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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

MT-STRATEGIE NOTA

Voorzet voor het deel dat enkele MT-thema's in beeld brengt, waarop vervolg-aan
dacht van de overheid in het bijzonder effektief kan zijn; met spoed opgezet in
opdracht van de R&D-werkgroep van het MT-stimuleringsprogramma.

We gaan er van uit, dat de hier volgende 7 punten aan de orde komen in de voor
gaande hoofdstukken.

1. Medische Technologie (MT) vormt een kansrijk gebied voor de Nederlandse
industrie:

a. Het is een dynamische markt met regelmatig snelle veranderingen door nieuwe
produkten.

b. Nederland kent een gezondheidszorg op kwalitatief hoogstaand nivo die een
basis kan vormen voor generatie van ideeen, - voor MT-produkt evaluaties, en
voor internationale marketing via wetenschappelijke circuits.

c. Op een aantal gebieden leveren Nederlandse universiteiten excellerend onder
zoek, dat benut kan worden voor kennisverwerving, ideegeneratie,
produktontwikkeling, en ook voor internationale marketing via wetenschap
pelijke kongressen.

d. Nederland bezit een rijk geschakeerd industrieel platform met kwaliteiten om
kansen op het gebied van de MT tot benutting te brengen.

2. Een 300-tal Nederlandse bedrijven zijn aktief op het gebied van de Medische
Technologie (MT). De snelle ontwikkelingen op deze markt vragen om veel aan
dacht voor een noodzakelijke groei in kennis. Deze vraag dient zich aan rond al
gemene onderwerpen als:

a. toenemende kennisinhoud van produkten;
b. toenemende kwaliteitszorg rondom produkten;
c. toenemende aansprakelijkheid voor produkten;
d. toenemende kapitaalintensiteit van produkten;
e. snellere veroudering van machinepark;
f. afnemende levensduur van produkten met toenemende behoeften aan produkt

innovatie;
g. afnemende ruimte voor mislukte produktinnovatie.

3. Er komt een stijgende noodzaak bij het bedrijfsleven tot een effektief beleid t.a.v.
strategische perspektieven:
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a. De noodzakelijke groei in kennis vraagt om goed overwogen keuze tussen:

* gebieden waarop men zelf aanvullende kennis wil verwerven;
* gebieden waarbinnen men gericht tracht te groeien in industriele netwerken;
* gebieden waarvoor het zinvol is om langdurige relaties aan te gaan met goed

geselekteerde kenniscentra.

b. Dit vereist strategische denkkaders over langere terrnijnen en bredere produkt
markt-technologie-kombinaties, dan men over het algemeen gewend is.

c. De enkele, grote bedrijven bezitten potenties om hiervoor doelmatige ak
tiviteiten tot ontwikkeling te brengen.

d. Het makro-ekonomisch bezien belangrijkere Midden- en KleinBedrijf (MKB)
kent sterkten, maar op deze invalshoek ook een aantal zwakten:

* Beperkte kapaciteit en grote werkbelasting voor enkele personen die de kon
tinu"iteit dragen. Deze realiteit stelt harde randvoorwaarden aan het vermogen
om nieuwe kennis te zoeken, - op te nemen, en tot benutting te brengen.

* Een overwegend korte-termijn-orientatie, veroorzaakt door de dwingende
noodzaak doorlopend korte-termijn-doelstellingen te moeten verwezenlijken.

* Beperking in kennis binnen een klein aantal personen. Veel onderwerpen,
waarop nieuwe kennis wenselijk wordt, bestrijken een breder kennisdomein
dan de opvangkapaciteit hiervoor bij de meeste MKB's.

4. De huishouding van kennis en behoefte aan systematische uitbouw van kennis zijn
voor industriele ondememingen in toenemende mate van levensbelang. Boven
genoemde karakteristieken van MKB's, alsmede de zogenaamde kennisexplosie van
deze tijd maken het voorzien in de behoefte aan kennis tot een bijzonder moeilijke
taak voor het management van de kleinere ondememingen.

- Hier ligt een taak voor branche-organisaties.
- Omdat deze in Nederland overwegend produkttechnologisch georganiseerd zijn,

kan hierin niet goed worden voorzien voor nieuwe high-tech-produkten, die
meerdere (spits)technologieen bevatten en waarvoor een specifieke marktorien
tatie noodzakelijk wordt. SOMT kan hierin mogelijk een nieuwe taakstelling
ontwikkelen.

- De Nederlandse kenniscentra (universiteiten en hogescholen) kunnen hier zon
der meer niet in voorzien, omdat het systeem van onderzoekfinanciering hier
voor geen ruimte biedt en aktiviteiten op dit gebied zelfs afstraft.

- Vastgesteld is (o.a. BMGT 89.209jb), dat de grote verschillen in doelstellingen
en kultuur tussen industriele ondememingen en universiteiten een direkte ken
nistransfer meestal sterk belemmeren.

- Verbetering in deze situatie vraagt om verandering in deze kulturen (meestal
een langdurig proces), verandering in de belemmerende overheidsstrukturen
hiervoor, en versterking van intermediaire organen en verhoging van de doel
matigheid en kwaliteit van de intermediaire organenjadviesinstellingen t.b.v. het
bedrijfsleven.
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5. Opzet en invulling van het MT-stimuleringsprogramma (zie o.a. pag 3, BMGT
90.619).

6. Eerste resultaten van deze vorm van stimulering (Eerste konsept (HI) dat hiervoor
drastisch veranderd en op vele aspekten nader toegelicht moet worden).

7. Adviezen om reeds verrichtte inspanningen tot een beter rendement te brengen,
dan weI kapitaalverlies door te vroege beeindiging te minimaliseren (adviezen
projektgroep, met betere kadrering en argumentering dan in eerste konsept (H2».

8. Selektiekriteria voor beleidsaandacht:

Medische Technologie (MT) vormt een zeer breed gebied. Dit noodzaakt tot
beperking op deelgebieden. Een belangrijke doelstelling van het MT-stimulerings
programma was de identifikatie van thema's in dit gebied met een kansrijke, inter
nationale markt, en met een industrieel draagvlak binnen Nederland, waarop
bovendien binnen dit land onderzoek wordt verricht van een goede kwaliteit, be
zien volgens internationale normen.

Deze algemene normstellingen hebben geleid tot een keus van prioriteitsgebieden
en ook tot het bijstellen van deze gebieden op basis van ervaringen tijdens dit MT
stimuleringsprogramma. Dit moeilijke selektieproces is uitgevoerd vanuit een breed
spektrum aan disciplinaire deskundigheden en industriele invalshoeken. Op een
aantal van deze thema's volgde nog een specifieke verkenning met passende ver
tegenwoordigers van industrieen, universiteiten en instellingen voor gezondheids
zorg.

Deze brede verkenningen en ervaringen vormen de basis voor voorstellen
(hoofdstuk 9) om op enkele MT-thema's ontwikkeling van Innovatie gericht Onder
zoek-Programma's (lOP's) in overweging te nemen. Voor lOP's gelden een aantal
specifieke kriteria. Aanbevelingen tot voortgezette beleidsaandacht voor MT
thema's in de vorm van lOP's moeten ook aan deze overheidskriteria voldoen. Ze
worden hier beknopt besproken in aansluiting op observaties en visies van het MT
stimuleringsprogramma.

De selektie van een thema voor een lOP is op de eerste plaats een politieke keus.
Hier spelen de kriteria een rol tegen achtergronden van wisselende
beleidsaksenten. Het gaat om een onderzoekprogramma waar kwaliteit en status
van onderzoekers een rol spelen. Het instellen van een lOP moet leiden tot ekstra
onderzoek, additioneel aan dat wat via reguliere kanalen voor financiering (Le. Ie
en 2e-geldstroom) wordt gerealiseerd.

