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1. Inleidinq 

Onder biomedische technologie (BNT) worden alle handelingen verstaan 
waarbij natuurwetenschappelijke en technologische kennis en vaardig
heden worden gebruikt en aangevuld voor problemen binnen de gezond
heidszorg en de biologie. 

Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer een-zevende deel van de totale 
onderzoekinspanning be steed aan gezondheidsonderzoek. In 1980 was hier 
een totaal bed rag mee gemoeid van fl. 910 miljoeni 60\ van dit bedrag 
o.vat de onderzoekaandacht aan de universitaire instellingen, 20\ bij 
niet-universitaire instellingen en 20\ bij het bedrijfsleven (Visser 
1982, Querido 1982) (ref. 6). V~~r de biomedische technologie, die een 
onderdeel vormt van dit gezondheidsonderzoek, worden de jaarlijkse 
investeringen in onderzoek geschat op fl. 4S miljoen (ref. 6). 

Zulk een grote onderzoekinspanning komt uiteraard onze gezondheidszorg 
ten goede. Vanuit het interuniversitaire overleg (lUO) voor de BNT kwam 
een overleg tot stand met het Ministerie van Ekonomische Zaken (EZ), 
rond de vraagstelling of deze onderzoekinspanning ook benut zou kunnen 
worden voor de Nederlandse industrie (ref. 1). 

oit heeft geleid tot een bedrijfstak verkenning op dit gebied, in 
opdracht van EZ uitgevoerd door Hosto Consult B.V. De resultaten van 
deze verkenning zijn gerapporteerd in ref. 2 en 3. 

Bij deze verkenning is de omvang van de totale markt van de gezond
heidszorg in Nederland door het Rijksinkoopburo (RIB) geschat op fl. 2 
miljard per jaar (ref. 2). De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) heeft 
recent de totale materiaal- en goederenmarkt op fl. 3 miljard per jaar 
geschat, waarvan ca. fl. 800 miljoen per jaar investeringsgoederen 
(ref. 1). Tevens is vastgesteld dat 90\ van deze markt voorzien wordt 
door buitenlandse ondernemingen (RIB, ref.2). De regeringssteun voor 
BMT-onderzoek is in de Verenigde Staten een 30-voud van de nationale 
inspanning hiervoor in Nederland (v. Bekkum, 1981). Het is niet ondenk
baar dat de bovengenoemde 90\-import bier mede door veroorzaakt is. 
Eveneens moet worden vastgesteld dat deze Nederlandse Ilarkt wat betreft 
omvang betrekkelijk gering is, hetgeen een Minder gunstige voorwaarde 
betekent voor de groei van onze industriele aktiviteiten. 

De 90\-import was voor EZ aanleiding tot een nadere verkenning. Er 
volgde een tweede opdracht aan Hosto Consult speciaal gericht op dit 
aspekt. Dit resulteerde in een rapport over importbeperkende pro4uktie 
binnen Nederland, genoemd in ref. 3. 

Het grote aantal produkten, in de orde van 6 tot 20 duizend, en de 
grote diversiteit hierin vormen problemen om tot een goed overzicht te 
kamen, no4ig om konkrete mogelijkbeden voor Nederlandse ondernemingen 
te bevorderen. De grote verscheidenheid van deze ondernemingen vormt 
een aDder probleem voor het bevorderen van meer industriele aktivitei
ten voor deze markt. Een even grote diversiteit in bet lopend onderzoek 
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maakt dit eveneens niet zo eenvoudig toegankelijk voor het gestelde 
doel. 

Een oplossing voor dit omvangrijke ko .. unikatieprobleem is het toepas
sen van een geschikt klassifikatiesysteem. EZ heeft hierbij de keus 
laten vallen op de Functionele Classificatie Ziekenhuis Inventaris 
(FC), uitgebracht door het Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI) (ref. 
5) • 

In dit rapport wordt in opdracht van EZ het lopend onderzoek op het 
gebied van de biomedische technologie, VOOl zover dit tot stand is 
gebracht vanuit het IUO-overleg VOOl de BMT, bezien vanuit dit PC
systeea van het NZI. Bet vormt dus ~~n stap in de richting van het 
gestelde doel: het bevorderen van industriAle aktiviteiten binnen 
Nederland op het gebied van de gezondheidszorg. 

