tot poliovaccins, 

mazelenvaccins, DPT-vaccins, Hib-vaccins en griepvaccins over de hele wereld overgedragen. Rond 

de 40% van de vaccins gericht op kinderziektes is gebaseerd op technologie van Intravacc. Intravacc 

biedt een breed scala aan expertise voor het zelfstandig ontwikkelen van vaccins, van concept tot 

klinische fase I/II-studies voor partners over de hele wereld, waaronder universiteiten, 



 

  

volksgezondheidsorganisaties (WHO, Bill & Melinda Gates Foundation) en biotech- en farmaceutische 

bedrijven. 

Kijk voor meer informatie op www.intravacc.nl 

 

Over Cristal Therapeutics 

Cristal Therapeutics past drie verschillende en onderling verbonden technologieën toe. Samen met 

biologisch inzicht zal dit het therapeutische profiel van in ontwikkeling zijnde programma’s van partners 

verbeteren. Gebaseerd op meer dan 10 jaar praktijkervaring bieden Cristals CliCr®, CriPec® en CriVac®-

technologieën superieure conjugatie, verbeteren ze de doelspecificiteit en genereren ze zeer selectieve 

immuunresponsen, waardoor de werkzaamheid wordt verhoogd en de toxiciteit verminderd. Cristal wil 

dé partner zijn bij het overwinnen van uitdagingen en bij het mogelijk maken van het volledige potentieel 

van ADC's, immuno-oncologische behandelingen, vaccins en een breed scala aan therapieën, 

afgestemd op modaliteit en indicatie. 
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Dr. Jan Groen, CEO  
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Mirjam Hartman, Media relations  

P: +31 6 115 969 94  

E: press.office@intravacc.nl 

 

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam 

Leon Melens  
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