Bezien vanuit de ekonomische invalshoek moet een relatie met een deel van het
bedrijfsleven duidelijk aanwezig zijn. Zulk een programma moet industriele
innovaties kunnen bevorderen.
In het algemeen worden lOP's kansrijk geacht als reeds aanwezige kennis weI
potenties heeft voor passende voeding van industriele R&D-processen maar daar
nog niet geheel rijp voor is.
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De relatie met een industriele doelgroep kan nog verschillende aksenten met zich
mee brengen. Bedrijven die zich doen kenmerken als (vroege of late) volgers zijn
gebaat bij een lOP op hun gebied dat interessant is voor verdergaande vernieuwing
van een bepaald produktenpakket (in een nieuwe "paradigmatische" fase, ref. Teece
1986, Nagel 1990).

Bedrijven aktief met geheel nieuwe produkten zuHen eerder een relatie wensen
met een gebied met een grote wetenschapsdynamiek. Een lOP, interessant voor het
bedrijfsleven, kan dan een wetenschapsgebied betreffen met markante ontwikkelin
gen. Bij een grote dynamiek in een tak van wetenschap kan zulk een lOP dan
mogelijkheden bieden voor een versnelde diffusie van nieuwe kennis naar
specifieke toepassingsgebieden.

lOP's voor de "echte" innovaties en die voor versterking van doorontwikkelingen
(ook zeer kansrijk ref. Cooper) zuHen verschillen in karakter en stuuraksenten.
Indien dit onderscheid speelt zal het ook moeten doorklinken in het selektieproces
voor een lOP.

Komen tot het insteHen van een lOP zal altijd een duidelijk maatschappelijk
draagvlak vereisen. Voor Medische Technologie (MT) omvat zulk een draagvlak
altijd elementen uit drie domeinen: De gezondheidszorg, op MT-gericht bedrijfsle
yen en onderzoekcentra aktief op dit gebied. Tussen deze drie domeinen bestaan
kultuurverschillen. Deze worden ondermeer gemarkeerd door verschillen in doel
stellingen, - in normen, - in kriteria voor beoordeling van wat zinvol is en wat niet.

Een kleine initiatiefgroep kan de stoot geven tot een eerste beeldvorming van een
"emerging technology" en een stimulerende aandacht hiervoor in overweging geven.
Als regel zal zulk een initiatief voor een MT-gebied altijd moeten groeien naar een
passende samenhang tussen substantiele elementen uit bovengenoemde drie
domeinen. Voor een MT-gebied zuHen onderzoekthema's voor een lOP:
• en gebaseerd moeten zijn op inhoudsvoHe voeding uit onderzoekcentra,
• en goede aansluiting moeten hebben met ontwikkelingen in de gezondheidszorg

(de markt voor MT-produkten)
• en zicht geven op kansrijke ontwikkelingen in een goed bepaalde tak van Neder

landse ondernemingen.

Versterking van kennis en kunde in het bedrijfsleven zeker in het Midden- en
KleinBedrijf (MKB) zal in veel gevaHen tot stand moeten komen via hier op
gericht personeelsbeleid. Op deze beleidslijn kan een lOP bijdragen indien hierbij
ook de nodige aandacht wordt geschonken aan gerichte opleidingen (b.v. AlO's).

Op het raakvlak tussen de ervaringen met het MT-stimuleringsprogramma en met
IOP-ontwikkelingen (dat vrij groot geacht wordt) dienen zich nog een aantal mar
kante punten aan over de zorg voor passende kennisoverdracht; hier ook beknopt
geformuleerd:

Een lOP is een onderzoekprogramma uitgevoerd binnen de kultuur van de onder
zoekinstellingen. De output van zulk een programma moet diffunderen naar de in
dustriele doelgroep. Zulk een kennistransferproces verloopt nimmer vanzelf. Dit
vereist aktieve aandacht. .
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Onderzoekontwikkeling tendeert naar een toenemend aantal specialismen. Indus
triele produktontwikkeling vereist altijd een integratie van verschillende kennis
domeinen. Een lOP zal integrerende aandacht moeten schenken aan de verschil
lende disciplinaire invalshoeken enerzijds en anderzijds aan de specifieke behoef
ten-aspekten bij industriele innovaties.

Het proces van kennisoverdracht wordt vooral van belang geacht voor het Midden
en KleinBedrijf (MKB). Het betrekken van MKB's bij zulk een IOP-ontwikkeling
wordt echter ervaren als een moeilijk proces (Ref. BMGT/89.209/b). De sturing
van een lOP zal bijzondere aandacht moeten schenken aan dit probleem.

Anderzijds biedt de wetenschappelijke wereId zich aan als een mozai"ek van spe
cialismen en met een grote verscheidenheid van vormen (fundamenteel onderzoek,
toegepast onderzoek, ontwikkeling) met een diversiteit aan normen/kriteria die
richting geven aan het denken en handelen. De sturing van een lOP zal ook de
nodige aandacht moeten schenken aan koordinatie en research-management-aspek
ten.

De IOP-kommissie dient veel aandacht te schenken aan de diffusie van kennis
binnen dit programma naar passende doelgroepen Le. wetenschapsvoorlichting die
meer inhoudelijk is en ook meer gericht dan wat men hier meestal onder begrijpt.

In veel gevallen zal een IOP-sturing veel aandacht moeten schenken aan het be
trekken van passende intermediairs in de transfer processen tussen kenniscentra en
MKB's (ref. BMGT/89.209/b).

9. Voorstellen voor IOP-ontwikkelingen:

Een van de algemene adviezen in deze nota is de voortzetting van beleidsaandacht
voor netwerkvorming/samenwerking. Dit is van toenemend belang binnen het
bedrijfsleven tussen ondernemingen, kenniscentra en instellingen voor gezondheids
zorg, tussen kenniscentra onderling. Veel is hiervan op gang gebracht. Duidelijk is
geworden, dat dit soort groeiprocessen moeizaam op gang komen en vele jaren
vergen. Kontinuerende aandacht wordt derhalve vooral op dit aspekt doelmatig
geacht - een manier om reeds gemaakte investeringen naar meer effektiviteit te
brengen - zoiets vraagt om beleidsaandacht in strategische zin over meerdere jaren
dan gebruikelijk voor overheidsaandacht.

De hier genoemde voorstellen kregen een omvangrijk en kritisch selektieproces,
zoals hiervoor beschreven. Deze processen verliepen niet eenduidig, maar aan
gepast aan de fase van ontwikkeling waarin de thema's verkeerden. De keus voor
nadere studie van deze thema's is op de eerste plaats gemaakt vanuit het principe
van zich moeten beperken en dat bij voorkeur doen tot thema's die zich als het
meest kansrijk aandienen. Er zullen meerdere thema's interessant zijn voor IOP
ontwikkeling. Deze hier genoemd worden in ieder geval de moeite van het over
wegen zeker waard geacht.
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De hiervoor geselekteerde thema's zijn:

- biomechanika
- biomaterialen
- medische beeldverwerkende technologieen
- thuiszorgtechnologie
- biomolekulaire en cellulaire gezondheidstechnologie.

Deze thema's worden hier beknopt besproken. Hierin wordt de beeldvorming over
genomen van verschillende studiegroepen. Dit vraagt ook begrip voor de verschil
lende presentatievormen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de verschil
lende rapporten over deze thema-verkenningen.

10. Biomechanika

Dit vormt een oud en breed wetenschapsgebied. Er yond een inventaris plaats van
het universitair en industrieel draagvlak voor dit gebied, door StiPT als monografie
uitgegeven. Vervolgens is een biomechanika-adviesgroep samengesteld onder voor
zitterschap van prof.ddr. R. Huiskes. Deze selekteerde een viertal deelgebieden,
waarop onderzoek in het bijzonder kansrijk wordt geacht voor algemene ondersteu
ning van het bedrijfsleven dat biomechanika kennis benut voor produktontwikke
ling. Het eindrapport van deze adviesgroep kreeg het kenmerk BMGT 91.520 en is
verkrijgbaar bij StiPT.