2. Oyerzicht van biomedisch technoloqisch CBMt) onderzoek 

'- De inleiding begint met een omschrijving van biomedische technologie 
(BMT). Als zodanig is dit een ruim begrip, dat veel karakteristieken 
deelt met Ander wetenschapsgebieden zoais fysiologie, biofysika, klini
sche che.ie. Medische fakulteiten hebben onderzoekprogramma's gericht 
op medische vraagstellingen. In vele gevallen vormen BMT-elementen daar 
een onderdeel van. Met BMT worden in dit rapport vooral die aktivitei
ten voor aedische probleaen bedoeld waarbij een stuk technologie een 
belangrijke plaats inneeat. 

vanuit het interuniversitair overleg (IUO) voor de BMT kwaa een inven
tarisatie tot stand van BMT-elementen in de onderzoekprogra..a's van 
universiteiten, technische hogescholen en een tweetal groepen binnen de 
organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Deze 
twee groepen zijn voortgekoaen uit het vroegere medisch fysisch insti
tuut (MFI) van TNO. 

De BMT-eleaenten in dit IUO-overzicht, ref. 4, vor.en als regel onder
dee I van langlopende onderzoekaandachtsgebieden. Mede hierdoor is 
gestreefd naar een beeld van de BMT dat nog funktioneel kan zijn tot 
het eind van de tachtiger jaren. 

Deze BMT-elementen worden in dit rapport geordend binnen het kader van 
de Functionele Classificatie Ziekenhuis Inventaris van het NZI (ref. 
5). 

3. Punktionele Classificatie (FC) Ziekenhuis Inyentaris 

De Punctionele Classificatie Ziekenhuis Inventaris (FC) is door een 
werkgroep uit de ziekenhuiswereld ontwikkeld en uitgebracht door het 
NZI (ref. 5). De in dit rapport gebruikte versie is een konsept. In 
zijn definitieve vorm zal deze klassifikatie Artikel/Object Classifi
catie gaan heten. 



3 

Met dit klassifikatiesysteem worden verschillende doelstellinqen be
ooqd. Allereerst is het bedoeld als een hulpmiddel, een referentie, 
voor ziekenhuizen bij het opstellen van reqistratiesystemen voor de 
aanweziqe aparatuur en installaties. Toepassinqsqebieden zijn o.a. 
onderhoudsbeheersinq, inkoopadministratie en investerinqsplanninq. 

Bovendien wil men met dit FC-systeem bevorderen dat er op dit qebied 
een uniforme nomenklatuur tot stand komt. Als zodaniq heeft het een 
-taal--vormende funktie voor het verhoqen van de doelmatiqheid bij de 
ko .. unikatie op dit qebied. 

Dit FC-systeem wordt tevens qezien als een hulpmiddel bij de automati
serinq van qeqevensverwerkinq over ziekenhuisinventarissen. In deze zin 
heeft het een numerieke taalvormende funktie. Het zal bijvoorbeeld 
aoqelijk een funktie vervullen bij het autoaatiserinqsprojekt BAZIS 
(RUL, Leiden), met name de technische poot (TEZIS) en de inkoop-poot 
(VERPLICHTINGEN) hiervan. BAZIS is een samenwerkinqsprojekt tussen de 
akademische en enkele qrote perifere ziekenhuizen. 

Ook buiten de direkte steer van de ziekenhuizen bestaat interesse voor 
toepassinq van dit FC-systeem. Dit betreft orqanen die zich beziqhouden 
met qegevensverwerkinq over de qezondheidszorq. Het Rijksinkoopburo 
(RIB) heeft er belanqstellinq voor. Ook in de industri~le sfeer heeft 
men interesse voor de ontwikkelinq van dit FC-systeem. 

In dit Functionele Classificatiesysteem worden de apparaten (kapitaal
qoederen, niet de verbruiksqoederen) inqedeeld naar hun funktie (= 

specialisme). De hoofdindelinq van apparaten, zoals die in de zieken
huizen aanqetroffen worden, vormen de funktionele hoofdqroepen. Om een 
voorbeeld te noemen nemen we -laboratoriumapparatuur en toebehoren-, in 
dit FC-systeem aanqeduid met de cijferkode 09.00.00. Deze hoofdqroepen 
worden vervolqens naar funktie inqedeeld in subqroepen. In ons voor
beeld zijn dat o.a. mikroskopen (09.03.00), centrifuges (09.06.00), 
etc. etc. In tabel I, paq. 4, wordt de indelinq in hoofdqroepen weerqe
qeven. 

4. De BlT-FC-relatie 

Het FC-systeem is opqezet voor de verzamelinq van apparaten en instal
laties die men op dit moment kan aantreffen in een ziekenhuis. 
Het IOO-overzicht van de BMT qeeft een verzamelinq van onderzoek
elementen. 

De overzichten hebben dus een verschillende doelstelling. Projektie van 
deze overzichten op elkaar zal altijd leiden tot een zekere vertekening 
van ~~n van beide. Zo zullen er BMT-onderzoekprojekten zijn die zich 
niet qoed laten onderbrengen in het FC-systeem en zullen delen van het 
FC-systeem zonder invulling vanuit het Iopend BMT-onderzoek bIijven. 
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Tabel 1: De indelinq in hoofdqroepen van de Functionele Classificatie 
Ziekenhuis Inventaris (ref. 5). 

