Opwindend nieuws voor de NPC gemeenschap
Een geweldige aankondiging van Vtesse
Ik wilde u laten weten dat deze morgen Vtesse een overeenkomst heeft aangekondigd om te
worden overgenomen door Sucampo Pharmaceuticals—een wereldwijd biofarmaceutisch
bedrijf dat, net als wij, is gericht op het nastreven van wetenschappelijke innovatie met een
passie voor het verbeteren van het leven van patiënten.
Dit is voor ons een uiterst belangrijke en positieve stap en we zijn enthousiast over de toekomst
samen met het team van Sucampo. Dit is een ongelooflijke kans voor de
patiëntengemeenschap, omdat het ons verbindt met een gevestigde, wereldwijde partner die
streeft naar bevordering van onze missie voor het ontwikkelen van geneesmiddelen waar
patiënten met uiterst zeldzame, levensbedreigende ziekten van zullen profiteren, in het
bijzonder de ziekte van Niemann-Pick, type C.
Met uw steun hebben we vooruitgang geboekt in de wetenschap, de voornaamste
regelgevende benamingen bereikt, faciliteiten over de hele wereld opgestart en ingeschreven
voor de klinische studie voor VTS-270. Maar nu moeten we zekerheid inbouwen en de risico's
van het voortdurend moeten zoeken naar aanvullende financiering verwijderen, om te bereiken
waar we in eerste instantie mee aan de slag zijn gegaan – klinische studie van VTS-270 met als
doel het verkrijgen van goedkeuring.
Niet alleen zal Sucampo het broodnodige kapitaal en de middelen voor onze gezamenlijke
inspanning inbrengen, maar ze hebben ook de ervaring met de laatste fase van de ontwikkeling
van geneesmiddelen om te helpen om VTS-270 voor patiënten beschikbaar te maken. Het
managementteam van Sucampo heeft een ruime ervaring in de omgang met
levensbedreigende kinderziekten en het bedrijf heeft een groeiende aanwezigheid in de
pediatrische en weesziekten.
Met Sucampo hebben we een team gevonden dat ons voorziet van de mogelijkheden en het
wereldwijde bereik om de NPC patiëntengemeenschap in de wereld te dienen en om de
doorslaggevende klinisch studie voor VTS-270 te voltooien. Sucampo respecteert de NPC
patiëntengemeenschap en zet zich in voor het aanhouden en toenemen van de samenwerking
die Vtesse is begonnen.

Tegelijkertijd wil ik u en uw gezin geruststellen dat ons team van Vtesse gericht blijft op het
aanpakken van de behoeften van patiënten met NPC – en dat u hetzelfde niveau van
betrokkenheid waar u op heeft kunnen vertrouwen van ons kunt verwachten. De teams die aan
de klinische studie werken veranderen niet. Sucampo realiseert zich dat we samen een beter
team vormen en zij zetten zich in voor de ondersteuning van patiënten, hun families, en artsen.
Enkele weken geleden hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt door het voltooien van de
inschrijving voor de fase 2b/3 klinische studie van VTS-270. We verwachten niet dat deze
ontwikkeling onze huidige klinische studie zal veranderen of de voortgang zal vertragen.
Terwijl we verder gaan met Sucampo, zullen we doorgaan met het houden van een open
dialoog met u. U kunt informatie over de aankondiging van vandaag en aanvullende informatie
over Sucampo vinden door onze website http://www.vtessepharma.com te bezoeken.
Daarnaast zullen we informele webinars houden. U zult daar binnenkort een uitnodiging voor
ontvangen. Aarzel niet om op elk moment contact met mij op te nemen wanneer u
brandende vragen heeft.
Het handhaven van het vertrouwen en de transparantie die we hebben ontwikkeld is op dit
moment een topprioriteit, en we geloven echt dat dit het beste resultaat is om de
gemeenschap te helpen om de wetenschap te bevorderen. Zoals altijd dank ik u voor uw
aanhoudende steun, en kijk ik uit naar uw voortdurende medewerking terwijl we er aan werken
om de broodnodige behandeling voor NPC een realiteit te maken.
Met vriendelijke groet,
Carrie Burke
Sr. Director, Advocacy
Vtesse

