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Alexandra Clyde benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Sequana Medical 

Doorgewinterde medtech leider met meer dan 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg 

Gent, België – 25 augustus 2022 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de "Vennootschap" of 

"Sequana Medical"), een pionier in de behandeling van medicijnresistente vochtoverbelasting in 

leveraandoeningen, hartfalen en kanker, kondigt vandaag de benoeming aan van Alexandra Clyde als 

onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap. Mevrouw Clyde is een zeer ervaren globale 

business executive met een uitzonderlijk inzicht en een track record van succesvol navigeren in 

gezondheidseconomie en terugbetalingen binnen de sector van medische toestellen. De Vennootschap kondigt 

ook aan dat Erik Amble zal terugtreden als lid van de Raad van Bestuur na de board meeting van 7 september 

2022 en de vergaderingen zal blijven bijwonen als waarnemer zonder stemrecht. 

“Alex zal een belangrijk lid van onze Raad van Bestuur zijn nu Sequana Medical zich voorbereidt om de 

commercialisering van de alfapump uit te breiden,” zei Pierre Chauvineau, Voorzitter van de Raad van Bestuur 

bij Sequana Medical. “Haar ervaring van meer dan 25 jaar bij Medtronic, een wereldleider in 

gezondheidszorgtechnologie, en haar  kennis van gezondheidszorgsystemen over de hele wereld, zullen van 

onschatbare waarde blijken bij de verdere groei van ons bedrijf en ons streven om de zorg voor 

leveraandoeningen en hartfalen te transformeren. Namens de Raad van Bestuur wil ik ook Erik bedanken voor 

zijn enorme bijdragen aan het bedrijf en we zijn blij hem nog steeds als waarnemer in de Raad van Bestuur te 

hebben.”   

Mevrouw Clyde voegde eraan toe: “Ik ben ervan overtuigd dat beide programma's van Sequana Medical – de 

alfapump® en de DSR®-therapie – het potentieel hebben om een enorm voordeel te bieden aan patiënten en 

de gezondheidszorg. In deze twee grote en groeiende patiëntenpopulaties, leverziekte en hartfalen, is 

medicijnresistente vochtoverbelasting een belangrijke en lastige uitdaging met beperkte effectieve 

behandelingsopties. Sequana Medical bevindt zich in een boeiende positie om deze patiënten te helpen en de 

ziektelast te verminderen. Ik kijk ernaar uit om met de Raad van Bestuur en het managementteam samen te 

werken om het bedrijf te helpen zijn potentieel te bereiken. 

De heer Amble voegde eraan toe: “Op dit moment in de evolutie van de Vennootschap is het van cruciaal 

belang dat de Raad van Bestuur expertise binnenbrengt om te helpen bij het begeleiden van de commerciële 

activiteiten van de Vennootschap in Noord-Amerika. Met Doug en Alex nu in de Raad van Bestuur, ben ik ervan 

overtuigd dat de Raad van Bestuur goed gepositioneerd is om Sequana Medical te begeleiden gezien het een 

periode van potentiële exponentiële groei ingaat. Het is een genoegen geweest om samen te werken met de 

Raad van Bestuur en het management team van Sequana Medical voor meer dan 15 jaar en ik kijk ernaar uit 

om mijn betrokkenheid als waarnemer bij de Raad van Bestuur voort te zetten.” 

Mevrouw Clyde is Senior Vice President van Global Health Economics, Policy, and Reimbursement voor 

Medtronic plc. In deze rol leidt ze een wereldwijde functie van meer dan 300 professionals op het gebied van 

terugbetalingen en gezondheidseconomie en geeft ze bedrijfsbreed leiderschap op het gebied van 

gezondheids- en betalingsbeleid. Zij is lid van het Duke Margolis Value-Based Payment and Innovative 

Technology Consortium, het Health Technology Assessment International (HTAi) Policy Forum, en de adviesraad 
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voor het Center for the Evaluation of Value and Risk in Health (CEVR) van het Institute for Clinical Research and 

Health Policy Studies van het Tufts Medical Center. Zij is voormalig lid van het Health Care Payment Learning 

and Action Network's (HCP-LAN) Guiding Committee dat door de Amerikaanse Secretary of Health and Human 