Indelinq hoofdqroepen: 

03.00.00 Beeldvormende en -verwerkende apparatuur en toebehoren. 

06.00.00 Apparatuur en toebehoren voor functieonderzoek. 

09.00.00 Laboratorium apparatuur en toebehoren. 

12.00.00 Narcose- en beademinqsapparatuur en toebehoren. 

15.00.00 Chirurqische apparatuur en toebehoren. 

18.00.00 Apparatuur en toebehoren voor orqaanfunctie ondersteuninq. 

21.00.00 Hulpmiddelen t.b.v. minder validen. 

24.00.00 Behandelingsapparatuur en toebehoren. 

27.00.00 Apparatuur en toebehoren voor: sterilisatie, desinfectie, 
reiniqinq en afvalverwerkinq. 

30.00.00 Algemene meet-, regel- en registratie apparatuur. 

33.00.00 Veiliqheidsmeetapparatuur en toebehoren. 

36.00.00 Beeld- en geluidsapparatuur en toebehoren. 

39.00.00 Onderwijs- en ontspanninqsmateriaal en toebehoren. 

42.00.00 Kantoor- en informatieverwerkende apparatuur en toebehoren. 

45.00.00 Meubilair. 

48.00.00 Huishoudelijke apparatuur en toebehoren. 

51.00.00 Werktuiqen en machines. 

54.00.00 Vervoermiddelen. 

57.00.00 Installaties (alqemeen). 

60.00.00 Installaties (bijzonder). 
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Naar qelanq een onderzoek meer qericht is op de verwervinq van meer 
fundamenteel inzicht en dus veel minder of geheel niet op het ontwikke
len van een apparaat staat het verder af van dit FC-systeem. Medische 
innovaties mede qebaseerd op nieuwe technologische magelijkheden kunnen 
in de zin van het FC-systeem nieuwe funkties betekenen. Deze kunnen dan 
in het huidiqe FC-systeem niet terug te vinden zijn. 

Ondanks het feit dat e.e.a. hier en daar wat qeforceerd aandoet is er 
in dit rapport toch voor gekozen om zoveel mogelijk elementen uit het 
IUO-overzicht in dit systeem onder te brengen. Het doel van dit rapport 
is immers een overzicht van het lopend onderzoek, waarmee mogelijk 
industri~le aktiviteiten binnen Nederland op het gebied van de gezond
heidszorg bevorderd kunnen worden. 

De qedachten hierachter zijn: dat fundamenteel onderzoek kan leiden tot 
meer inzicht, dat op grond hiervan kansen komen op een breder, beter 
doordacht pakket specifikaties vaor technologische systemen; en dat tot 
slot van zulk een ontwikkelinq nieuwe apparaten tot stand kunnen komen 
die beter voldoen aan de gestelde medische behoeften. Een onderneming 
met interesse voor zulk een innovatie wordt op deze wijze ook geinfor
meerd over achterliggende onderzoekaktiviteiten voor een qeqeven pro
dukt. 

De indruk bestaat dat zulk een strukturering van informatie relatief 
veel qewicht toekent aan de mogelijkheden op importvervanqende produk
ten. Het blijft zaak om zo ongekonditioneerd mogelijk te blijven kijken 
naar nieuwe medische ontwikkelingen, naar kansen op qeheel nieuwe 
industri6le aktiviteiten op dit gebied. Uit baanbrekend medisch onder
zoek zullen zeker nieuwe kansen voortkomen voor industri61e innovaties 
met wereldwijde mogelijkheden. Te veel gerichtheid op de huidige 
ziekenhuis inventaris kan de aandacht hiervoor verzwakken. 

5. Gebruiksaanwijzing 

De BMT-onderzoekelementen uit het IUO-overzicht zijn in de volgende 
paragraven ondergebracht in de hoofd- en subqroepen van het FC-systeem 
van het NZI. 

Acbter iedere groepsaanduiding is het nummer vermeld dat refereert naar 
dit FC-systeem. 

Achter de BMT-onderzoekelementen worden de desbetreffende instellingen 
aangegeven met drie letters: 

EUR: Erasmus Universiteit Rotterdam 
- KUN: Katholieke Universiteit Nijmegen 
- RLg: Rijksuniversiteit Limburg 
- RUG: Rijksuniversiteit Groningen 
- RUL: Rijksuniversiteit Leiden 
- RUU: Rijksuniversiteit Utrecht 
- THD: Technische Hogeschool Delft 
- THE: Technische Hogeschool Eindhoven 
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- THT: Technische Hogeschool Twente 
- TNO: Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
- UvA: universiteit van Amsterdam 
- VUA: Vrije Universiteit van Amsterdam 

De getallen achter deze BMT-onderzoekelementen verwijzen naar het 1UO
overzicht, ref. 4. 

