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Z Life Sciences: innovatieve oplossingen voor de toekomst 
 
 

Vanaf donderdag 16 oktober kijkt Kanaal Z tien weken lang achter de schermen van de life 
sciences sector in Vlaanderen.  
De sector zoekt oplossingen voor onze gezondheid, landbouw en voeding, goed voor zo’n 
250 ondernemingen en 75.000 medewerkers in beloftevolle start ups, internationale 
bedrijven, gerenommeerde onderzoeksinstellingen en ondersteunende organisaties. 
Z Life Sciences brengt het verhaal van een sector in volle expansie vanaf het onderzoek tot 
de concrete oplossingen vandaag beschikbaar voor consumenten en patiënten. Zo gaan we 
onder meer langs bij VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, dat wereldbefaamd is 
voor zijn biotechonderzoek.  
We trekken ook naar Imec in Leuven, met meer dan 650 onderzoekers uit 70 landen. Zij 
ontwikkelen technologische oplossingen die relevant zijn voor de industrie maar ook voor 
onze gezondheidszorg. Voorts bezoeken we de Bio Base Europe Pilot Plant, een 
pilootfabriek in Gent voor biogebaseerde producten en processen. 
Verder kijken we achter de schermen van de bio incubator, een bedrijvencentrum voor start 
ups in Zwijnaarde (Gent) van 8.000 vierkante meter. Hier kunnen jonge beloftevolle 
biotechbedrijven op korte termijn groeien tot belangrijke spelers in de sector.  
Tenslotte laat Z Life Sciences ook enkele grotere spelers uit de sector aan het woord, met 
extra aandacht voor concrete producten die zij ontwikkelen voor consumenten en patiënten. 
Z Life Sciences komt tot stand met steun van FlandersBio en Flanders Investment & Trade. 
  
Z Life Sciences, vanaf donderdag 16 oktober op Kanaal Z. 
Het programma kan ook online worden bekeken via www.kanaalz.be  
  
 
 
 
 
Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en 
geld.  Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 450.000 kijkers  en op weekbasis 
2.000.000 kijkers (bron CIM TV/Transfer/Arianna)), en zijn hiermee samen de grootste 
digitale zenders van het land. 
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