
IN MEMORIAM VK. PAUL JANSSEN. 

Zijn vader, Constant Janssen stamde uit een fier 
boerengeslacht en wist zich op te werken tot een succesvol 
huisarts in Turnhout. Zijn moeder, Margriet Fleerackers, ook 
afkomstig uit een boerenfamilie, had een gedegen zakelijk 
inzicht. Familieleden van haar waren in onze jeugdjaren 
bekend als Jezuïeten, actief in de Nederlandse literatuur. 
Samen bouwden zij in het begin van de dertiger jaren een 
eigen bedrijfje uit, waar samengestelde geneesmiddelen 
gemaakt werden. Tevens was het bedrijf sinds 1933 de 
alleenverdeler voor België , Nederland en Belgische Congo 
van de geneesmiddelen van Gedeon Richter uit 
Boedapest.Vanaf 1934 noemde het bedrijf trouwens 
Producten Richter N.V., naam die in de streek nog lang is 
blijven meegaan. In 1938 nam het bedrijf zijn intrek in een oud 
fabrieksgebouw aan de Statiestraat 78 in Turnhout. 
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Op dat moment stopte Dr. Constant Janssen met zijn 
huisartsenpraktijk. 

Daar ook is het ander Turnhouts farmaceutisch bedrijf Sanico NV 
ontstaan. 

Opleiding. 

Intussen groeiden vier kinderen op in het gezin. Hij kreeg een zeer 
verzorgde opvoeding: hij doorliep de lagere en middelbare school 
in het Sint Jozefscollege in Turnhout, destijds bekend als één van 
de strengste Jezuïetencolleges van België. 
Bij het einde van zijn middelbare studies, toen de Grieks-Latijnse 
humaniora, (andere richtingen bestonden toen nog bijna niet) wist 
hij zeer goed wat hij wilde, namelijk in de voetsporen van zijn vader 
treden en volledig op eigen kracht een zelfstandig 
onderzoekslaboratorium uitbouwen. 
Daarom volgde hij tijdens de oorlogsjaren eerst de kandidaturen 
geneeskunde in het Frans aan het Institut Notre-Dame de la Paix 
in Namen, geleid door de Jezuïeten. Nog steeds maken 
Vlamingen deze omweg. Daar geraakte hij overtuigd van het 
belang van de organische scheikunde voor de geneeskunde. 
Einde 1945, de oorlog was achter de rug, begon hij aan de 
doctoraatsjaren in Leuven. Na zijn artsopleiding beëindigd te 
hebben, verdedigde hij in 1951 een doctoraal proefschrift aan het 
instituut voor Farmacologie onder leiding van prof. C. Heymans, 
Nobelprijswinnaar. 

Startfase 

Zijn studietijd gaf hem niet alleen de gelegenheid een beter inzicht 
te krijgen in de wereldwijde research op chemisch en 
farmacologisch gebied, maar ook enorm veel ervaring op te doen 
op menselijk en algemeen cultureel vlak. 
Een verblijf in de Verenigde Staten in 1947 met een bezoek aan 
Searle, Upjohn en Lederle, legerdienst in Keulen met verblijf aan 
het Farmacologisch Instituut van prof. J. Schuller en verschillende 
studiereizen rondden zijn voortgezette opleiding af. Deze periode 
werd bekroond in 1956 met de titel van Geaggregeerde van het 
Hoger Onderwijs in de Farmacologie met een proefschrift over 
verbindingen van het R-79 type. 
R-79 is het tweede product dat gecommercialiseerd werd onder de 
naam van Priamide. Verder meer hierover. Met dit getuigschrift op 
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zak zou hij een mooie academische loopbaan kunnen uitbouwen. 
Maar hii 7an hpt anrlprs Hppl hpumst hpclictp hü honin 1QC; ,Ï nn, 
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een ogenblik dat de geneeskunde door de komst van belangrijke 
nieuwe vondsten in een stroomversnelling geraakte dat het 
moment gekomen was om aan de realisatie van zijn jeugddroom te 
beginnen. Hij wou, met de zeer bescheiden middelen waarover hij 
beschikte, een zelfstandige researchonderneming oprichten, die 
zich met de opbrengsten van haar eigen onderzoekresultaten in 
stand kon houden en verder uitgroeien. Daartoe moest hij zo snel 
mogelijk actieve scheikundige verbindingen vinden, waarop hij een 
patent kon nemen, die stoffen daarna in licentie geven aan grote 
buitenlandse bedrijven en met de opbrengst ervan nieuwe 
onderzoeken financieren en medewerkers aantrekken. 
Op de derde verdieping van het familiebedrijf in de Statiestraat 
richtte hij zijn eerste researchlaboratorium in. 