In paragraaf 15 z~Jn BMT-onderzoekelementen uit het IUO-overzicht (ref. 
4) vermeld die niet passen in de bovengenoemde groepen van het FC
systeell. 

Voor nadere informatie over een onderzoekelement wordt verwezen naar de 
IUO-kontaktpersonen per instelling, vermeld in paragraaf 16. 

In paragraaf 18 is een lijst opgenomen van een aantal vaktermen en 
afkortingen, gebruikt in de hiervolgende overzichten. 
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6. Beeldyormende en -yerwerkende apparatuur en toebehoren (03.00,00) 

6.1 ROntgen, anqiografie (03.05.00 tIm 03.30.00) 

• Automatisering diagnostische methoden: coronair 
angiografie, linker ventrikel angiografie 

• Optiaalisering rOntgenonderzoek m.b.v. psychofysische 
methoden 

• Elektronen bundelaodelj berekening isodose patronen 
voor klinische toepassingen 

• Oncologische technieken: Faxitron rOntgenfoto's 
• Toegepast onderzoek: digitale radiografie 

(pricture archiving and communication systems), 
digitale substraktie angiografie 

• Plaatsgevoelige detectie van rOntgen- en gammastraling 
• Reduktie van systeemfouten bij rOntgenopnamen 
• 3D-beeldbewerking: ruimtelijke rekonstruktie van 

anatoaisch aateriaal (embryonaal rattehart) en 
CT-scan opnamen 

• Patroonherkenning en kwantitatieve evaluatie van 
CT-scans 

EUR 2.2.2 

IUN 3.2.5 

3.3.2 

RUG 5.5.1 
RUU 7.2.2 

THD 8.2.1 
THT 10.2.10 
UvA 12.4.1 

12.4.3 

• Optimalisering afbeeldingstechnieken bij rOntgenfoto- 12.4.2 
qratie 

• Beeldverwerking in radiologische toepassingen VOl 13.1.2 

6.2 Scintigrafie (03.41.00), Gamma camera (03.40.00), Positron Emissie 
Tomografie (03.42.00) 

• Automatisering scintigrafie 
• Hoge resolutie gamma camera (cardiovasculaire 

technologie) 
• Oncologische technieken: Positron Emissie Tomografie, 

computer tomoqrafie 
• Ontwikkelinq scintigrafisch onderzoek; diagnostische 

mogelijkhedeni nieuwe detectie-apparatuur; proqramma
tuur voor beeldverwerking 

• Toegepast onderzoek: computer assisted tomografie 
emissie computer tomografie 

• Toepassingen van kortlevend positron-emitters 
in farmaca t.b.v. nucleair geneeskundig onderzoek 

• Plaatsgevoelige detectie van gammastraling 
• Rekonstruktiemethoden in de nucleaire geneeskunde: 

software-ontwikkelinq; optimalisering apparatuur 
• Beeldverwerking in nucleaire toepassinqen 
• Bereiding radiofaraaca 

EUR 2.2.2 
RUG 5.1. 3 

5.5.1 

RUL 6.3.2 

RUU 7.2.2 

7.8.2 

THD 8.2.1 
8.2.4 

VOA 13.1.2 
RUG 5.5.2 
RUL 6.3.5 
RUU 7.8.1 
THD 8.7.2 
THE 9.7.5 
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6.3 Echografie (03.45.00), ultrageluid (03.50.oo), laser (-) 

• Weefseldifferentiatie met ultrageluid (akoestospek
trografie); bewerking en analyse van klinische 
echograamen 

• Ontwikkeling en evaluatie van ultrageluidsystemen 
voor toepassingen op cardiovasculair systeem 

• Ontwikkeling pulsdoppler-meetsysteem voor bloedsnel
heidsprofielen en veranderingen in vaatwanddiameter 

• Ontwikkeling afbeeldingstechniek voor hoog frequente 
pulsechosystemen werkend in real time 

• ontwikkeling ultrasonore dopplersnelheidsopnemer voor 
bepaling druk en stroomsterkte in bloedvaten (diameter 
kleiner dan 1,5 am) 

• Huidcirculatie m.b.v. laser-Doppler techniek 
• Oncologische technieken: flowcytometer met laser 

lichtbron 
• Laser diffraktie techniek voor het bepalen van de 

sarcomeerlengte in spiertjes 
• Implanteerbare multigated ultrageluids dopplerflow

transdurcers voor kleinere vaten 
• Ultrasone medische diagnostiek: resolutieverbetering; 

ontwikkeling van sensoren 
• Medische elektrotechniek; ultrageluid met accent op 

afbeeldingstechniek 
• Afstandsmeting m.b.v. ultrageluid (-transit time

principe) 