10.1 Biomechanika, een beknopte kenschets

De biomechanika is een toepassingsgebied van de technische mechanica. De
mechanica vormt een belangrijke peiler van ingenieurswetenschappen als werk
tuigbouwkunde, civiele techniek, bouwkunde, vliegtuigbouwkunde, scheepsbouw,
etc. Mechanica vormt een basiswetenschap in de ontwerpkunde.

In de mechanica wordt de aandacht gericht op een hoeveelheid materie in een
bepaalde vorm of volume, die kan verplaatsen en versnellen ten gevolge van uit
wendige of inwendige krachten (spanningen) en die kan vervormen. Technische
mechanica omvat statica, dynamica, kinematica, sterkte en vervormingsleer en
stromingsleer.

De materie kan vast, vloeibaar, of gasvormig zijn. Bewegingen zijn bepaald door de
wetten van Newton. Essentieel is uok goede beschrijvingen te hebben van de
mechanische (reologische) materiaaleigenschappen (konstitutieve vergelijkingen).
In de theorievorming speelt de kontinu'iteit van allerlei grootheden (spanningen,
rekken, snelheden, etc.) door de materie heen een belangrijke roI, maar wezenlijk
en - vaak zeer problematisch - zijn ook de diskontinuHeiten tussen de kontinua
(interfaces, verbindingen e.d.).

In de biomechanika wordt de mechanica toegepast op biologische materie (ceIlen,
weefsels, orgaansystemen). Naast de intrinsieke komplexheid van aIle biologische
konstrukties en strukturen in vergelijking met technische (grote niet-lineariteiten,
ingewikkelde vorm en interfaces e.d.), treden belangrijke problemen op bij de
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konstitutieve modellen (b.v. grote variabiliteit, veranderend, groeiend, afstervend,
niet-lineair visko-elastisch). De konstitutieve modellen zijn problematisch zowel in
mathematische beschrijving als in de experimentele bepaling. In biologische proces
sen met biomechanika aspekten spelen vaak ook andere verschijnselen een rol
(elektro-magnetisme, osmose, etc.). Experimenteel onderzoek wordt nog al eens
bemoeilijkt omdat biologische processen die men bestudeert veranderen onder
invloed van experimentele stimuli.

Mechanica vindt ook steeds meer toepassing op interakties tussen organismen en
de (technische) omgeving. Zulk een interaktie is te kenschetsen als beweging en
gaat gepaard met belasting van het organisme. Dynamische modellen en simulaties
worden gebruikt om inzicht te verwerven op welke wijze delen van het organisme
worden belast en hoe deze belasting kan worden geoptimaliseerd. Deze benadering
vindt toepassing op gebieden als ergonomie, fysiotherapie, revalidatie, problemen
van gehandicapten.

Biomechanika is enerzijds gericht op het steeds meer begrijpen van biologische
strukturen, anderzijds worden verworven inzichten benut voor ontwerpen van
funktie-vervangende implantaten en externe systemen in interaktie met dit soort
biologische strukturen.

10.2 Trends in biomechanika

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de mechanica vormt de toegankelijk
heid van numerieke methoden (b.v. de eindige elementen methode (EEM» als
simulatiegereedschap, toepasbaar op problemen met komplexe geometrie, ma
teriaaleigenschappen en belasting en ook in staat om allerlei interakties mee te
nemen (b.v. temperatuur, osmose, groei).

Levende organismen behoren tot de moeilijkste objekten voor onderzoek. Biome
chanische elementen hierin worden bijvoorbeeld gekenmerkt door komplexe geo
metrieen en materiaaleigenschappen (anisotroop, inbomogeen, tijdsafhankelijk,
komplexe dynamische (aktieve, passieve) eigenschappen).
De ontwikkeling in de biomechanika houdt in dat de eigenschappen van weefsels
en orgaansystemen beschreven worden in mathematische modellen die in toene
mende mate benut kunnen worden voor medische en medisch-technologische pro
bleemgebieden. Komplexe niet stationaire stromingsverschijnselen, zoals die zich
bijvoorbeeld aandienen rond aortaklep en in de halsslagadervertakking, kunnen
thans worden geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor diagnostiek.

Ontwerpprocessen op dit gebied worden gekonfronteerd met tegenstrijdige eisen
b.v. biokompatibiliteit versus sterkte; bewegingsvrijheid versus stabiliteit; technische
doelmatigheid versus patientvriendelijkheid. Voor komplexe strukturen, met dit
soort tegenstrijdigheden en waarbij vele parameters een rol spelen, geeft op
timalisering in het ontwerpproces een markante ontwikkeling te zien.
Een belangrijke trend is de mogelijkheid van gelijktijdige optimalisering van zowel
vorm als (lokale) materiaaleigenschappen in een konstruktie. Illustratief is de toe
passing op het analyseren, ontwerpen en selekteren van heupprothesen met in
tegratie van: vorm en materiaal van de heupprothese; en van funktie-eisen, vormen
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en materiaalgedrag van de biologische omgeving waar de prothese in wordt aan
gebracht.

Naast ge'integreerde aandacht voor zowel vorm als materiaal, wordt ook het samen
gaan met ontwikkelingen in de regeltechniek als een belangrijke trend ervaren.
Prothesen voor extremiteiten en sturing van het bewegingsapparaat zijn goede
voorbeelden van deze trend in de biomechanika.

10.3 Industriele raakvlakken

Industriele produkten, waaraan een bepaalde biomechanika-kennis ten grondslag
ligt, laten zich kategoriseren via marktsektoren in de gezondheidszorg. De belang
rijkste zijn: orthopedie, revalidatie, motorisch gehandicapten, algemene chirurgie,
cardiologie, tandheelkunde, fysio- en ergo-therapie, sportgeneeskunde, bedrijfsge
neeskunde. Deze kategorisering leidt tot een aantal takken van bestaande in
dustriele ondernemingen (Ref. STIPT-rapport over Biomechanika).

In het algemeen wordt de Nederlandse markt als klein ervaren. MT-bedrijven die
nen op export gericht te zijn. De Nederlandse situatie moet hierbij dan als start
platform fungeren. De kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg in ons land wordt
hierbij als een sterkte beschouwd.

Een beeldvorming over kennistransfer naar kleine en middelgrote bedrijven (MKB)
(opgezet door de R&D-werkgroep van het MT-stimuleringsprogramma) heeft ge
leid tot de konklusie dat kennistransfer naar het MKB in kleinschalige vormen
dient te geschieden en dat dit het beste gerealiseerd kan worden door marktge
richte segmentering in kennisoverdracht en peiling van behoeften bij de desbetref
fende ondernemers.

Een stimuleringsprogramma voor biomechanika dient in de industrie-gerichtheid
deze segmentering mee te nemen. In het sturend orgaan dienen passende vertegen
woordigers uit een verscheidenheid aan MT-ondernemingen te worden opgenomen.

Bedrijven aktief op dit gebied vertonen een sterke klantgerichtheid. Veel produkt
ontwikkeling is hierop gebaseerd. In het algemeen wordt dit als een goede zaak
ervaren.
Ret is een gegeven dat medici en paramedici, met specialistische kennis op hun
vakgebieden, als regel weinig biomechanische basisvorming mee krijgen. Dit speelt
uiteraard een rol bij vraagformuleringen voor behoeftenpeilingen en bij evaluaties
van produkten, vooral als de biomechanika-kennisinhoud van een hoog nivo is. Ook
worden op zich goede produkten vaak nog verkeerd toegepast. Ret verdient aan
beveling om ook de relatie met instellingen voor gezondheidszorg zorgvuldig te
bezien.