Persoonlijkheid 

Ontegensprekelijk zeer intelligent had hij ook een zeer sterk 
doorzettingsvermogen, een goed organisatievermogen en de gave 
om zich te omringen met geschikte medewerkers en deze te blijven 
motiveren. 
In het begin hadden zijn medewerkers geen universitaire vorming, 
maar voor hem waren gezond verstand en een grote dosis 
werkijver de belangrijkste selectiecriteria. Mensen die omwille van 
oorlogsomstandigheden niet of moeilijk hun studies hadden 
kunnen voltooien, of mensen die gevlucht waren voor het Ijzeren 
Gordijn uit Duitsland of hun loopbaan in Belgisch Congo hadden 
moeten onderbreken, waren welkom om de beginnende expansie 
te ondersteunen. Er waren chemici, farmacologen, parasitologen 
enz. bij. 
Om een snel expanderend bedrijf te leiden wist hij zich op 
financieel vlak en op vlak van personeelsbeleid door bekwame 
mensen te omringen. 
Naast zijn sterke wetenschappelijke belangstelling was hij sterk 
cultureel geïnteresseerd: hij was een goede pianist en was goed op 
de hoogte van de Europese literatuur. Iedereen kent zijn voorliefde 
voor de Duitse dichter Rainer-Maria Rilke. 
Sport vond hij belangrijk. Voetbal was de voornaamste vorm van 
ontspanning voor dr. Paul en zijn medewerkers. 
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Beerse 

In 1957 heeft de verhuis plaats naar de nieuwe gebouwen in 
Beerse, Turnhoutsebaan, op de grens van Beerse en Vosselaar. 
(afb.2) 

Onderzoeksdomeinen 

Algemeen 

De eerste doelstelling van dr. Paul en zijn beperkte groep 
medewerkers was trachten te begrijpen hoe een scheikundige stof 
op het levende organisme inwerkte. Alleen op die manier kon men 
de chemische structuur van de stof op een verstandige manier 
manipuleren en de biologische effecten ervan nauwkeurig 
voorspellen, beheersen en verbeteren. 
Vanaf de eerste dag had dr. Paul een duidelijke researchstrategie 
voor ogen. Hij wist precies wat hij wou vinden, maar nog niet of hij 
het zou vinden. 
Bij de start stuurde dr. Paul na eenvoudige basisscreenings zijn 
eerste stoffen naar de Nederlandse arts David K. de Jongh, die in 
Amsterdam bij ACF werkzaam was en over de nodige apparatuur 
beschikte voor uitgebreide farmacologische onderzoekingen, of 
ze wel werkzaam waren en niet te toxisch. 
De afzondering en de opheldering van de structuur van vele 
actieve stoffen uit de natuur en de snelle vooruitgang van de 
synthesetechnieken in de organische scheikunde heeft het 
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mogelijk gemaakt vele nieuwe moleculen gericht te synthetiseren 
om zo de eigenschappen in een bepaalde richting te doen 
evolueren. 

De verschillende onderzoeksdomeinen 

Chemisch gezien kan men enkele grote onderzoeksdomeinen 
aflijnen, waarop dr. Paul zeer actief is geweest. 

Spasmolytica (anticholinergica) 

Het is geen totaal toeval dat hij begonnen is in dit domein: 
- immers deze producten, in wezen afgeleid van atropine, 

waren toen zeer in trek: krampwerend, ook om de 
maagzuurafscheiding te verminderen bij overvloedige 
transpiratie enz... Dikwijls werden ze gecombineerd met 
pijnstillers. In België is alleen nog butylhyoscinebromide 
(Buscopan) en drofeninenhydrochloride (Spasmoplus) 
overgebleven. Ze werken in op de acetylcholinereceptoren. 

- De structuur was tamelijk eenvoudig, dus de synthese ook. 
Men had reeds activiteit met moleculen die veel 
eenvoudiger waren dan atropine. 

- De screening van nieuwe gesynthetiseerde moleculen 
gebeurde op stukjes darm van ratten, een techniek die hij 
geleerd had in Keulen (prof. Schuller) en in Gent (prof. 
Heymans) en is tamelijk eenvoudig. Producten van toen, 
gesynthetiseerd in Beerse, nog niet lang van de markt 
verdwenen, waren: Ambucetamide (R5, Neomeritine), 
werkzaam ter hoogte van de baarmoeder; Bilagol 
(galwegen) en isopropamidejodide (Priamide) (maag en 
darm). (Afb. 3) Wat bij deze producten opvalt is de korte 
tijdsduur tussen de chemische synthese en de 
commercialisering: gemiddeld anderhalfjaar! 

