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BRUSSEL Jonge belofte
volle ondernemingen een
duwtje in de rug geven. Dat
is het doel van RISE, de
prijs die het Brussels insti
tuut voor onderzoek en in
novatie Inoviris dit jaar al
voor de derde keer op rij uit
reikt. Viel in de prijzen:
Domobios, een bedrijf uit
SintGillis dat gespeciali
seerd is in de bestrijding van
huiselijk ongedierte. Na een
eerdere succesvolle campag
ne tegen de huisstofmijt
richt Domobios haar pijlen
nu op de bedwants.

Strategie

‘Het begint vaak met een of
slechts enkele beten’, zegt
dr. AnneCatherine Mail
lieux, die naast haar werk
voor Domobios ook lesgeeft
aan de Vrije Universiteit
Brussel (VUB). ‘Je denkt
aanvankelijk dat er niets aan
de hand is omdat ze wat lij
ken op muggenbeten. Intus
sen planten die beesten zich
razendsnel voort, totdat je
kamer volledig ingenomen is
door de wantsen. Die dragen

gelukkig nog geen ziektes
over, maar de beten van die
bloedzuiger kunnen een
enorme bron van ergernis
zijn. Vooral voor mensen
met huidaandoeningen, ba
by's en huisdieren zijn ze
vreselijk. Ik heb bijvoor
beeld al katten gezien die
zich letterlijk stukken vel
van het lijf gekrabd hadden
om van de irritatie af te ge
raken.’

Domobios ontstond in 2013
als spinoff van een onder
zoeksgroep aan de VUB en
haar Franstalige tegenhan
ger. Voortbouwend op het
onderzoek kon het piepjonge
bedrijf al met succes een
eerste product op de markt
lanceren. Het niettoxische

Acar‘up bleek een efficiënt
middel tegen huisstofmijt.
Domobios zet nu dezelfde
strategie in om een middel
tegen de bedwants te vinden.
‘We gaan na hoe de chemi
sche communicatie tussen
de insecten ineen zit’, zegt
Maillieux. ‘Vanuit die kennis
willen we komen tot een ef
ficiënt bestrijdingsmiddel.
Momenteel worden ze be
streden met een soort vuile
chemische bom. Maar ons
product mag niet schadelijk
zijn voor mens en dier. Het
moet ook geurloos zijn, zo
dat je niet per se de kamer

twee weken moet laten ver
luchten na behandeling.’

Er zijn bewantsen in België,
maar we zitten nog niet met
een plaag, weet Mailleux.
Dat is echter geen reden om
op de lauweren te rusten. ‘In
Amerika is het een echte
plaag, maar ook in Parijs en
Londen houden de wantsen
veel kamers bezet. Ze zijn
bijvoorbeeld ook al in een
van de exclusiefste Brussel
se hotels aangetroffen  ik
zeg niet dewelke. Of ze er
zijn of niet, heeft trouwens
niets te maken met hygiëne
of met hoe vaak je de lakens

ververst.’
Domobios krijgt 291.000

euro van het gewest, ver
spreid over drie jaar. Andere
laureaten voor de RISEprijs
waren Real Impact Analytics
en The Biotech Quality
Group, die een subsidie van
elk 300.000 euro krijgen.
Real Impact Analytics is een
firma die praktische toepas
singen uitwerkt met analyse
van data van de telecommu
nicatiesector in de groeilan
den. The Biotech Quality
Group geeft advies in kwali
teitswaarborg voor de bio
farmaceutische sector.

Met de RISEprijs geeft het Brussels gewest een
subsidie aan de ontwikkeling van jonge belofte
volle ondernemingen. Opvallendste laureaat dit
jaar is Domobios, een bedrijf dat met het geld
de strijd aanbindt tegen de bedwantsen.

YVES COUDRON

Gewest geeft subsidie aan bedrijf
dat huiselijk ongedierte aanpakt

Brussel helpt Domobios
in strijd tegen bedwantsen
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De beten van
die bloedzuiger
kunnen een enorme
bron van ergernis zijn

Professor AnneCatherine Mailleux en Domobios winnen de RISEprijs. Het bedrijf wil het geld gebruiken
om een remedie te vinden tegen de bedwants. ‘Ik heb bijvoorbeeld al katten gezien die zich letterlijk
stukken vel van het lijf gekrabd hadden om van de irritatie af te geraken’, zegt Mailleux. Foto: ycs

VILVOORDE

Bestelwagen rijdt klem op Budabrug
De bestuurder van een bestelwagen kwam gisterochtend aardig in de problemen te zitten op de
Budabrug. De man raakte niet tijdig van de brug toen de slagbomen naar beneden gingen. Met het
achterste deel van zijn bestelwagen stond hij nog steeds op de brug wanneer die omhoog ging. De
bestelwagen werd half mee de lucht ingetrokken en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder
kwam er gelukkig enkel met de schrik vanaf. Het bizarre ongeval werd tijdig opgemerkt, zodat de
brug opnieuw naar beneden kon worden gelaten om de bestelwagen eraf te halen. (rdb) Foto: vmma

SCHAARBEEK

Ambulancier gewond bij ongeval
Aan het Meiserplein gebeurde gisteravond een spectaculair on
geval met een ziekenwagen. Die kwam van de Lambermontlaan
gereden en was op interventie. Daarbij stonden de zwaailichten
en sirenes aan. Toen de ambulancier het drukke plein overstak
ramde een vrouw met haar Peugeot de ziekenwagen. Die werd
daarbij aardig toegetakeld. Eén van de ambulanciers moest ook
gewond worden afgevoerd. (rdb) Foto: rdb