Produktontwikkelingen vinden plaats in goede samenwerking met kenniscentra. Er
komen echter ook vele produkten tot stand waarvan de biomechanika-kennis-in
houd een zekere achterstand vertoont met het huidige kennisnivo in de onder
zoeksinstellingen.
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De snelle ontwikkelingen op dit vakgebied veroorzaken dit. Kennis veroudert dan
ook sneller. Dit wordt echter ook veroorzaakt door te weinig aandacht voor ken
nistransfer vanuit deze snelle ontwikkelingen naar de toepassingsgebieden.

Het is met name op dit laatste aspekt dat een stimulerende werking naar het be
drijfsleven zinvol wordt geacht. Het normale systeem van onderzoekfinanciering
voor de universiteiten alleen zal zoiets niet tot stand kunnen brengen, eerder de
verdere verwijdering bevorderen.

10.4 Onderzoekthema's

De biomechanika-adviesgroep heeft nagedacht over thema's waarop een innova
tiegericht onderzoekprogramma gestruktureerd kan worden. Als bepalende kriteria
hiervoor gelden: steunen op kwalitatief goed onderzoek binnen Nederland; waarbij
ontwikkelingen vertaalbaar worden geacht naar industriele innovaties; waarop
ekstra stimulering kan leiden tot diffusie van kennis op middellange termijn.

Besloten werd tot een beperking op een viertal thema's. Vit vele suggesties zijn de
volgende thema's als bijzonder kansrijk aangemerkt:
1. Biomechanische modellen en kennissystemen
2. Biomechanische evaluatie-methoden en -apparatuur
3. Implantaten en chirurgische hulpmiddelen
4. Externe hulpmiddelen voor biomechanische systemen en processen.

Deze thema's worden in de volgende paragrafen nader besproken.

10.4.1 Biomechanische modellen en kennissystemen

Op het gebied van de biomechanika vindt in Nederland relatief veel fundamenteel
onderzoek plaats. Dit is primair gericht op inzichtverwerving in biomedische objek
ten met mechanica-karakteristieken. Nieuwe kennis ontstaat hierbij in de vorm van
komputermodellen.

Deze kennisvorm is praktisch niet toegankelijk zonder biomechanische expertise.
Toch is deze kennis interessant voor een veelheid aan medische en paramedische
beroepen, alsmede voor ondernemingen met bijpassende produkten.

Het toegankelijk maken van deze fundamentele kennisvormen voor gebruikers
groepen wordt een vruchtbaar thema geacht voor een IOP-biomechanika.

Het betreft hier de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke kennissystemen in staat
om het vraag-en-antwoord-spel, specifiek per gebruikersgroep, te transformeren
naar de kennisinhoud van zulk een fundamenteel biomechanika-model.

Zulke kennissystemen moeten toepassing kunnen vinden voor onderwijs en instruk
tiedoeleinden. Men moet ze kunnen gebruiken bij diagnostiek en voorbereiding van
medische behandelingen, alsmede bij evaluatie van behandelingen. Ze zouden
toepassing moeten kunnen vinden bij arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Applikaties
voor sport en sportgeneeskunde bieden hiervoor eveneens een interessant afzet-
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gebied.

Voorbeelden van konkrete onderwerpen, voor dit soort simulatiemodellen zijn: het
bewegingsapparaat, het kniegewricht, de schoudergordel, botremodellering rond
implantaten, de wervelkolom, tussenwervelschijf, dekubitus, botsingsfenomenen,
stromingsverschijnselen in grote vaten. Dit zijn voorbeelden van enkele onderwer
pen die kunnen steunen op kwalitatief hoogstaand onderzoek binnen Nederland.

ledere ontwikkeling van zulk een kennissysteem vraagt om integratie van deskun
digheden op biomechanika, gebruikersexpertise, en informatica. Als passende tak
van industrieen zal men hierbij primair moeten denken aan "software houses" met
ervaring in kennissystemen. De eerder genoemde bedrijven aktief in de biomecha
nikasfeer, vormen op zich ook een markt voor dit soort produkten.
Hiermee kan de kennisinhoud van deze MT-ondernemingen indirekt worden ver
sterkt, hetgeen een belangrijke doelstelling van deze lOP dient te zijn. Suksesvolle
realisatie zal ook bijdragen aan de biomechanikakennis in de bijpassende sektoren
van de gezondheidszorg.

Op het gebied van de biomechanika neemt Nederland een vooraanstaande plaats
in. Voor geslaagde ontwikkelingen op dit thema mag zeker een mondiale interesse
worden verwacht.

10.4.2 Biomechanische evaluatiemethoden en -apparatuur

Het meten en evalueren van biomechanische aspekten van lichaamsfunkties is een
komplex probleem. Methoden en apparatuur moeten ontwikkeld worden en bruik
baar gemaakt voor min of meer routinematig gebruik in instellingen voor gezond
heidszorg. In de researchlaboratoria zijn vaak prototypen aanwezig, die daar ge
bruikt worden voor de toetsing van rnodellen, maar die als zodanig voor de praktijk
nog te komplex of gevoelig zijn.

Enkele konkrete voorbeelden ter illustratie zijn: systemen voor funktionele eva
luatie van het bewegingsapparaat (voor orthopedie, revalidatie, sport); rontgen
stereofotogrammetrie voor kinematische studies, knie-Iaxiteitstesters voor knieband
laesies (sportgeneeskunde, traumatologie, orthopedie, fysiotherapie), een systeem
voor rek-distributiemetingen; testsystemen voor knie-, enkel-, heup- en armfunkties
(revalidatie, fysiotherapie), schatten van materiaalparameters, ultrageluid-snel
heidsmeetmethoden.

Voor soorten produkten die hieruit kunnen ontstaan is een industrieel draagvlak
aanwezig. De marktsegmenten hiervoor zijn herkenbaar. Bij wezenlijke nieuwheid
behoort export tot de rnogelijkheden. Een interessante nieuwe markt kan mogelijk
ontstaan via de trend van meer zorg nemen voor de eigen gezondheid, met daarbij
passende systemen voor biofeedback, meten en evalueren, etc. Het groeiend aantal
sportscholen is hier bijvoorbeeld een teken van en vormt mogelijk ook een interes
sante nieuwe markt op zich.
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10.4.3 Implantaten en chirurgische hulpmiddelen

Implantaten vereisen speciale aandacht t.a.v. de biokompatibiliteit. Bijzonder aan
dacht hiervoor is het specialisme van onderzoekers op het gebied van biomateria
len. Op dit gebied is veel in beweging. Een reeks van nieuwe materialen komt in
toepassing: polymeren, keramische materialen, typen glas, nieuwe komposieten.
Ook het aantal toepassingen groeit sterk: implanteerbaar hart, -bloedvaten, kunst
huid, bot- en gewrichtsimplantaten, implanteerbare systemen voor gereguleerde
afgifte van farmaca. Op het gebied van biomaterialen opereert een specifieke tak
van industriele ondernemingen.

Veel implantaten vereisen ge"integreerde aandacht voor krachten, vormoptimalisatie
en materiaaleigenschappen, met biokompatibiliteit uiteraard als een van de belang
rijkste eigenschappen. Dit soort implantaten vraagt om passende biomechanische
aandacht. Hierbij wordt een doelmatige samenwerking tussen biomechanika en
biomaterialen bijzonder vruchtbaar geacht. Mogelijk zal een lOP op dit soort in
tegraties ook dienen te streven naar industriele netwerken die als geheel ook deze
beide soorten expertise kunnen dekken.

Biomechanika-groepen in Nederland zijn allangere tijd aktief op gebieden als ge
wrichtsprothesen, hartklepprothesen, wervelkolomimplantaten. De kennis op deze
onderwerpen staat op een hoog nivo. Naast de direkte aandacht voor de implan
taten omvat dit onderzoek-koncentraat ook aandacht voor chirurgische methoden,
fixatietechnieken, hulpmiddelen voor chirurgische handelingen, etc.