N . _. 
S^a 

haloperidol ambucetamide 

(Afb. 3) 
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Eigenaardig maar waar: in de jaren 1950-60 had Europa een 
duidelijke voorsprong op de Verenigde Staten. Het idee van 
receptoren op de celwand was al rudimentair gekend en 
hiermee kon men de ruimtelijke structuur van nieuwe actieve 
moleculen plannen. 
In Europa heerste ook meer vrijheid bij het onderzoek en men 
had geen last van de verstikkende bureaucratie die in de 
Verenigde Staten uitgeoefend werd door de Food en Drug 
Administration (FDA). Wij hebben wel het Softenon drama 
gehad, waarna ook de strenge regelgeving is ontstaan. 
Voordien lag de verantwoordelijkheid bij de firma's zelf om tijdig 
nefaste signalen op te vangen. 

Derivaten van morfine - pijnbestrijding en anesthetica 

Zoals bekend heeft de morfinemolecule verschillende 
eigenschappen: 

Pijnstillend 
Hoeststillend 
Beïnvloeden de darmperistaltiek 
Slaapverwekkende eigenschappen 
Verslavende eigenschappen 

Veel onderzoekers hebben getracht afgeleiden van morfine te 
synthetiseren met de bedoeling een of andere eigenschap te 
versterken en andere af te zwakken. 
De centrale structuur in de morfinemolecule is de keten : C (4 
bindingen) - CH2 - CH2 - N - die we in al de in Beerse 
gesynthetiseerde verbindingen terug vinden. 
Aan beide zijden wordt er dan gesubstitueerd, dat het een lust is. 
In de reeks pijnstillers was het eerste dextromoramide (Palfium) 
(1955-1957)*, waarvan men hoopte dat het verslavend effect sterk 
terug gedrongen was. Het gebruik wees al snel uit dat het heel wat 
verslavingen veroorzaakt heeft, (afb. 4) 

morphine base 

°^o 
dextromoramide tartrate 
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Toch is men verder gegaan met het synthetiseren van moleculen 
met pijnstillende eigenschappen: Fentanyl (1960-1963)*, actief in 
zeer lage dosissen eerst als inspuiting, maar later door het op punt 
stellen van de transcutane technologie wordt het zeer veel gebruikt 
in de hedendaagse pijnbestrijding (Durogesic) .Men gaat zelf nu 
een electronische klever ontwikkelen om stootdosissen te geven. 
Ook afgeleiden van Fentanyl : sufentanilcitraat (1974-1979)* 
(Sufenta) en alfentanil (1976-1983)* (Rapifen) zijn 
succesproducten in de anesthesie, soms gecombineerd met 
antidepressiva (neuroleptanalgesie)(droperidol of fluanisone). Ook 
metomidat(Hypnodil) en etomidaat (1964-1977)* (Hypnomidate), 
die niet onder de wetgeving op verdovingsmiddelen vallen, met een 
andere structuur, werden ontwikkeld. Het laatste wordt nu nog 
gebruikt als anestheticum. 
Sufenta werd in 1984 gebruikt bij de eerste harttransplantatie. 
Die gedreven belangstelling voor deze soort geneesmiddelen 
werd eigenlijk ingegeven door de vaststelling van dr. Paul dat er een 
enorme markt was voor betere anesthetica. De anesthesie is een 
tak van de geneeskunde, die pas tot ontwikkeling gekomen is na 
WO II, na 1950. De specialisatie van anesthesist is pas toen 
ontstaan. Dr. Constant Janssen, de vader van dr. Paul, stelde rond 
die tijd immers vast dat er met de anesthetica van toen, ether, 
ethylchlorideenz... 1 op 400 dodelijke ongevallen waren tegenover 
nu 1/10.000. 

Beïnvloeding van de maag- en darmperistaltiek 

Waar de oude galenica met Laudanum, een mengsel van Opium 
tinctuur en Crocus Sativa tinctuur, een afdoend middel had om de 
darmperistaltiek te beïnvloeden, zeg maar te verminderen, zocht 
dr. Paul naar moleculen om dit te doen. Hij behield daarbij de 
centrale keten van morfine: C (4 bindingen) CH2- CH2-N- en ging 
variëren metdezijketens. 
Zo ontstond dus diphenoxylate (1956-1960)* (Reasec), dat 
veiligheidshalve als verdovingsmiddel werd geklasseerd, de 
bijwerkingen van dextromoramide (Palfium) in gedachte, (afb. 5) 

