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Eerste Chinese farmaceut in traditionele geneeskunde vestigt zich op Leiden Bio Science Park 

Leiden, 18 november 2015 – Vandaag werd in de Hortus Botanicus Leiden de samenwerking tussen 

het Chinese beursgenoteerde Jill Zixin Pharmaceutical Com Ltd. en het Leidse Fytagoras BV officieel 

vastgelegd. Wethouder Damen van de gemeente Leiden feliciteerde Guo Chunsheng, 

woordvoerder van Zixin en Frits van Horssen, CEO van Fytagoras BV met dit partnership. Zixin, een 

Chinese farmaceut in traditionele geneeskunde, is expert op het gebied van de ontwikkeling van 

natuurlijke geneesmiddelen. Zixin zet wereldwijd expertisecentra op om te investeren in innovatie 

en ontwikkeling van natuurlijke geneesmiddelen. De realisatie van het Europese expertise- en 

researchcentrum op het gebied van ginseng start nu in Leiden. 

Guo Chunsheng (woordvoerder van Zixin): “We verheugen ons op de samenwerking met Fytagoras op 

het gebied van de Chinese geneeskunde en in het bijzonder in de ontwikkeling en wetenschappelijk 

onderzoek naar de plant ginseng. Wij hopen dat onze samenwerking het onderzoek naar de Chinese 

geneeskunde bevordert en uiteindelijk resulteert in innovatieve producten voor invoering van de 

Europese markt." 

De samenwerking met Fytagoras geeft Zixin toegang tot expertise op het gebied van 

plantenveredeling en zaadproductie en richt zich voornamelijk op de doorontwikkeling en productie 

van Ginseng en Chinese medicijnen op basis van natuurlijke ingrediënten. Fytagoras kan door deze 

samenwerking haar expertisegebieden verder uitbouwen en breder toepassen, en een groei van 

minstens 30% in personele bezetting realiseren. 

Totstandkoming samenwerking 

De samenwerking met Fytagoras kwam eerder dit jaar tot stand met de hulp van The Netherlands 

Foreign Investment Agency, InnovationQuarter en The WestHolland Foreign Investment Agency. Om 

uit te breiden naar Europa en daar een expertisecentrum op te richten, zocht Zixin naar een 

geschikte partner die onderzoek doet naar zaad- en plantverwerking. De samenwerking met 

Fytagoras, dat gevestigd is op het Leiden Bio Science Park, is in dit kader een logische match.  

Zixin heeft in Fytagoras een langdurige partner gevonden. Een partner die ondersteunt bij verder 

onderzoek naar de ginsengplant en het ontwikkelen en verwerken van deze plant in medicatie voor 

de consument.  

Foto v.l.n.r.: Mei Wang (SU Biomedicine), Derk Jan Statema (WestHolland Foreign Investment 

Agency), Frits van Horssen (Fytagoras BV), Guo Chunsheng (Zixin), Wethouder Damen (Gemeente 

Leiden), Lissa Boxy and Chris van Voorden (InnovationQuarter). 
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Meer informatie: 

Renée Hammersley, Marketing Communications Officer WestHolland Foreign Investment Agency  

070 311 55 55/ 06 24 75 66 56 r.hammersley@westholland.nl 

Over Jilin Zixin Pharmaceutical Co., Ltd 
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co., Ltd, een Chinese farmaceut in traditionele geneeskunde, is 
expert op het gebied van de ontwikkeling van natuurlijke geneesmiddelen. Zixin houdt zich 
voornamelijk bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van de Chinese geneesmiddelen 
tegen hart- en vaatziekten, spijsvertering en botbreuken. Het bedrijf doet ook aan plantverwerking 
voor de Chinese geneeskunde. 
 

Over Fytagoras 

Fytagoras is een vooroplopend onderzoeksbedrijf dat zich vanuit plantfysiologische en celbiologische 

kennis vooral richt op onderzoek ten behoeve van plantenveredeling, zaadproductie, medicinale 

effecten van planten en plantenteelt. Fytagoras werkt onder andere voor internationale en 

Nederlandse groente- en sierteelt-veredelingsbedrijven. 

Over InnovationQuarter 

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter 

financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij 

vestiging in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, 

kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter de provincie Zuid-Holland samen 

met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. 

Het investeringsfonds van InnovationQuarter – dat momenteel bestaat uit 58 miljoen euro – biedt 

jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar 

de markt te brengen. Middels het fonds kan InnovationQuarter de regionale economie naar een 

hoger niveau tillen.  

InnovationQuarter is een initiatief van het Ministerie van Economisch Zaken, de Provincie Zuid-

Holland, de gemeenten van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Dordrecht, Westland, de Technische 

Universiteit Delft, Universiteit Leiden en de medische centra Leids Universitair Medisch Centrum en 

Erasmus Medisch Centrum. 

Over WestHolland Foreign Investment Agency 

De WFIA assisteert en adviseert internationale bedrijven bij het opzetten, uitbreiden of verplaatsen 

van (buitenlandse) activiteiten naar de regio Groot Den Haag. Daarnaast ondersteunt WFIA de 

gemeente Den Haag en het Convention Bureau bij het werven van internationale congressen en 

seminars en Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). De WFIA is in 2000 opgericht door 

gemeenten in de Haagse regio.  

 

In 15 jaar hebben honderden bedrijven zich met advies en assistentie van de WFIA in WestHolland 

gevestigd. Daarbij werd er vooral gekeken naar de toekomst, naar de voorwaarden voor het 

succesvol aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders. Sinds kort gebeurt dit door de 

WFIA en collega's binnen ‘Invest in Holland’, het acquisitieplatform van de rijksoverheid. Voor meer 

informatie, zie: www.westholland.nl.  
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