De biomechanika-adviesgroep acht dit een kansrijk thema. Projekten moeten kun
nen bijdragen aan kennistransfer naar bedrijven met een draagvlak voor implan
taten en chirurgische hulpmiddelen.

10.4.4 Externe hulpmiddelen voor biomechanische Iichaamsfunkties

Naast de interne systemen schenkt het biomechanika-onderzoek aandacht aan
externe hulpmiddelen voor biomechanische lichaamsfunkties.
Deze hulpmiddelen worden gevormd door een hele reeks van produkten zoals
prothesen, orthesen, schoeisel, revalidatiesystemen, transporthulpmiddelen. Op dit
thema opereren vele industriele ondernemingen.

Er bestaat veel internationale konkurrentie. De kwaliteit en doelmatigheid van de
produkten spelen dan een ekstra belangrijke roI. Op het gebied van de biomecha
nika kan onderzoek van het gebruik bijdragen leveren aan het ontwerpen van be
tere produkten.

Veel biomechanika-kennis vindt een weg via de ergonomie naar specifikaties voor
een reeks van gebruiksgoederen in relatie tot biomechanische lichaamsfunkties.
Biomechanika kan inzicht geven in hoe gebruiksgoederen ook geschikt blijven voor
individuen met verminderde funkties (b.v. ouderen). Analyse van de voorstellen tot
verbetering van fysieke arbeidsomstandigheden kan het industriele proces als zo
danig verbeteren. Wezenlijk nieuwe bijdragen aan deze kennisdiffusie wordt ook
belangrijk geacht binnen dit thema.
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Stimulering van dit type van toegepast onderzoek wordt als een zinvol vierde
thema beschouwd voor een biomechanika-stimuleringsprogramma ter versterking
van industriele aktiviteiten.

10.5 Konklusies

1. Er bestaat een omvangrijke kapaciteit aan wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de biomechanika (bijna 1/3 van aIle MT-onderzoek) (STIPT-rapport
Biomechanika).

2. Er bestaan een aantal deelgebieden waarop meer samenwerking tussen kennis
centra en ondememingen kansrijk wordt geacht voor innovatieprocessen.
Als bijzonder kansrijke thema's worden aangemerkt:
- Biomechanische modellen en kennissystemen (par. 10.4.1)
- Biomechanische evaluatie-methoden en -apparatuur (par. 10.4.2)
- Implantaten en chirurgische hulpmiddelen (par. 10.4.3)
- Exteme hulpmiddelen voor biomechanische systemen en processen (par.

10.4.4).

3. Over het algemeen is de industriele benutting van de universitaire biomecha
nikakennis en -kunde nog gering. Kultuurverschillen zijn groot en doen verwach
ten dat het bevorderen van effektieve interakties tussen onderzoekcentra en
ondememingen gerichte stimulering behoeft.

4. De diversiteit in ondememingen en de verschillen in kennis-nivo bij bedrijven
enerzijds en anderzijds de grote breedte in het biomechanika-onderzoek vragen
om het bevorderen van kennis-transfer in segmenten/branches (par. 1 en par. 3).

5. Bij het nadenken over een MT-stimuleringsprogramma verdient het aanbeveling
om de relatie tussen biomechanika en biomaterialen mede in beschouwing te
nemen.

6. De wetenschapsdynamika op het gebied van de biomechanika is groot (par. 2).
Het Nederlandse onderzoek staat op een hoog peil. Het gebied biedt interes
sante mogelijkheden voor industriele innovaties.

11. Biomaterialen

Op dit thema ontstond een samenwerking tussen Nederlandse industrieen en
universiteiten binnen de Stichting Biomaterialen Nederland. De beeldvorming en
analyse van dit gebied wordt uitgebreid behandeld in het recente rapport "Biomate
rialen in Nederland, van kansrijk naar suksesvol" en is verkrijgbaar bij StiPT. Op
dit thema is reeds veel integratie en samenwerking tot stand gekomen. Ook dit
gebied is gekenmerkt door een grote wetenschapsdynamiek. Op vele aspekten is de
kansrijkheid duidelijk manifest geworden. Een suksesvolle doorontwikkeling is in
potentie aanwezig gebleken. De wetenschappelijke voeding vergt hiervoor echter
meer integratie en opening van nieuwe kennisgebieden dan de huidige ruimte
daartoe binnen het universitair bestel.
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11.1 Biomaterialen, een beknopte kenschets
P.M.

11.2 Trends in de biomaterialen
P.M.

11.3 Industriele raakvlakken
P.M.

11.4 Onderzoekthema's
P.M.

11.5 Konklusies. Aanbevelingen
P.M.

Opmerking [1]

Onder dit gebied moet met speciale vermelding worden meegenomen:

- biosensoren, waarvoor nieuwe doorbraken steunen op de ontwikkeling van (bio
kompatibele) membranen;

- implanteerbare elektronika, waarvoor eveneens de lichaamsvriendelijke omhul
ling de vooruitgang in toepassingsmogelijkheden moet bieden.

Opmerking [2]

De R&D-werkgroep geeft in overweging om de aanduiding van dit gebied te ver
nieuwen tot biokompatibiliteitstechnologie.

12. Medische beeldverwerkende technologieen

Dit thema steunt op een breed onderzoekpotentieel en een substantieel industrieel
draagvlak. Ook op dit gebied vond een recente verkenning plaats, uitgevoerd in
opdracht van StiPT door G.T.A. van Oostveen, gerapporteerd in BMGT 91.462, en
verkrijgbaar bij StiPT. Dit gebied kreeg een afbakening gekozen in onderwerpen
met industriele produkten (12.1). AI deze onderwerpen zijn nader bezien in deze
verkenning en in essenties beschreven in het genoemde rapport. In deze nota wordt
volstaan met een algemene beschrijving van de belangrijkste trends (12.2) en finale
konklusies (12.3) van deze verkenning.

12.1 Gebiedsatbakening

Beeldverwerkende technieken in de geneeskunde maken informatie zichtbaar in de
vorm van twee dimensionale beelden.
Deze informatie wordt verkregen door toepassing van een scala aan technieken,
gebaseerd op bekende fysische fenomenen en de reacties hierop van de morfologie
en/of de fysiologie van het lichaam.
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De toegepaste fysische fenomenen omvatten elektromagnetische golven in verschil
lende frequentiedomeinen. Aangeduid naar frequentiedomein of stralingsbron zijn
dit gamma-, rontgen-, ultraviolet-, zichtbaar licht- en hoogfrequentstraling.
Ook ultrageluidsgolven vinden hier toepassing.
Kernfysische verschijnselen als positron-emissie en kernspinresonantie worden
eveneens benut.

Micro-elektronica en computertechnologie vervullen belangrijke functies op dit ge
bied. Hiermee werd ondermeer computertomografie mogelijk, dit is het berekenen
en afbeelden van lichaamsdoorsneden met meetinformatie uit verschillende invals
hoeken rond het lichaam.
Dit maakt de hoeveelheid en verscheidenheid in, met het oog waarneembare, af
beeldingstechnieken ook groot.
De systemen verschillen nogal in belasting voor de patient, kosten, bedieningsge
mak en beeldkwaliteit.

De beeldverwerkende technieken die in het kader van dit rapport aandacht hebben
gekregen zijn

- Ultrageluid
Het afbeelden van dichtheidsverschillen in biologische objecten met behulp van
mechanische trillingen met een hoge frequentie.

- Rontgen
Het afbeelden van dichtheidsverschillen met behulp van rontgenstraling.

- Magnetische resonantie
Het afbeelden van concentratieverschillen van elementen (waterstof,fosfor) via
kernspinresonantie (NMR).

- Positron emissie tomografie
Het afbeelden van fysiologische processen via positron emiterende radionucliden
(PET, SPECI').

