
Life Cycle Management bij Biocartis:  
“Kiezen voor totale ontzorging met ClimaTech”

Met cleanroom designs waarbij de focus op Life Cycle Management ligt, toont ClimaTech hoe  
belangrijk het is om gedurende de volledige levenscyclus van een cleanroom met  
de klant mee te reizen (‘Advice-Design-Build-Aftercare concept’). Biocartis koos voor dit  
‘A-D-B-A concept’ van ClimaTech en legt uit waarom ze ClimaTech als vaste partner voor hun  
cleanroombouw beschouwen.

Het Mechelse bedrijf Biocartis heeft de steile  
ambitie om wereldleider te worden in  
moleculaire diagnostische oplossingen. Het  
ontwikkelde daarvoor het Idylla™ platform, een 
minilabo dat snel en met een grote gevoeligheid 
diagnostische tests kan uitvoeren  (in 35 tot 150  
minuten, afhankelijk van de complexiteit van de 
test). Vooral in het domein van kankerbehandeling 
is deze technologie revolutionair. Vandaag kan het 
meerdere weken duren vooraleer de behandelen-
de oncoloog de informatie heeft die nodig is om 
de juiste behandeling te starten. Met de Idylla™ 
technologie is dezelfde informatie reeds beschik-
baar na enkele uren. Verschillende onafhankelijke 
studies tonen daarbij aan dat het resultaat ook  
bijzonder accuraat is.

“Het Idylla™ platform maakt gebruik van  
single-use cartridges die tijdens de  
productie worden voorzien van alle test specifieke  
(bio) chemicaliën om één patiëntstaal volledig te  
kunnen analyseren. De productie van deze 
cartridges, inclusief het doseren van deze  
chemicaliën, verloopt op onze productielijnen  
onder zeer strenge reinheidsomstandigheden”, zo 
vertelt Luc van Dijck, Senior Engineering Manager 
bij Biocartis.
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In de vestiging in Mechelen zijn inmiddels, in de 
voorbije 7 jaar, 3 verschillende productielijnen  
opgestart. ClimaTech, ruim 28 jaar  
bezig met het ontwerpen, bouwen, valideren en  
onderhouden van cleanrooms, werd in elke fase van 
de uitbreiding in de productielijnen aangesteld als  
cleanroom partner, zowel voor de luchtbehande-
ling als voor de installatie en de aansluiting van de 
nutsvoorzieningen op de productiemachines in de 
cleanroom.

Vanaf de eerste fase nam ClimaTech een  
adviesrol op en hielp mee ‘voor-denken’ bij  
Biocartis. Dit bleek nodig aangezien er bij de  
eerste productielijn nog niet echt sprake was 
van duidelijk vooropgezette User Requirement  
Specifications. “Vanaf de volgende cleanroom  
fases werd er enerzijds gehandeld vanuit  
vertrouwen, maar meer nog is de proactieve  
projectaanpak van ClimaTech een beslissende 
factor”, aldus Luc van Dijck.

Alex van den Berkt, directeur van ClimaTech 
legt uit: “Bij het aannemen van een opdracht  
kijken we eerst goed naar wat er nodig is om het  
cleanroom project meteen juist te doen. Vanaf het 
eerste moment gaan we mee ‘voor-denken’ met 
onze klanten. Binnen onze Life Cycle Management 
aanpak hechten we veel belang aan het geven 
van advies. Het gaat veel verder dan enkel een 
‘Design-Build’ manier van werken. Wij werken echt 
samen met de klant.”

De oplevering van een cleanroomproject is dan 
ook niet het eindpunt voor ClimaTech, die de  
verschillende delen van cleanroom management 
beheert. “Het volledige Life Cycle Management 
verhaal begint al lang voor het design en eindigt 
pas bij de end-of-life van de cleanroom. Onze 
aanpak kan je vergelijken met een compositie en 
wij zien deze compositie meer als ordening van de 
verschillende delen tot één geheel”, zo verduide-
lijkt Alex van den Berkt de projectaanpak van zijn  
bedrijf. “Door deze Life Cycle Management  
aanpak centraal te zetten, ontwerpen we vanuit 
een betrouwbaarheidsgedachte.” 

Voor Biocartis is het erg belangrijk om  
samen te werken met een partij die Life Cycle  
Management centraal zet. Jeroen Lerno, Sr. Project 
Engineer van Biocartis, bevestigt: “Dit is één van de  
redenen waarom we met ClimaTech  
samenwerken. Ze gaan in een project steeds voor 
die extra mile en leveren een totaalpakket. Naast 
advies, ontwerp en oplevering, verzorgen ze ook 
de service, het onderhoud en de validatie van de 
cleanrooms. Een zeer succesvolle samenwerking 
dus.”

ClimaTech: Advice - Design - Build -
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