diphenoxylate HC1 loperamide HC1 
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Door afsplitsing in het lichaam ontstond een metaboliet hiervan: 
difenoxin , dat actief was. Om gewenning tegen te gaan werd in het 
begin een andere stof toegevoegd, een spasmolyticum, namelijk 
isopropamidejodide (Priamide) om bij overdreven gebruik 
onaangename bijwerkingen (droge mond) te veroorzaken. 
Het is dit product dat in 1971 mee geweest is bij de landing op de 
maan. 
Uiteindelijk is gebleken dat er geen gewenning is opgetreden. Wel 
zijn gevallen bekend van irreversibele stillegging van de 
darmperistaltiek. Dit heeft aanleiding gegeven tot vervanging door 
loperamide(1969-1973)* (Imodium), een derivaat van het 
difenoxin, dat nog steeds een topproduct is. Bij kinderen zijn er 
rond 1990 in ontwikkelingslanden (o.a. Pakistan) met te hoge 
dosering problemen geweest met de darmperistaltiek. 
Ook actief op het maag- en darmstelsel is domperidone (1974-
1978)* (Motilium) dat de maaglediging bevordert en als 
antibraakmiddel een enorm succes kent. 
Ook in deze molecule is de centrale Janssen-structuur behouden. 
Door het feit dat het weinig lipof iele eigenschappen heeft dringt het 
niet door de bloed-hersen barrière en is het een zeer veilig 
product, in tegenstelling met zijn (niet Janssen) voorganger 
metoclopramide (Primperan), dat extrapyramidale verschijnselen 
kan veroorzaken. 
Hier dient ook cisapride (1980-1989)* (Prepulsid) een stimulerend 
middel van de maagperistaltiek gesitueerd te worden, dat na een 
aanvankelijk commercieel succes, wegens bijwerkingen van de 
markt verdween maar nu nog in de pediatrie diensten bewijst 
(stimulatie van de maag- en darmmotiliteit). 

Antihistaminica en Aanverwante structuren 

Cinnarizine (1955-1958)* .(Dimitronal, Stugeron). (afb.6) 

: C i N k" l \ R II 1 !.:N E! •'. / . " • 
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Ginnari7ine heeft antihistamine, perifeer vaatvePA'ijderide s.n. 
cholinerge eigenschappen. 

. .::\:,..FLU..WAR.ÏZff/E. .. : ; ; .. 

Flunarizine (Sibelium), een analoog van cinnarizine is een 
calciumantagonist en wordt gebruikt als profylactisch middel bij 
migraine. In de geriatrie zag men afstomping. 
Lidoflazine (1964-1969)* (Clinium), ook een calciumantagonist 
met werking op de hartspier, is reeds tamelijk snel van de markt 
teruggetrokken wegens enkele ongevallen, waarvan het belang 
door de perceptie overdreven werd. Het vermindert de 
vasoconstrictie en verbetert de doorbloeding van de hartspier. 
Oorspronkelijk werd er zeer veel van verwacht. Men noemde het 
een gouden product in een inderdaad vergulde verpakking ! 
Het zoeken naar dergelijke producten boette al snel aan belang in 
bij Janssen, wegens de techniek van de vervanging van 
kransslagaders door overbruggingen en nu door het plaatsen van 
"stends "in de aders. Deze worden nu ook door Johnson & Johnson 
gemaakt. Calciumantagonisten van het dihydropyridine-type, die 
terzelfder tijd ontwikkeld werden hoofdzakelijk door Bayer met 
voornamelijk als indicatie bloeddrukdaling, hebben wel de markt 
kunnen houden (Adalat enz.). 

De interesse van dr. Paul voor antihistaminica, een zeer grote 
markt, is gebleven: Astemizole (1977-1983)* (Hismanal ), dat geen 
slaapverwekkende eigenschappen had zoals cetirizine (Zyrtec) of 
Loratidine (Claritine), was een succes maar werd teruggetrokken 
wegens interacties met andere geneesmiddelen met bijwerkingen 
op de hartspier als gevolg (2002): verlenging van het QT-interval. 
Werden nog ontwikkeld: oxatomide (1975-1981)* (Tinset) en 
levocabastine (1979-1989)* (Livostin). Alleen het laatste voor 
plaatselijk gebruik (neus en ogen) is nog op de markt. 
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Wormmiddelen 

Levamisol (1966-1969)* (Ergamisol) Is voornamelijk ontwikkeld 
voor de diergeneeskunde. Bij het gebruik bij koeien tegen wormen 
werd vastgesteld dat die dieren geen mond- en klauwzeer kregen: 
het stimuleert namelijk het immuunsysteem en verbetert de 
weerstand tegen bepaalde, meestal virale infectieziekten. Daarom 
wordt het bij de mens ingezet bij aften, herpes labialis, enz. 