6.4 Kernspinresonantie (NMR) (03.35.00) 

• Oncologische techniek: NMR 
• Toegepast onderzoek: NMR-tomografie, NMR-spektros

kopie van hart en tumoren 
• NMR-afbeelding: resolutieverbetering; supergeleidend 

magneetsysteem; beeldverwerking 

6.5 Diversen 

• Matfun: universeel software-pakket voor signaalver
werking met uitgebreide grafische faciliteiten; toe
gankelijk voor zowel ervaren als nieuwe experimenta
toren; flexibel toepasbaar voor nieuw onderzoek 

• Beeldanalyse van cellen, celonderdelen en weefsels 
(software) 

• Ontwikkeling en toepassing van modellen, methoden en 
technieken binnen de statistiek en informatika op 
medisch wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek, 
prognostiek en patientbewaking 

• ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) 
• Prograamapakket voor statistische patroonherkenning 

(ALLOC) 
• Snelle geautomatiseerde mikroskopische morfometrie 

KUN 3.2.11 

RLg 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.4.3 

RUG 5.1.5 
5.5.1 

RUL 6.5.2 

RUU 7.9.2 

THD 8.2.3 

THE 9.6.2 

VUA 13.2.6 

RUG 5.5.1 
RUU 7.2.2 

THD 8.2.2 

KUN 3.2.1 

RUG 5.5.3 

RUL 6.1.1 

6.1".2 
6.1.3 

6.1.4 
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(LEYTAS-projekt) 
• Computerprograama's voor cytofotometrie en cytofluoro

metrie in combinatie met scanning en TV-mikroskopen 
• Onderzoek en ontwikkeling van algemeen toepasbare 

beeldverwerkingstechnieken: segmentatie, topologie, 
digitaal filteren, patroonherkenning t.b.v. medische 
diagnostiek 

• Analyse van angiogrammen en scintigrammen d.m.v digi
tale beeldbewerkingstechnieken 

• Beeldverwerking in medische techniek: chromosomen 
klassifikatie; mitoseherkenning 

• Statistiek; ontwikkeling en toepassing van methoden 
en technieken t.b.v. medisch wetenschappelijk onder
zoek 

• Statistische analyse van binaire (zwart-wit)-patronen 
• Beeldverwerking in mikroskopische toepassing 
• Patroonherkenning en diagnostiek; interaktieve statis

tische herkenning en klassifikatie; expertsystemen 
t.b.v. medische besluitvorming 

• -Data base management--systemen voor researchonder
steuning 

• Klinische support systemen: software; afdelings
gerichte systemen; ondersteuning extramurale zorg 

7. Apparatuur en toebehoren YOOI funktieonderzQek (06.00.00) 

7.1 Hart en vaat (06.05.00), circulatie 

• Ontwikkeling van transducers en systemen en de toepas
sing daarvan bij diagnostiek en onderzoek in de 
cardiologie 

• Kwantificering en automatische verwerking ECG-gegevens 
• Verbetering en automatisering: rust-ECG, inspannings

ECG, Holter-ECG, hartkatheterisatie, coronair angio
grafie, linker ventrikel angiografie, scintigrafie 

• Verbetering van thermodilutie methode voor cardiac 
output tijdens beademing 

• Registratie en analyse van de wisselende potentiaal
verdelingen over het lichaamsoppervlak en via modellen 
het bepalen van het aktivatieverloop van de harts pier
cellen (Body Surface Mapping) 

• Ontwikkeling meetsysteem met -borstel- van ca. 200 
elektroden op de hartspierwand voor bestudering van 
elektrofysiologische mechanismen en behandeling van 
hartritmestoornissen 

• Hartspiermechanika onder normale omstandigheden en bij 
gehele of gedeeltelijke afsluiting van de kransslagader 

• Methode-ontwikkeling om op basis van enzymuitstortingen 
en van het metabolisme van hartspierweefsel op bioche
mische wijze hartspierschade t.g.v. ischemie te kwan
tificeren 

6.2.3 

RUU 7.2.1 

THD 8.2.5 

8.2.6 

UvA 12.2.1 

12.4.3 
VUA 13.1.2 

13.1.3 

13.1.4 

13.1.5 

EUR 2.1.1 

2.1.2 
2.2:2 

2.3.2 

RUN 3.1.1 

RLg 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 
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• Ultrageluidsystemen toegepast op het cardiovasculaire 
systeem 

• Pulsdopplermeetsysteem voor bloedsnelheidsprofielen en 
veranderingen in vaatwanddiameter 