- Optische endoscopie
Het afbeelden van het inwendige van holle organen met behulp van zichtbaar
licht.

- Computertomografie
Het met een computer berekenen van beeldopnamen van doorsneden van het
lichaam uit een serie metingen rond het lichaam.
Als afkorting CT is dit bekend geworden voor beeldvorming met rontgenstralen.
Computertomografie vindt ook toepassing bij PET en SPECT.

- Beeldcytometrie
Het afbeelden van, en verrichten van metingen aan cellen met behulp van een
microscoop.

- Beeldarchivering en communicatie
Het digitaal opslaan en toegankelijk maken van beeldinformatie (PACS).
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12.2 Trends

Enkele algemene trends:

Over het gehele gebied van de beeldvormende- en verwerkende technieken ziet
men een intensief streven naar verbeteren van de beeldkwaliteit, voor presentatie
en kwantitatieve informatie. Postprocessing door middel van kwalitatief hoogwaar
dige beeld- verwerkingsmethoden zal de komende jaren een groeiend aan
dachtsgebied zijn.

Tevens probeert men de visualisatie en kwantificatie van de te onderzoeken of te
behandelen organen te verbeteren door toepassing van drie dimensionale afbeel
dingstechnieken. Ook voor chirurgische reconstructies worden deze 3 D-technieken
met succes steeds meer toegepast. Dit verbetert niet aIleen de behandeling maar
verkort deze ook aanzienlijk.

Er zal een verschuiving komen van de aandacht voor beeldvormende- naar verdere
verwerking van beelden zoals 3-D visualisatie en kwantificatie.
Diverse nederlandse bedrijven hebben belangstelling voor deze ontwikkelingen.
(Philips Medical Systems, Delft Instruments, Pie Medical, Medtronic, Nucletron,
Cordis, Du-MED) Ook het hiervoor benodigde wetenschappelijk draagvlak is aan
wezig (RUU 3-D beeldverwerking en visualisatie, RUL expert systemen en kwan
tificatie methoden)

De hieraan gekoppelde integratie van beelden van meer modaliteiten (multi moda
lity imaging fusion) wordt een belangrijk thema. Voorbeelden:

- cr/MRI integratie voor radio therapieplanning waardoor verhoogde nauw
keurigheid van bestralingsplan en van de operatieplanning leidt tot minder in
vasieve diagnostiek.

- Combinatie van intravasculaire echo met rontgen als "roadmap" bij vaatinterven
ties, waardoor echogegevens op door de behandelend arts aan te geven posities
beschikbaar zijn.

- CT/MRI/MRS/MRA/PET/EEG in neurochirurgie.

Ook voor deze ontwikkelingen is industriele belangstelling (Philips Medical
Systems, Nucletron) en wetenschappelijk draagvlak (RUU-projecten multimodality
imaging en multimodality display).

Het in digitaalformaat presenteren en verwerken van beeldinformatie staat nog
steeds volop in de belangstelling. Dit is erg belangrijk voor de interpretatie, opslag
en transmissie van beelden. De transmissie systemen zijn hier nog vaak een han
dicap De behoefte in de gezondheidszorg aan deze technische voorziening is der
mate groot dat verdere R +D aandacht gerechtvaardigd wordt geacht.

Het gebruik van kennissystemen, ook weI kennisgestuurde systemen of expert
systemen genoemd, zal in de toekomst steeds meer toepassing gaan vinden.
Bij deze kennissystemen, gaat het er om zoveel mogelijk a priori kennis en ervaring
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tot benutting te brengen bij het gebruik van het apparaat. Deze systemen, in al of
niet ge"instrumenteerde vorm, moeten kennis toegankelijk maken uit fundamentele
model studies, uit klinische evaluaties. Tevens als zelflerende processen uit de
opgedane ervaringen van gebruikers van de meetsystemen. Deze kennissystemen
moeten kunnen groeien naar een referentie bij het analyseren en interpreteren van
diagnostisehe gegevens.

Het steeds meer gaan toepassen van artificiele neurale netwerken in de beeldver
werking moet men als een belangrijke trend zien.

In toenemende mate is er sprake van samenwerking tussen onderzoeksinstituten,
instellingen voor de gezondheidszorg en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van
nieuwe technieken of toepassen van bestaande technieken.

De algemene trend in de gezondheidszorg om bij diagnostiek en therapie minder
gebruik te maken van invasieve technieken is ook bij de beeldverwerkende tech
nieken duidelijk waarneembaar.
Tevens is het streven, waar weI invasieve technieken worden toegepast, deze zo
min mogelijk traumatisch voor de patient te laten zijn.

12.3 Conclusies

De beeldverwerkende techniek in de gezondheidszorg in Nederland is een "High
tech" gebied met een goed onderzoekspotentieel.
Ook het industrieel draagvlak, alhoewel niet voor aIle deelonderwerpen aanwezig,
is substantieel te noemen.

Er vanuit gaande dat de industrie zich o.a. bezighoudt met de integratie van kennis
in produktontwikkeling,terwijl universitair onderzoek zich als regel rieht op frag
menten van kennis voor produkten en interpretaties van resultaten, is er behoefte
aan meer afstemming van onderzoek op industriele R +D. Daarom is het in 1987
door het ministerie van economisehe zaken in gang gezette stimuleringsprogramma
medische technologie o.a. gericht op bet stimuleren van de samenwerking tussen
onderzoekscentra en industrie.
Het is te verwachten dat op termijn dit zal leiden tot enerzijds beter afgestemd on
derzoek en anderzijds het verbreden van het industriele draagvlak.
Het lijkt er op dat qua timing dit stimuleringsprogramma een juiste keuze was.

Gezien de industriele belangstelling en potentie en de wetenschappelijke kennis is
het verder stimuleren van de modaliteiten: ultrageluid, rontgen en NMR belang
rijk.
Speciale aandacht wordt van belang geacht voor computerondersteunende
beeldinterpretatie (kennisgestuurde beeldverwerking, expertsystemen, neurale net
werken etc.)

De resultaten hiervan zijn ook van belang voor de multimodale beeldverwerking
van diagnostiek en therapie.
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Tevens is het van belang dat verder onderzoek zich richt op:
- Transmissie-systemen
- Kennis-systemen

Bij stimuleringsoverwegingen moet vooral meegenomen worden dat bij bedrijven,
vooral kleine bedrijven, er niet aIleen behoefte is aan wetenschappelijke kennis
maar ook ondersteuning nodig is van de gezondheidszorg bij het testen van prototy
pen van nieuwe produkten in een interactief proces. Ook al wordt in het algemeen
voor een wereldmarkt ontwikkeld toch is soepele hulp bij plaatsen en testen van
prototypen erg belangrijk.

13. Thuiszorgtechnologie

Dit vormt een gebied, dat anders dan de voorgaande thema's, vooral voortkomt uit
een groeiende behoefte aan meer thuiszorg in een moderne maatschappij.
Deze maatschappelijke trend schept nieuwe mogelijkheden voor industriele onder
nemingen. Bevorderen van meer thuiszorg is onderkend als een strategisch belang
voor de overheid in verband met de toenemende vraag om zorg door de vergrijzing
van de bevolking. AI deze ontwikkelingen vereisen een blijvende rol van de over
heid voor het bewaken van het gezondheidszorgsysteem.
Daarnaast kan thuiszorg in veel gevallen een patientvriendelijkere oplossing bieden
dan de intramurale zorg. De verwachting is dat het kiezen voor zorg in de thuis
situatie zal toenemen wanneer deze optie geboden wordt.
Het gebruik van apparatuur en hulpmiddelen is daarbij vaak niet aIleen wenselijk,
maar in veel gevallen is het zelfs een voorwaarde om zorg in de thuissituatie mo
gelijk te maken.
Dit impliceert dat het ontwikkelen en aanbieden van technische produkten op de
thuiszorgmarkt als kansrijke activiteit moet worden aangemerkt voor het bedrijfs
leven.

