
Innatoss en MediSapiens ontvangen Europese subsidie om Lyme diagnostiek te 

personaliseren 

 

Oss, Nederland en Helsinki Finland – Januari 2018 – Het Nederlandse Innatoss 

Laboratories en het Finse MediSapiens gaan samen een nieuw systeem ontwikkelen voor de 

interpretatie en communicatie van diagnostische testen voor de ziekte van Lyme. Deze 

ontwikkeling wordt gesteund door het PERMIDES (Personalised Medicine Innovation 

Through Digital Enterprise Solutions) project, gefinancierd door de Europese Unie. 

 

De samenwerking heeft als doel om gecombineerde resultaten van Lyme-testen beter te 

analyseren én op een begrijpelijke manier te communiceren. De diagnostiek van de ziekte van 

Lyme is complex. Vaak zijn er meerdere testen nodig, zowel tegelijkertijd als na een aantal 

maanden. Onbehandeld  kan de ziekte van Lyme tot serieuze gezondheidsproblemen leiden. 

De interpretatie van de verschillende testen en het duidelijk communiceren hiervan en de 

interpretatie daarvan is cruciaal om op tijd de juiste beslissingen te nemen.  

 

“Voor een goede interpretatie van Lyme-testresultaten is het essentieel om de resultaten van 

verschillende testen van verschillende producenten te combineren. Een vergelijking van 

eerder uitgevoerde testen is essentieel”, zegt Anja Garritsen, CEO van Innatoss. Dankzij de 

steun van PERMIDES kunnen wij een database creëren die op een gebruiksvriendelijke 

manier de verschillende testresultaten kan analyseren en presenteren. Innatoss ziet zo’n 

persoonlijk Lyme dossier als een solide basis voor het ondersteunen van 

behandelingskeuzes.” 

 

“We moeten veel meer aandacht besteden aan hoe informatie die het maken van klinische 

beslissingen kan beïnvloeden, wordt overgebracht”, zegt Marko Kuisma, CCO van 

MediSapiens. “Het werk wat wij doen met Innatoss is erg belangrijk. Wij zijn blij met deze 

kans om samen te werken met een toonaangevend Europees diagnostisch lab op het gebied 

van Lyme, en we kijken ernaar uit om nieuwe innovaties naar de klinische praktijk te 

brengen”. 

 

Over Innatoss 

Innatoss Laboratories is een onderzoeks-intensieve organisatie. We zijn experts op cellulaire 

testen met jaren ervaring in de farmaceutische en diagnostische industrie. We werken nauw 

samen met patiëntenverenigingen en universiteiten. Zo verzekeren we ons van zinvolle én 

wetenschappelijk goed onderbouwde innovaties. Onze unieke combinatie van kennis, 

ervaring, energie en drive is wat ons een succesvolle, ambitieuze en betrokken organisatie 

maakt.  

 

Contact Innatoss: 

Anja Garritsen, CEO  

Anja.garritsen@innatoss.com   

www.innatoss.com 

 

Over MedSapiens 

MediSapiens Ltd. is een bio-informatica bedrijf dat farmaceutische en biomedische 

onderzoeksorganisaties voorziet van hulpmiddelen die hen helpen om effectievere 

persoonlijke medicijnen tegen levensbedreigende ziektes te ontwikkelen. Opgericht in 2009 

en gevestigd in Helsinki, Finland en Cambridge, Massachusetts, creëert MediSapiens  

intuïtieve softwareplatformen om complexe multidimensionale data te beheren, integreren en 

mailto:Anja.garritsen@innatoss.com


visualiseren. Het doel van het bedrijf is om de geneeskunde vooruit te helpen door 

hulpmiddelen te ontwikkelen die onderzoekers snel een manier bieden om grote hoeveelheid 

data te analyseren en visualiseren, en zo kennis in innovatie transformeren.  

 

Contact MediSapiens: 

Marko Kuisma, CCO 

marko.kuisma@medisapiens.com  

www.medisapiens.com  

http://www.medisapiens.com/

