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Galapagos treedt toe tot de Business Club Rijksmuseum Boerhaave
Op maandag 12 april jl. trad Galapagos toe tot de Business Club Rijksmuseum
Boerhaave. CEO en oprichter van Galapagos, Onno van de Stolpe, kwam persoonlijk
naar het museum voor de start van het lidmaatschap.
Hij liet zich fotograferen voor de wand met röntgenfoto's in één van de museumzalen. "Deze
ontdekking zorgde voor een revolutie in de medische technologie. Het is inspirerend dat
Wilhelm Röntgen maar liefst 125 jaar geleden een ontdekking deed die wij vandaag de dag
nog steeds op allerlei manieren gebruiken in de geneeskunde." Dit is een van de vele
inspirerende verhalen in het museum over hoe de ontdekkingen van wetenschappers van
onschatbare waarde zijn voor ons eigen leven.
Galapagos is een biotechnologisch bedrijf dat innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt.
Andere bedrijven uit het Bio Science Park Leiden die zich al eerder aansloten bij de Business
Club Rijksmuseum Boerhaave zijn BaseClear en SRON Nederlands Institute for Space
Research.
In Business Club Rijksmuseum Boerhaave vindt de verbinding plaats met wetenschappers,
ondernemers en specialisten. Kennis is nodig om voeding en richting te geven aan
innovaties en om gezondheidsvraagstukken te identificeren. Het delen van kennis en
gezamenlijk innoveren vormt een goede basis vormen voor regionale, nationale en
internationale samenwerking.
Onder het motto ‘Podium voor de toekomst’ krijgt de roemrijke museumcollectie een nog
sterkere verbinding met de actualiteit en met de prangende vragen van nu. Rijksmuseum
Boerhaave richt zich op een aantal grote en voor de samenleving relevante maatschappelijke
vraagstukken. Een van die centrale onderwerpen is de maakbaarheid van het leven, waarin
de ontwikkelingen in Life Sciences een belangrijke rol spelen.
Rijksmuseum Boerhaave is het rijksmuseum voor de wetenschap en geneeskunde. Het
museum is na de herinrichting in 2019 verkozen als Europees Museum van het Jaar. De
wereldberoemde collectie omvat de belangrijkste uitvindingen uit de Nederlandse
geschiedenis. The Times schreef over deze collectie: "Dit is een van de belangrijkste
wetenschappelijke en medisch-historische verzamelingen in de wereld."
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Beeldmateriaal is te downloaden via deze link.
Voor meer informatie, kunt u zich wenden tot: Carmen Cabo, Hoofd Development &
Partnerships van Rijksmuseum Boerhaave via carmencabo@rijksmuseumboerhaave.nl of 06
82 32 22 35.