Dit gebied vraagt om een nadere plaatsbepaling (13.1) en een bruikbare gebiedsin
deling (13.2). In deze nota laten we veel detailinformatie achterwege (ref. rapport
BMGT 91.596). Afgerond wordt met konkluderende aanbevelingen en kwalitatieve
kriteria voor ontwikkelingen (het doel van deze verkenning).

13.1 Plaatsbepaling

Thuiszorgtechnologie is een breed en rekbaar begrip, waardoor binnen de vele be
trokken organisaties veel verschillende definities gehanteerd worden en ook de ge
biedsafbakening ongelijk is. Hier wordt onder thuiszorgtechnologie begrepen het
scheppen van een optimale technische omgeving in de thuissituatie, waarin men zo
lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Thuiszorgtechnologie vormt een onderwerp dat reeds van vele kanten belicht is
tijdens symposia, in processen van beleidsvoorbereiding, in research en develop
ment. Op een aantal plaatsen heeft deze aandacht reeds geleid tot produktontwik
keling. Voortdurend zijn en worden op dit gebied aanzetten gegeven tot vele en
veelsoortige initiatieven.
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Vastgesteld werd dat op het onderwerp thuiszorgtechnologie nog weinig wezenlijke
doorbraken tot stand zijn gekomen. Binnen het MT-stimuleringsprogramma werd
een Werkgroep Thuiszorgtechnologie opgericht om dit nader te bestuderen. Deze
werkgroep is tot de conclusie gekomen dat het uitblijven van doorbraken vooral
wordt veroorzaakt door het ontbreken van een totaalkader dat breed genoeg is om
aIle essentiele aspecten rond thuiszorgtechnologie voldoende te kunnen overzien en
toch ook voldoende concreet is om effectief richting te kunnen geven aan:

- de identificatie van witte vlekken in de beschikbare kennis, en in de
organisatorische en economische randvoorwaarden voor al dit soort projecten;

- de bevordering van nieuwe activiteiten op dit soort witte vlekken;
- het bevorderen van meer synergetische samenhang tussen de verschillende pro-

jecten;
- de sturing om passend geachte initiatieven inderdaad tot een succesvol eindpro

dukt te kunnen laten leiden.

Besloten is tot het verrichten van een verkenning om dit kader tot invuIling te
brengen. In opdracht van de werkgroep is deze verkenning vanaf september 1990
uitgevoerd binnen het Centrum voor Biomedische en GezondheidsTechnologie
(BMGT) van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) door ir. M.C.G.
Heijnen en ir. J.A.M. Graafmans (projectleider).

De verkenning was nadrukkelijk gericht op het bijeenbrengenvan kwalitatieve
gegevens. Het verzamelen van kwantitatieve gegevens door middel van een
marktverkenning voor nog niet bestaande produkten viel buiten het bestek en de
mogelijkheden van dit onderzoek.

De verkenning is uitgevoerd met behulp van de SAM-procedure, een door het
TUE-Centrum BMGT ontwikkelde variant op de Delphi-methode. In de eerste
fase van het onderzoek is een groot aantal deskundigen geconsulteerd om hun
kennis en visie met betrekking tot het onderwerp in beeld te brengen. Naar aan
leiding van deze gedachtenwisselingen zijn memo's opgesteld en ter correctie, aan
vuIling en accordering toegezonden aan de betrokkenen.
Aan de hand van de gedachtenwisselingen is een aantal voorlopige formuleringen
van observaties en aanbevelingen opgesteld in een interim-rapport, BMGT91.195.

In de tweede fase heeft een onderlinge confrontatie van de verschillende obser
vaties, visies en suggesties plaatsgevonden in een workshop. Deze workshop, gehou
den op 20 juni 1991 op de TUE beoogde een convergentie in de karakterisering
van het gebied en de invuIling van te stellen prioriteiten in activiteiten, onderzoek
en ontwikkeling met betrekking tot thuiszorgtechnologie.

Dit alles heeft geleid tot convergentie naar een beeldvorming, gerapporteerd in
BMGT 91.596 en is verkrijgbaar bij StiPT. Voor detailinformatie wordt verwezen
naar dit rapport.

13.2 Gebiedsindeling

Het is duidelijk dat vele organisaties in de gezondheidszorg, industriele branches,
overheden en onderzoeksinsteIlingen raakvlakken hebben met de thuiszorgtech- .
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nologie.

In een eerste consensus binnen de Werkgroep Thuiszorgtechnologie is een drietal
gebieden (zie figuur 1) geselecteerd waarvan verwacht mag worden dat het inzetten
van stimuleringsgelden effectief kan zijn. Het betreft hier:
1. aanpassingen van intramurale technieken t.b.v. de thuissituatie
2. alternatieven voor de hotelfunctie van intramurale instellingen
3. instrumenteerbare handelingen in de thuissituatie die nu nog door beroeps

krachten toegeleverd worden.

aJtemalieven voor
verpleglngs- en
verzorginglfunctie

<

<

aantallen produkten

koaten

Figuur 1. Schema van de verschillende gebieden van thuiszorgtechnologie

Aanpassing van intramurale technieken
Een aantal diagnostische en therapeutische handelingen zijn reeds zodanig aan
gepast dat beperkte uitvoering hiervan in de thuissituatie mogelijk worden (dialyse,
beademing, pijnbestrijding etc.). Uitbreiding wordt verwacht naar andere thera
pieen en diagnostieken met geavanceerde medisch technische handelingen.

Altematieven voor de hotelfunctie van intramurale instellingen
Een aantal activiteiten (verpleging, verzorging, fysiotherapie, laboratorium) wordt
nu gecombineerd met het verblijf van patienten op verpleegafdelingen, waar dit
niet strikt noodzakelijk is. Vele van deze activiteiten zijn routinematig en zijn met
een deels technische ondersteuning te verplaatsen naar de thuissituatie. Kos-
ten/effectiviteitsanalyses zuBen moeten uitwijzen welke alternatieven hier de voor
keur verdienen.

Instrumenteerbare handelingen
Reeds nu wordt veel verpleging en verzorging thuis aangeboden. Vaak wordt door
voortschrijdende ziekte of toename van het aantal beperkingen/handicaps de be
hoefte aan professionele zorg groter. Het is denkbaar dat de zelfstandigheid langer
bewaard kan blijven door ook hier te bezien welke routinehandelingen vervangen
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kunnen worden of worden ondersteund door de inzet van eenvoudige hulpmid
delen, zoals bijvoorbeeld een hulpmiddel voor de toediening van oogdruppels.

13.3 Aanbevelingen en kwalitatieve criteria

De conclusies van de verkenning leiden tot de volgende aanbevelingen voor het
stellen van prioriteiten en de beoordeling van ontwikkelingen op het gebied van de
thuiszorgtechnologie.

Thuiszorgontwikkelingsprojecten

- Aanbevelingen met betrekking tot te stellen prioriteiten
- In verband met de kansrijkheid voor produktontwikkeling moet overeenkom-

stig de volgorde met toenemende mate prioriteit worden gegeven aan projec
ten die zich richten op:
- aanpassing van intramurale technieken aan de thuissituatie.
- alternatieven voor de hotelfunctie van intramurale instellingen;
- instrumenteerbare handelingen;

- Beoordelingscriteria
- Projecten dienen gericht te zijn op het identificeren, karakteriseren en tot

oplossing brengen van het probleem van de patient in de gegeven thuis
situatie.

- In de projecten moet een afschatting worden gemaakt van de omvang van
problemen en daarnaast van de te bereiken verlichting door toepassing van
(nieuwe) technologie.

- Voor elk project dient duidelijk te zijn voor welke gebruikersgroep het be
doeld is, wat de technische complexiteit zal zijn en welke randvoorwaarden
dit zal stellen aan de noodzakelijke complementaire infrastructuur van zorg
en dienstverlening.