U^s^ 

mebendazole levamizole 

Mebendazole (1968-1972)* (Vermox) (afb. 7) 
Het is afgeleid van Thiabendazole, in 1961 gesynthetiseerd door 
Merck & Co. 
Het interfereert met het tubuline van de wormcellen en voorkomt 
de polymerisatie ervan. 
Zo wordt de autolyse van de cel in de hand gewerkt. De worm 
verteert als het ware zichzelf. 
Zowel in de menselijke geneeskunde als diergeneeskunde, vooral 
in de ontwikkelingslanden, bewijst het nog steeds enorme 
diensten. Er zijn veel afgeleiden van gesynthetiseerd. 

Antimycotica 

Etomidaat behoorde dus tot de groep van de imidazolderivaten , 
die niet alleen slaapverwerkende eigenschappen maar ook 
antimycotische eigenschappen vertonen. Het molecule, dat als 
meest geschikte naar voor kwam uit de sqreenings, was 
miconazool. f " 

etomidate miconazole nitrate 

Wanneer men de formule vergelijkt met deze van etomidaat 
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(afb. 8) ziet men een extra koolstofatoom tussen de imidazool- en 
de fenvlrina. Het draant een züketen, die niet meer CD de 
imidazoolring, maar wel op de tweede koolstofatoom aangesloten 
is en die eindigt op een derde ringstructuur. De twee chlooratomen 
dienen om de molecule tegen een snelle afbraak te beschermen. 
Het heeft als anti-mycoticum een zeer breed werkingsspectrum: 
niet alleen tegen dermatofyten als gisten, maar ook tegen 
grampositieve bacteriën is het actief. Daar de perorale resorptie 
niet voldoende was, moest het voor inwendig gebruik intraveneus 
ingespoten worden bij systemische schimmelinfecties. Daarom 
werden al snel derivaten ontwikkeld, die goed peroraal 
opgenomen werden: eerst ketoconazool (1976-1981)* (Nizoral), 
dat leverproblemen kon geven, en snel voor peroraal gebruik 
opgevolgd werd door itroconazool (1980-1986)* (Sporanox), dat 
een groot commercieel succes werd. Hierbij werd de imidazolring 
vervangen door een triazolring. 
Ook andere farmaceutische bedrijven ontwikkelden moleculen in 
deze reeks met een triazolring. Tot de laatste groep behoort 
fluconazool (Diflucan) van Pfizer. Daarnaast werden nog 
verschillende moleculen ontwikkeld voor diergeneeskundig 
gebruik, voor plantenbescherming en conservering, ook door 
andere bedrijven. 
De werking berust op de remming van de synthese van ergosterol, 
dat een vitaal onderdeel is van de celmembraan van schimmels en 
gisten. Deze producten werken niet in op de synthese van 
cholesterol, die deze functie vervult in dierlijke cellen. 

Antidepressiva 

Wanneer men verder ging experimenteren met de 
pethidinemolecule, waar dus reeds dextromoramide (Palfium) is 
uitgekomen, verving men eerst in de methylgroep een 
waterstofatoom door een benzeenring zodat de stof meer lipofiel 
werd: de analgetische werking begon te stijgen. Door invoegen van 
koolstofatomen tussen de B ring en het N-atoom zag men eerst de 
analgetische activiteit stijgen en vanaf het invoeren van een vierde 
C-atoom dalen. Deze stof bezat wel eigenschappen die aan 
chloorpromazine deden denken. Door verschillende wijzigingen 
aan te brengen kwam men bij haloperidol (1958-1959)* (Haldol) uit. 
Haloperidol (Afb.3) werkt in op de dopaminereceptoren 
(waandenkbeelden en hallucinaties) in tegenstelling tot 
chloorpromazine dat op de noradrenalinereceptoren 
(psychomotorisch, agitatie) inwerkt en in mindere mate op de 
dopamine receptoren. 
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Dit was na chloorpromazine en analogen de tweede structuur, die 
kon ingezet worden bij psychosen, waaronder paranoïde 
schizofrenie. 
Dit heeft aanleiding gegeven tot een ganse reeks van 
verbindingen, die de behandeling van depressieve en 
krankzinnige patiënten in de tweede helft van de vorige eeuw het 
meest veranderd hebben.De difenylbutylpiperidines met 
handelsbenamingen Orap, Semap en Imap zijn de meest recente 
en hebben een analoge basisstructuur als haloperidol, maar er is 
een duidelijke scheiding tussen de sederende eigenschappen en 
de antipsychotische eigenschappen. 
Risperidone ( 1984-1993)* (Risperdal) heeft een andere structuur. 
Het heeft een zeer sterke centrale serotonine S2-
receptorblokkerende werking, aangevuld door het dopamine D2-
antagonisme in het centrale zenuwstelsel. Extrapiramidale 
bijwerkingen komen zeer weinig voor in vergelijking met 
haldol (8 mg). 

