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CHRIS CARDON
“Belgen en Europeanen
hebben vaak de neiging om
zich af te vragen of het wel
zou lukken, in plaats van
het gewoon te doen. We
moeten niet onderdoen
voor de rest van de wereld,
dat zien we nu”

Belgische apotheker zit plots
in kopgroep in race naar het
beste coronavaccin: “Klein
bedrijf, so what”
Gisteren om 19:44 door Koen Baumers

   

In 1995 kon je hem nog vinden aan de toonbank van een apotheek in
Blankenberge, nu meet hij zich met de farmagiganten in de strijd om het
beste Covid-vaccin. Chris Cardon (52) trok met zijn start-up een reeks
topwetenschappers aan en werd opgemerkt door Nature, waardoor grote
investeerders tot in Zuid-Korea hem met interesse volgen. “We hebben
excellente mensen in ons land, we mogen best wel chauvinistisch zijn.”

Grote farmabedrijven uit India en Zuid-Korea,
investeerders uit China… Plots weten ze allemaal
waar Merelbeke ligt. Want daar is het laboratorium
gevestigd van Ziphius Vaccines, een start-up van
Chris Cardon (52). En dat allemaal dankzij een
vermelding in Nature, het vakblad waarin de grootste
wetenschappelijke doorbraken worden gepubliceerd
en waarin Cardon werd opgevoerd als voortrekker op
het vlak van RNA-technologie. Het is de technologie
achter de vaccins van farmareuzen Pfizer en
Moderna. En dus van het in Vlaanderen nog
onbekende Ziphius.

Hoe zet een Belgische apotheker met een kleine
start-up plots zulke grote stappen in de race naar een vaccin?

Chris Cardon: “Het gaat niet over mij, het gaat om de mensen met wie ik me omring. Ik heb
de beste wetenschappers die ik kon motiveren naar hier gehaald. RNA-specialisten uit
Schotland, India, Ethiopië, Bangladesh… En Vlamingen. We hebben excellente mensen in
ons land, we mogen best wel chauvinistisch zijn. Het is niet omdat het bedrijf pas in 2019 is
gestart dat je niks kan verwezenlijken. Het gaat om mensen overtuigen. Zo heb ik iemand die
voor Novartis nog het Pia-medicijn heeft overgenomen, teruggehaald uit vervroegd
pensioen.”

Nu geeft u zichzelf toch weinig verdienste.

“Als er een verdienste is, dan is die het samenbrengen van de goede mensen. Het is het
team, het is nooit één persoon.”

We leggen het dan maar even zelf uit. Chris Cardon (52) heeft een neus voor ondernemen.
Hij begon in de apotheek van zijn ouders in Blankenberge, maar zag het al snel groter. Hij
richtte Mooss Pharma op, dat farmaceutische producten verdeelt, en verkocht dat aan het
Omega Pharma van Marc Coucke. Hij legde zich tot op dierengeneesmiddelen en groeide via
overnames uit tot de topman van de beursgenoteerde groep AnimalCare. Daar is hij nu nog
aandeelhouder en bestuurslid, maar hij stapte op als CEO om iets nieuws uit de grond te
stampen. En dat werd Ziphius.

“De hoofdmotivatie was het besef dat er een aantal zeldzame ziektes zijn waarvoor geen
therapieën bestaan en die beïnvloed worden door genetica. Ik heb me daarin verdiept en ben
op het potentieel van RNA gestoten, lang voor Covid aan de orde was.”

En plots staat u met een RNA-vaccin in ‘Nature’, als klein bedrijf tussen die grote.

“Klein bedrijf, so what, 46 mensen trouwens. Maar waarom niet? Belgen en Europeanen
hebben vaak de neiging om zich af te vragen of het wel zou lukken, in plaats van het gewoon
te doen. We moeten niet onderdoen voor de rest van de wereld, dat zien we nu.”

“In maart 2020 kwam alles op gang, maar ik zag al snel welke kapitalen werden uitgetrokken
om de grote bedrijven te steunen. Ik wist toen al dat we niet moesten proberen om de eerste
te zijn. Dus nam ik een stap terug: wat kunnen wij doen om het vaccin te verbeteren? Als je in
het peloton belandt, moet je manieren zoeken om weer in de kopgroep te geraken. En dat lijkt
te gaan lukken.”

Waarin verschilt uw vaccin van degene die we al gebruiken?

“Het vaccin vermenigvuldigt zichzelf in het lichaam en triggert zo het immuunsysteem veel
langer. De proeven wijzen uit dat de effectiviteit na één dosis even hoog is als bij de andere
vaccins na twee dosissen. We hebben een vaccin ontwikkeld dat we gemakkelijk kunnen
aanpassen aan mutaties, en dat gemakkelijker te bewaren en te vervoeren is. Dat zal nodig
zijn in andere landen.”

U wilt eind 2022 klaar zijn. Zitten we dan nog met corona?

“Ik hoop van niet, maar ik denk van wel. In het begin dachten we dat we een paar maanden
op onze tanden zouden moeten bijten, en kijk waar we nu staan. Ik denk dat Covid een
blijvertje is, zoals de griep. En dat we een jaarlijks vaccin nodig zullen hebben. De markt is
gigantisch groot: zelfs over enkele jaren zullen niet alle 7 miljard mensen gevaccineerd zijn.
Als je ziet in welk tempo we nu vooruitgaan...”

U overtuigde topwetenschappers om voor u te werken. Hoe overtuig je twijfelaars om
zich te laten vaccineren?

“Laat me heel duidelijk zijn: iedereen heeft het recht om te beslissen al dan niet gevaccineerd
te worden. Maar dan wel op basis van de juiste informatie. Als je vandaag in het Verenigd
Koninkrijk zou vragen of ze opnieuw zouden stemmen voor de Brexit, zou het ook anders
uitdraaien. Het zijn vaak de minder geïnformeerden die zich laten opjutten en op het einde
zelf het slachtoffer zijn. Een zogezegde Nederlandse professor die in een zogezegde tv-
studio slechte informatie verspreidt: dat zou niet mogen. We hebben allemaal genoeg
ernstige dokters rondom ons om ons te laten informeren.”

Toch nog even. 2022... De maatregelen kunnen we hopelijk wel vroeger lossen?

“Dat hoop ik ook. Je kan het leven niet zo lang stoppen. We zullen een andere manier van op
restaurant gaan ontdekken. Je begint het op den duur gewoon te worden, maar een jaar
geleden kenden we zo’n pandemie alleen in horrorfilms als Contagion.”
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Chris Cardon in zijn labo in Merelbeke. (FOTO: ID/ LIEVEN VAN ASSCHE)
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