Industriele ontwikkelingen

- Ondememingen
- Voor medisch-technische ondernemingen vormt thuiszorg een nieuwe markt.

Deze vereist een andere benadering dan die van de intramurale zorg.
- Ook niet specifiek medisch-technische ondernerningen blijken een goede

bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van thuiszorgtechnologie.
Veel kansen dienen zich hier aan voor consumentenprodukten (over the
counter). Voorbeelden zijn huishoudelijke apparatuur en meubilair.

- Participerende bedrijven in thuiszorgprojecten zullen in staat moeten zijn om
naast de produktrealisatie tevens het bijpassende zorgsysteem (ondersteuning,
instructie, controle, onderhoud, etc.) als dienstverlening toe te leveren, hetzij
via reeds operationele infrastructuren, hetzij gekoppeld aan vernieuwing van
dienstverleningsconcepten. Hierin kan worden voorzien door zorgorganisaties,
maar ook vanuit de eigen onderneming.

- Produkten
- Introductie van technologie in de thuiszorg moet minstens kunnen resulteren

in een gelijkblijvend niveau van kwaliteit van leven en daarnaast de behoefte
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aan ondersteuning en de belasting van de betrokkenen minimaliseren.
- Voor de ontwikkeling van produkten en technologieen voor de thuiszorg

moeten specifieke ontwerpcriteria en specificaties worden opgesteld en is een
eigen systeem voor toetsing en kwaliteitsbewaking vereist.

- Ontwikkelingen moeten worden gestuurd aan de hand van eisen en wensen
die bepaalde functiebeperkingen met zich meebrengen.

- Succesvolle produktontwikkeling vereist een effectieve interactie tussen het
ontwikkelings- en het implementatietraject.

- Experimentele thuiszorgprojecten bieden uitstekende mogelijkheden als om
geving voor de ontwikkeling van nieuwe thuiszorgprodukten.

- Bij selectie en evaluatie dienen produktontwikkelingen te worden bezien voor
een globale markt. Hier dienen zich kansrijke exportmogelijkheden aan.

- Het totaalaanbod van thuiszorgprodukt plus essentiele dienstverlening zal
onder meer moeten voorzien in:
- instructies, training en handleiding bij introductie;
- garantie, onderhoud, routinecontroles en aansprakelijkheid;
- veiligheid en gebruikersvriendelijkheid;
- 24-uurs beschikbaarheid en -bereikbaarheid;
- ondersteuning van (para-) medische en/of technische deskundigen.

Beleid

- Algemeen
- Vastgesteld kan worden dat de ontwikkeling van thuiszorg en thuiszorgtech-

nologie een algeheel maatschappelijk belang kent. Aandacht vanuit de over
heid is vereist om de groeiende vraag naar zorg (in verband met de verou
dering van de bevolking) voor een deel hiermee op te gaan vangen. De terug
tredende overheid bevordert privatisering en industriele activiteiten in en
rond zorg, maar houdt daarbij een taak in kwaliteitsbewaking en rechtvaar
dige toegankelijkheid van zorg. Regelgeving op dit gebied behoeft de nodige
verandering.

- Hoewel Nederland een uitstekend gezondheidszorgsysteem heeft bestaat de
behoefte aan aanpassing daarbinnen.

- Er moet meer aandacht komen voor coordinatie, evaluatie, projectinven
tarisering, voortgangsbewaking, bevordering van informatie-uitwisseling en
internationale orientatie.

- Dergelijke activiteiten kunnen bij uitstek worden ondergebracht binnen een
platform, waarbinnen een permanent expertisecentrum als aanspreekpunt
fungeert voor produktontwikkelaars.

- Er moet aandacht geschonken worden aan normalisatie en certificering van
medisch-technische produkten, mede in het licht van de exportmogelijkheden.

- Platfann
- Er bestaat een duidelijk aanwijsbare behoefte aan communicatie en infor-

matie-uitwisseling tussen actoren in thuiszorg en thuiszorgtechnologie. De
mogelijkheden hiertoe moeten dan ook worden versterkt, bij voorkeur in een
platform.

- Taken van het platform houden onder andere in:
- overzicht van lopende activiteiten;
- integratie en harmonisatie van activiteiten waar dat mogelijk is en zinvol
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wordt geacht;
- opbouw van expertise;
- voorlichting.

- Gezien het grote draagvlak kan een dergelijk platform met expertisecentrum
te zijner tijd uitgroeien tot commerciele zelfstandigheid.

14. Biomolekulaire en Cellulaire Gezondsheidstechnologie

Dit vormt een nieuw gebied van "emerging technologies". Hiervoor is nog geen
gerichte verkenning verricht. Nieuwe wetenschappelijke doorbraken op dit gebied
blijken een geheel nieuwe dimensie voor de gezondheidszorg te kunnen gaan bete
kenen. Tevens openen zich nieuwe mogelijkheden voor analyse van milieu-invloe
den op de mens. In aanzet beschikt Nederland over een geschikt onderzoekpoten
tieel om ontwikkelingen op dit gebied mee tot inhoud te brengen, en om inter
nationale ontwikkelingen op dit gebied te absorberen. Dit alles moet een goede
basis kunnen vormen voor voeding van industriele ontwikkelingen, waarvoor een
eerste interesse zich reeds aandient. Dit moet onderkend worden als een gebied
waarop snelle beleidsaandacht belonend kan worden in industriele benutting. In
deze nota moet volstaan worden met een eerste globale beschrijving, gekoor
dineerd door prof.dr. C. de Bruyn.

14.1 Een eerste korte schets van dit gebied

In de medische technologie ligt historisch gezien de nadruk op de ontwikkeling van
devices en apparatuur die ingezet kan worden bij de gezondheidszorg.

In toenemende mate echter dienen zich ontwikkelingen aan uit de medische bio
technologie. Het gaat hierbij met name om de ontwikkeling van specifieke biomo

. leculen, die in combinatie met apparatuur van uiteenlopende aard, geschikt ge
maakt kunnen worden als "dedicated equipment".

Het gaat hierbij in de eerste plaats om geavanceerde diagnostische testsystemen die
ook van belang zijn voor de eerste-lijns gezondheidszorg. Er zijn in de V.S. zelfs al
ontwikkelingen die het gemunt hebben op OTC-markt. Voorbeelden in dit verband
zijn zwangerschapstests, gebaseerd op dipsticks, en glucose sensoren die eenvoudig
te bedienen zijn door diabetici.

Onder specifieke biomoleculen kunnen worden verstaan monoclonale antistoffen of
DNA-probes. Echter, in toenemende mate beseft men ook het belang van mole
culen die als receptoren of liganden gebruikt kunnen worden omdat zij geschikt
zijn om hele groepen fysiologisch relevante stoffen te binden. Deze "liganden
technologie", die dus berust op het imiteren in diagnostische systemen van b.v.
interakties tussen biologische stoffen en celmembramen, staat nog in de kinder
schoenen. Het is echter een gebied waarover in Nederland nogal wat kennis
beschikbaar is en dat nadrukkelijk stimulering behoeft.

Daarnaast is er door de nadruk die op losse biomoleculen is komen te liggen tij
dens de achterliggende periode het fysiologisch verband waarin deze moleculen
opereren enigszins op de achtergrond geraakt. Derhalve dient bij de ontwikkeling
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van nieuwe en geavanceerde diagnostische en evt. therapeutische systemen meer
nadruk gelegd te worden op de integratie tussen moleeulen en eel/en. Deze tak van
onderzoek, die zich met name op het niveau van de moleculaire celbiologie
afspeelt, verdient nadrukkelijke ondersteuning, met name met het oog op de vaH
datie van diagnostische systemen en bio-therapeutische moleculen, voortkomend uit
DNA onderzoek in de biotechnologie.
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