• Onderzoek mikrocirculatie met diverse meettechnieken, 
gericht op het verkrijgen van informatie uit bloedvaten 
met een diameter kleiner dan 0,1 mm 

• Ultrasonore dopplersnelheidsopnemers voor druk- en 
stroomsterktebepaling in bloedvaten met diameter klei
ner dan 1, 5_ 

4.2.1 

4.2.2 

4.3 

4.4.3 

• Signaalverwerking voor diagnostiek: PAIN, VCG/ECG (on 
line), EVR (on line), cineangio cardiografisch ventri
kelonderzoek, dokumentatie cardioanesthesie 

RUG 5.1.2 

• Huidcirculatie m.b.v. laser-doppler techniek 
• Automatische flowmeting in extremiteiten 
• Snelle automatische bloeddrukmeter 

5.1.5 
5.1.6 
5.1. 7 

• Impedantiekatheter voor evaluatie pompfunktie van het 
normale en abnormale hart 

RUL 6.4.1 

• Relatie tussen kontraktie en elektrische aktivatie van 
de hartspier; hartspiermechanika op cellulair en or
gaanniveau 

• Fysika van de circulatie; (stromings)mechanika en stof
transport toegespitst op de coronaire circulatie 

• Ontwikkeling van perfusiekamers voor in vitro bestude- RUU 
ring van bloedplaatjes aan vaatwanden 

• Ontwikkeling geautomatiseerd systeem voor kathetermap
ping en display van de elektrische hartaktiviteit in 
drie dimensies 

• Meetsystemen: dikke filmtechniek (ECG) THD 
• Signaalanalyse: hartritmevariabiliteit 
• Reologie van het bloed, hydrodynamica 
• Indikatorverdunningsmethode voor bepaling blooedstroom- THE 

sterkte (hartfunktie) 
• Atherosclerose: ontwikkelen en evalueren van meetme

thoden voor de vroegtijdige detectie van kleine vernau
wingen in aders 

• Non-invasieve bloedsnelheidsmeting THT 
• Heaodynamika en bloedvatgeometrie 
• Aktieve bronimpedantie van het hart (informatietechno

logie) 
• Elektrofysiologie van het ischemische hart; ontwikke- UvA 

ling computermodel hartritme- en geleidingsstoornissen; 
multi-elektrode epicardiale metingen; endocardiomapping 
gedurende operaties; ventriculaire tachycardie 

• Ontwikkeling methode voor detectie van de His-bundel 
aktiviteit aan de borstwand 

• Ontwikkeling (bed-side) apparatuur voor registratie van 
hartpotentiaalhoogtekaarten (Body Surface Mapping) 

• Ontwikkeling nauwkeurige cardiac output metingen tij
dens beademing (thermodllutie) 

• Fysiologie van de circulatie; variabiliteit van hart
ritme en bloeddruk; 24-uursbloeddrukregistratie 

6.4.2 

6.4.4 

7.6.1 

7.7.1 

8.5.1 
8.5.2 
8.6.1 
9.7.3 

9.8.2 

10.1. 6 
10.1. 7 
10.2.1 

12.3.1 

12.3.2 

12.3.3 

12.3.4 

12.3.5 
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• Evoke~ response metingen en cerebrale bloe~stroommetin
gen (Xe-133 meth~e) t.b.v. vroege opsporing cerebrale 
ischemie 

• ECG-signaalverwerking VUA 
• Hemodynamika: modelstu~ies aan de circulatie; hydrody

namische weerstanden; elektromagnetische stroomsensoren 
voor doorsneden van 10-25mm; snelle pneumatische en 
pneuaatisch-elektromagnetische klepsystemen; funktiege
stuurde hydrodynamische pomp; afstandsmeting m.b.v. ul
trageluid; mikrotemperatuur- en krachtsensoren 

• Hartrimevariabiliteit: coaxiaal-elektroden, signaalana
lyse; onbloedige meting van de His-bundel aktiviteit 

• Celfysika: mikroelektrodentechniek voor hartspiercel
onderzoek 

1.2 Zenuw, spier, hersenen (06.10.00 en 06.12.00) 

12.5.2 

13.1.1 
13.2 

13.3.1 

13.3.3 

• Kwantificering en analyse van elektrische signalen van RUN 3.1.2 
zenuwvezels t.b.v. de klinische diagnostiek 

• Elektrofysiologische signaalverwerking van de spierak- 3.1.3 
tiviteit; ontwikkeling single-fiber diagnostiek bij 
spier-zenuwziekten 

• Onderzoek naar en toepassing van schattingsmethoden 3.1.4 
voor evoked potentials 