In een interview ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag deed 
dr. Paul het volgende verhaal hoe hij gekomen is tot de ontdekking 
van haloperidol: 
'Een van mijn vrienden inspireerde mij .wanneer hij het eens was 
met mij betreffende de gelijkenis van de symptomen die 
wielrenners - wij zijn in 1957 - vertonen die onder invloed van 
amfetamines verkeren en patiënten, die lijden aan paranoïde 
schizofrenie. 
Bij voorbeeld, wanneer een wielrenner de eindmeet overschreed 
en zo geïntoxiceerd was, dat hij zich niet realiseerde dat hij 
gewonnen had. Zelfs wanneer hij van zijn fiets geholpen werd en 
gefeliciteerd werd door een reporter, wilde hij verder koersen. Ook 
zoals stereotiep is bij een psychose, bleef hij onzinnige praat 
uitbrengen. 
Het was voor mij duidelijk dat het vinden van een behandeling voor 
een amfetamine vergiftiging ook kon dienen voor het genezen van 
een paranoïde schizofrenie. 
Zo gingen wij zoeken naar een antagonist voor een amfetamine 
intoxicatie. 
Bij een proef met muizen stelden wij vast, wanneer ze onder de 
invloed van amfetamine waren, dat ze bleven knagen, maar eens 
behandeld met een antagonist, stopten ze met knagen. Sneller 
dan verwacht gaf de te testen stof haloperidol een positief 
resultaat." 
De onderliggende farmacologische redenering steunt op de 
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bezetting door haloperidol van de dopaminerge receptoren op de 
celwand. 
Het verhaal van het dierenexperiment werd al snel bevestigd door 
de behandeling van een 16-jarige patiënt met alle symptomen van 
paranoïde schizofrenie bij Dr. Bobon in Luik. Met 1 mg per dag 
kalmeerde hij snel en kon gedurende acht jaar een normaal leven 
leiden, maar hij moest van zijn vader stoppen met de behandeling, 
omwille van de vrees van latere bijwerkingen (tardieve dyskinesie). 
Hij herviel en hernam de behandeling met 3 mg maar werd nooit 
zoals voorheen.' 
Tot hier het verhaal over de verschillende groepen 
geneesmiddelen, die onder de leiding van dr. Paul tijdens zijn 
loopbaan bij Janssen Pharmaceutica ontwikkeld werden. 

Drie alleenstaande producten wil ik nog vermelden: 
Lorcaïnide (1968-1983)* (Remivox ), een anti-arythmicum met 
lokaal anesthetische eigenschappen. 
Dexetimide (1968-1972)* (Tremblex), een antiparkinson 
geneesmiddel, dat dikwijls van pas kwam om de extrapyramidale 
bijwerken van neuroleptica onder controle te houden. 
Ketanser ine tar t raa t (1980-1987)* (Su f rexa l ) , een 
antihypertensivum, nog steeds op de markt, is een serotonine-2-
antagonist met als nevenwerking verlenging van het QT-interval. 
In een gel verwerkt heeft het bij grote wondoppervlakten bij 
paarden een goede genezing gegeven (brandwonden). 

Enkele woorden wil ik wijden aan dr. Paul en China 

Door de primitieve levensomstandigheden op het platteland 
hadden enorme gebieden in China, naast andere veel 
voorkomende ziektes, last van worm- en schimmelinfecties. 
Toen na het overlijden van Mao Tse-Tung China zich begon te 
openen voor het Westen produceerden de Chinezen reeds 
mebendazole volgens een weinig optimaal productieproces. 
Dr. Paul was akkoord op vraag van de Chinezen om het 
productieproces te verbeteren. Dit leidde tot de bouw van een 
nieuwe productieëenheid voor mebendazole in de Hanjiang 
Pharmaceutical Factory in de stad Hanzhong in de provincie 
Shaanxi, 400 km ten zuidwesten van Xian, waarin Janssen nog 
minderheidsaandeelhouder was.De opening vond plaats op 24 mei 
1984. 
Dr. Paul, die intussen bevriend geworden was met de persoonlijk 