Services is belast met het versnellen van de overgang van het gezondheidszorgsysteem naar alternatieve 

betalingsmodellen (APM's) door het combineren van de innovatie, kracht en reikwijdte van de publieke en 

private sector. Ze heeft ook deelgenomen aan verschillende technische adviesraden van het Centers for 

Medicare and Medicaid Services (CMS) en aan andere initiatieven van de particuliere en de openbare sector 

om de waarde in de gezondheidszorg te verbeteren. Alex is afgestudeerd aan de Colgate University met een 

B.A. in economie en aan de Harvard University met een M.S. in gezondheidsbeleid en -management. 

De benoeming van mevrouw Clyde is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur en zal ook ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap. Haar 

benoeming gaat in vanaf vandaag. 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:  

Sequana Medical 

Voor EU investeerders: Voor US investeerders: 

Lies Vanneste Amy Sullivan 

Director Investor Relations Consultant voor Sequana Medical 

Email: IR@sequanamedical.com  Email: amy.sullivan@sequanamedical.com 

Tel: +32 498 05 35 79  

 

Optimum Strategic Communications 

Voor media: 

Nick Bastin, Rebecca Noonan 

Tel: +44 (0) 20 3922 0900 

Email: Sequana@optimumcomms.com  

 

Over Sequana Medical 

Sequana Medical NV is een pionier in de behandeling van medicijnresistente vochtoverbelasting, een ernstige 

en frequente klinische complicatie bij patiënten met leverziekte, hartfalen en kanker. Vochtoverbelasting is een 

algemeen erkend probleem bij deze groeiende ziekten en veroorzaakt ernstige problemen voor het grote 

aantal patiënten voor wie de huidige medicijnen niet langer effectief zijn. Deze patiënten kunnen tot 15 liter 

extra vocht in hun lichaam hebben, wat ernstige medische problemen veroorzaakt, waaronder verhoogde 

mortaliteit, herhaalde ziekenhuisopnames, hevige pijn, moeilijke ademhaling en beperkte mobiliteit die het 

dagelijks leven ernstig beïnvloedt. 

alfapump® en DSR® zijn de gepatenteerde toepassingen van Sequana Medical die samenwerken met het 

lichaam om deze overtollige vloeistof te verwijderen, wat belangrijke klinische voordelen en voordelen voor de 
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kwaliteit van leven voor patiënten oplevert en de kosten voor gezondheidszorgsystemen verlaagt. Sequana 

Medical is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: SEQUA.BR) en heeft haar hoofdkantoor in Gent, België. Ga 

voor meer informatie naar www.sequanamedical.com  

 

Belangrijke Regulatoire Disclaimers 

Het alfapump systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten 

en Canada wordt het alfapump systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het 

bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van cirrose. Voor meer 

informatie over de POSEIDON klinische studie zie www.poseidonstudy.com. DSR® therapie is nog in ontwikkeling 

en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie 

voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. DSR therapie 

is momenteel niet goedgekeurd voor klinisch onderzoek in de Verenigde Staten of Canada. Er is geen verband 

tussen DSR therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump systeem in Europa, de Verenigde Staten of 

Canada. 

Note: alfapump® is een geregistreerd handelsmerk. DSR® en alfapump DSR® zijn geregistreerde handelsmerken 

in de Benelux, China, de EU, het Verenigd Koninkrijk en Hong Kong. 

 

Toekomstgerichte verklaringen 

Dit persbericht kan voorspellingen, schattingen of andere informatie bevatten die als toekomstgerichte 

mededelingen kunnen worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte mededelingen zijn geen garantie voor 

toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte mededelingen vertegenwoordigen het huidige oordeel van 

Sequana Medical over wat de toekomst brengt, en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe 

kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen. Sequana Medical wijst uitdrukkelijk elke 

verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte mededelingen in dit persbericht 

vrij te geven, behalve als ditspecifiek vereist wordt door de wet of regelgeving. Men mag geen onvoorwaardelijk 

vertrouwen stellen in toekomstgerichte mededelingen, die de meningen van Sequana Medical alleen op de 

datum van dit persbericht weergeven. 

http://www.sequanamedical.com/