• Chronotopografie: meting van potentiaalmetingen over de 3.1.5 
hersenschors na somato-sensibele stimulatie 

• Analyse van signalen van zenuwvezels en spieren (single 
fiber, motor unit, spier als geheel) 

• Ontwikkeling elektrofysiologische meettechnieken (VEP); 
verbetering signaal/ruisverhouding; ontwikkeling recur
sieve tijdvariante fitermethoden 

• Meting en interpretatie van visueel geleide oogbewegin
gen in normale en pathologische omstandigheden 

3.2.2 

3.2.4 

3.2.6 

• Meettechniekontwikkeling spier-zenuwstelseI: ademha
lingsmonitor m.b.v. elektromyografie van ademhalings
spieren, ENG en EEG telemetrie en registratie, meerka
naaisreferentieversterker, automatische relaxometrie 

RUG 5.3.1 

• Automatisering funktiediagnostiek in de neurologie 
• Raster stereografie voor preventie rugklachten 
• Elektrofysiologische signaalverwerking 
• Geautomatiseerde meetopstelling voor single fiber elek- RUU 

tromyografie 
• Ontwikkeling transportabele meetopstelling voor kwanti

tatief onderzoek van de gestoorde motoriek t.b.v. diag
nostiek en kontrole therapie van neuromusculaire aan
doeningen 

• Meetsystemen: aktieve huidelektrode (EEG) 
• Signaalanlyse: detectie van spikes in het EEG 
• Relatie oogbewegingspatronen en gepresenteerde informa

tie 
• Smeringsmechanismen in synoviaalgewrichten 
• Preventie van rugklachten 

THO 

THT 

5.3.6 
5.3.1 
5.3.8 
1.1.1 

1.1.2 

8.5.1 
8.5.2 
8.6.4 

10.1.1 
10.1.5 



12 

• Modelvorming van motor-unit aktiepotentialen 
• Elektrische geleiding in skeletspierweefsel 
• Ontwikkeling van een draagbaar VEP-analyse systeem UvA 

10.2.2 
10.2.3 
12.1.2 
12.2.2 • Signaalanalyse van EEG en evoked responses; topologie 

(mapping) 
• Ontwikkeling van systemen voor de digitale registratie 

en bewetking van fysiologische signalen: EEG, ENG 
12.2.3 

• Biologische signaalverwerking: segmentatie EEG VUA 13.1.1 
13.3.2 • Neet- en registratiemethode voor oogbewegingen,VEP 

7.3 Long (06.15.00) 

• Ontwikkeling kwantitatieve modellen voor betere infor- EOR 2.3.1 
matie uit lichaamsplethysmografische metingen 

• Verbetering van thermodilutie meetmethode voor cardiac 2.3.2 
output tijdens beademing 

• Longfunktieonderzoek bij beademde patienten: diffusie- RUG 5.2.2 
kapaciteit, kortlevende radioaktieve isotopen (13N,11C), 
beademingsapparatuur, automatisering FRC 

• Regelsystemen van ademhaling en circulatie; vroegdiag- RUL 6.4.3 
nostiek van longafwijkingen 

• Ontwikkeling geautomatiseerde opstelling voor de bepa- RUU 7.4.1 
ling van de diffusiekapaciteit van de longen m.b.v. 
koolmonoxide (single-breath methode, rebreathing metho-
de) 

• Ontwikkeling geautomatiseerde parameters chatting van de 7.4.2 
ademflow-volume kurve 

• Signaalanlyse: spektrale pneumografie 
• Stabiliteit van longalveolen 
• Differentieel impedantie-plethysmografie 

paling in de thorax 

THD 8.5.2 
THE 9.7.2 

voor vochtbe- VUA 13.3.4 

7.4 Zintuigen (06.20.00 en 06.25 00) 

• Automatisering elektro-ophtalmologie 
• Fonetograaf 
• Diagnostiek van het oog m.b.v. gereflekteerd licht: 

deneitometrie van het visuele pigment; 
tluorometrie: bepaling lekkage van de retinale circula
tie naar het oogvocht; 
ellipsometrie: bepaling dubbelbrekende eigenschappen 
van hoornvlies en fotoreceptoren; bepaling orientatie 
van de fotoreceptoren; 
scanning laser ophtalmoscoop: tweedimensionale dens ito
metrie van het visuele pigment 

• Psychofysika; elektrofysiologie; mechanika van het in
wendig oor 

• Perceptieve informatieverwerkinq in wisselwerkinq met 
apparatuur en programmatuurj horen, spraak, zien, le
zen, cognitie en kommunikatie 

• Meting van pupilreakties 
• Visueel systeem: primaire processen, kleur, kontrast, 