lijfarts van Mao Tse-Tung (van Libanese oorsprong en gehuwd met 
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een Chinese), zag het belang in van de enorme markt voor 
geneesmiddelen die China was. Na veel onderhandelen, waarbij 
een wijziging van de Chinese wetgeving betreffende de joint-
ventures tot stand kwam, werd besloten tot het oprichten van een 
n ieuw f a r m a c e u t i s c h bed r i j f met J a n s s e n als 
meerderheidsaandeelhouder in Xian, de hoofdstad van de 
provincie Shaanxi. De bouw (start 3 juni 1986) en de opstart is een 
zeer zware opdracht geweest voor veel medewerkers uit Beerse, 
allemaal mensen van onze generatie. 
Het bedrijf ging open in 1990. De volgende producten werden er 
geproduceerd: antimycotica, gastro-intestinale farmaca, 
anesthetica (Thalamonal en Sufenta), een antiallergicum (Tinset), 
antihistaminicum (Hismanal), een vaatgeneesmiddel (Sibelium) 
en een psychofarmacon (Haldoldecanoaat). 
Johnson & Johnson was hiermede de eerste multinational, die 
vaste voet aan de grond had in China. 
De winst van de Chinese partner is grotendeels geherinvesteerd in 
de oprichting van toeleveringsbedrijven in de directe omgeving, 
waar Belgische bedrijven als partner, de know-how geleverd 
hebben. 

Tenslotte 
Na zijn op pensioenstelling door Johnson & Johnson heeft dr. Paul 
in zijn Centrum voor Molecular Design (CDM) in Vosselaar, nieuwe 
moleculen ontworpen met behulp van zware computers, die 
gesynthetiseerd werden in het bedrijf in Beerse en uitgetest 
werden bij Tibotec en Virco in Mechelen. Het waren niet zijn 
gelukkigste jaren. 

Het omschrijven van de verdienste van dr. Paul is onmogelijk. 
Hij voelde zich in de eerste plaats arts en voelde nog steeds de 
zorg voor de zieke mens. 
De rol van de apotheker als raadgever bij het goed gebruik van 
geneesmiddelen was voor hem een nieuw gegeven. 
Hij had een enorme mensenkennis bij de keuze van medewerkers 
en het blijven motiveren. 
Hij had een enorme wetenschappelijke kennis, speciaal dan op 
geneeskundig, scheikundig en farmacologisch gebied . Ook op 
commercieel vlak had hij een fijne neus. 
Zijn belang voor de geneeskunde kunnen we als volgt schetsen: 
Hij lag aan de basis van verschil lende nieuwe 
geneesmiddelengroepen: 
- antimycotica 
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- anti-wormmiddelen 
- antidepressiva 
- anaesthetica en pijnstillers 
Hij lag aan de basis van een enorme aanwinst in de kennis van de 
anatomie, fysiologie, farmacologie, scheikundige synthese, 
scheikundige analysetechnieken en andere hulpwetenschappen. 
Dit vertaalde zich concreet in het feit dat er minstens 5 
geneesmiddelen, ontworpen in zijn bedrijf op de lijst van de 300 
voornaamste geneesmiddelen van de Wereld Gezondheids 
Organisatie staan: haloperidol, levamisole.mebendazole en 
miconazolenitraat. (afb. 9) 

Lijst van de belangrijkste humane Janssen-produaen 

K-nummer 

R5 
R79 

R253 
R5I6 

-R-875 
R i 132 
R 1625 
R2498 

R3345 
R3365 
R4263 
R4584 
R4749 

R4845 
R62I8 
R6238 
R7904 
R 11 333 
R I2 564 

R 13 672 
R I4 889 
R 14 950 
R I5 889 

R 16 341 
R I6 470 
R I6 659 
R I7 635 
R J8 553 

R 33 800 
R 33 812 

R 35 443. 
R 39 209 

R 41 400 
R 43 512 
R 46 541 
R 49 945 '••': 
R 50 547 

R5I 211 
R5I6 I9 

R 64 766 

generische naam 

ambucetamide 

isapropamidejodide 

diisopromine 

cinnarizine 

dextromoramide 

difenoxylaat 

haloperidol* 

trifiuperidol 

pipamperone 

piritramide 

fentanyl 

benperidol 

droperidol 

bezkramtde 

fluspirileen 

pimozide 

lidoflazine 

bromperido! 

levamisote* 

haloperidoldecanoaat 

miconazolenitraat:* 

,. flunarrzine 

- lorcaïnide 

penfluridoi 

dexetimide 

etomidaat 

mebendazoie* 

loperamide 3 

sufentanilcitraat 

domperidone 

oxacornide 

aifentanil 

ketoconazole 

astemizole 

bromperidoldecanoaat 

keçanserifltartraac 

levôcabastine.1, 

itracanazole 

cisapride 

risperidone 

merknaam 

Neomer idne 

Priamide-Janssen 

Bilagol " 

Stugeron 

Pallium 

Reasec 

Haldol 

Triperidol 

Dipiperon 

Dipidolor 

Fentanyl 

Frenactyl 

synthese 

' 1953 

1954 

1955 

1955 

-1955-

1956 

1958 

1959 

i960 

i960 

i960 

1961 

Dehydrobenzperidol .1961 
Burgodin 

Imap 

Orap 

Clinium 

Impromen 

Ergamisol 

Haldol decanoas 

Daktarin 

Sibetium 

Remivox 

Semap 

Tremblex 

Hypnomidate 

Vermox 

Imodtum 

Sufenta 

Moti i ium 

Tinset 

Rapifen 

Nizoral 

HismanaJ 

Impromen decanoas 

SufrexaJ 

Livostin 

Sporanox 

Preputsid 

RuP££rJal 

1961 

1963 

1963 

.1964 

1966 

1966 

1967 

1967 

1967 

1968 

1968 

1968 

1964 

1968 

1969 . 

1974 

1974 

1975 

1976 

1976 

1977 % 

1978 

1980 

1979 

1980 

1980 

1984. 

iancc 

1955 

1955 

1956 

1958 

1957 

i960 

1959 

1961 

1961 

1967 

1963 

1965 

1963 

1971 

.1971 

1970 

1969 

1981 

1969 

1981 

1971 

1977 

1983 

1973 

1972 

1977 

1972 

1973 

1979 

1978 

1981 

1983 

1981 

' . •1983 

• li*l984 

1987 

1989 

1986 

1989 

1993 

Tenslotte bracht hij Johnson & Johnson research een goede 
wetenschap bij en leidde de overgang van Johnson & Johnson 
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naar een organisatie, die op wetenschappelijk onderzoek 
gebaseerd is (BobWilson,J&J 17/11/2003) 
"Natuurlijk had hij het niet altijd bij het rechte eind" zo zegt zijn zoon 
Herwig in een toespraak tijdens de herdenkingsviering op17 
november vorig jaar (2003) in Beerse en hij gaat verder: "Zo dacht 
hij aanvankelijk dat er geen toekomst was weggelegd voor de 
biotechnologie En hij geloofde niet dat geneesmiddelen van 
Janssen aanzienlijke bijwerkingen konden hebben." 

Het belang voor de streek is niet te onderschatten : 
- het bedrijf telt nu meer dan 4000 werknemers (af b. 10) 
- snelle bevolkingsgroei: Vosselaar is verdubbeld op 35 jaar 
- veel hoog gestudeerden met hoger dan gemiddelde inkomens 
- nevenbedrijven 
- een zeer sterke ondersteuning van de socio-culturele en 

gezondheidssector in de streek. 

Deze lezing is tot stand gekomen als wetenschappelijke 
uitwerking van een tentoonstelling, georganiseerd in het 
gemeentehuis in Vosselaar, naar aanleiding van de onthulling van 
een plaquette, waarbij dr. Paul ereburger werd van Vosselaar vier 
jaar geleden.(2000). 
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Uiteindelijk heeft hij hiermede ook in zijn eigen gemeenschap 
vnllerline erkpnninn npkrpnpn 

Tenslotte, wat heeft dr. Paul zelf over zijn werk te zeggen ? 
"Ik ben geen genie, maar een man, die veel geluk heeft gehad in 
zijn leven. 
Ik heb de firma gesticht en mij verder opgesteld als de dirigent van 
een orkest. Dat is mijn enigste verdienste." 

Bronnen: 
- Zoom nr 1-50. 
- In dankbare herinnering aan dr.RJanssen(1926-2003), Janssen 

Pharmaceutica 2003 
- Dr. Paul, Janssen Pharmaceutica 1992 
- Herdenkingsplechtigheid dr. Paul Janssen, Janssen 

Pharmaceutica 2003 
- Vijftig jaar Research 1953-2003, Janssen Pharmaceutica 2003 

Met dank aan Dr. Sc. D.Wellens voor de verschillende 
mededelingen en het ter beschikking stellen van documentatie. 

Apotheker C. Desmidt 
Fabiolalaan 26 
B-2350Vosselaar 

* eerste datum: synthese van het product 
tweede datum: product komt op de markt 
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