RUG 5.3.4 
5.3.5 

RUU 7.3 
7.3.1 
7.3.2 

7.3.3 

1.3.4 

THD 8.4.1 

THE 9.1.1 

TUT 10.2.11 
UvA 12.1.1 
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struktuur, koderingssystematiek 
• Ontwikkeling testapparatuur voor het kleuren-zien 
• Auditief systeem: frequentieselektiviteit methodologie 
• Visueel systeem: pupillografie; oogparameters d.m.v. VUA 

12.1.3 
12.1.4 
13.3.2 

ultrageluid 

1.5 Haag/darm (06.30.00) 

• Meting myoelektrische aktiviteit van het gladde spier- EUR 2.5.1 
weefsel van de maag m.b.v. buikhuidelektroden (hond en 
mens) t.b.v. de studie van de normale en afwijkende 
aaaqaotoriek, zowel in tijds- als frequentiedomein 

7.6 Nier/urine (06.35.00) 

• Automatische registratie van urineproduktie 
• Urodynamika van de lagere urinewegen; ontwikkeling van 

onderzoektechnieken 
• Fysiologische chemie: langdurig aktief op nier/kunst

nierprocessen en steroidhormonen 
• Ontwikkeling registratiemethoden in de urologie: uro

flowmetrie, inkontinentie registratie 

7.7 Ergometrie (06.50.00) 

• Parameterstudies van loop- en bewegingspatronen 
• Rontinue meting van parameters betreffende houding en 

beweging zonder hindering van de werknemer 
• Onderzoek aan het systeem, gevormd door voet en. schoen 

te samen; opsporing van fysische grootheden en ontwikke
ling van apparatuur om die te kwantificeren 

RUG 5.7.3 
RUL 6.3.4 

THE 9.5.3 

UvA 12.5.3 

EUR 2.4.1 
2.6.1 

2.6.3 

• Gangbeeldanalyse, bio-feedbacksysteem RUG 5.3.2. 
• Bewgingsstudies: armbewegingen, neuronale besturing van THD 8.1.4 

het voortbewegen; kontaktloze beweqingsanalyse 

7.8 Overige (06.55.00) 

Huid, weefsel 

• Huidfunktieonderzoek, waterdampverlies via de huid 
• Fundamenteel onderzoek naar (over)gevoeligheid van de 

huid voor licht 
• Ontwikkeling van apparatuur: opstelling voor het ver

krijgen van licht in een te kiezen golflengtegebied en 
van voldoende hoge intensiteit voor diagnostiek en the-
rapie 

RUG 5.7.4 
RUU 7.5.1 

1.5.3 

• Vervormingen en spanningen in weefsels nabij uitwendige TUT 10.1.4 
ondersteuningen 

• Preventie decubitus VUA 13.3.5 
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Stofwisseling 

• Voeding en metabole processen: de ontwikkeling van een RLg 4.7 
meetkamer voor het verkrijgen van inforaatie, met name 
in relatie tot lichamelijke inspanning en voeding 

Diverse 

• Rathetertip-drukmeter met resonerend membraan 
• Ontwikkeling van apparatuur t.b.v. de meting van de 

konditie van de enkelbanden 

1.9 Bewakingsapparatuur (06.10.00) 

• Methoden en systemen voor inten5ieve patientenbewaking 
• Registratie en korrelatie van vitale parameters bij 

zieke pasgeborene, op non-invasieve wijze verkregen 
• Rontinue foetale p02-meting 
• Ontwerp en konstruktie van telemetriesystemen, implan

teerbaar in proefdieren: 1- of meerkanaals-, universeel 
modulair 6-kanaalssysteem 

• Implanteerbare multigated ultrageluidsdopplerflowtrans
ducers voor kleinere vaten 

• Telemetrie; implanteerbaar; meerkanaals 
• Ontwikkeling van een miniatuur veelkanaals telemetrie

systeem voor fysiologische signalen 

8. Labgratoriumapparatuur en toebehoren (09.00.00) 

• Ontwikkeling meetmethoden voor herkenning van weefsel-
500rt 

• Ontwikkeling computergestuurde ellipsometer waarmee 
de reakties van eiwitten van een membraanoppervlak 
worden bestudeerd (gebruik makend van veranderingen in 
lichtreflektie-eigenschappen gedurende de reaktiepro
cessen) 

• Meetsystemen voor gasuitwisselingsprocessen: twee
kleuren reflektie oxymeter, 02-affiniteit van hemo
globine in bloed, 02-qebruik en co2-produktie per 
ademhaUng 

• Ratheters voor kontinue meting van bloed-pH in vivo 
• Multikomponentanalyse van hemoglobinederivaten in 

mensenbloed 
• Toepassinq van HPLC-technieken (peptiden, aminozuren, 

virale en bacteri~le eiwitten) 
• Snelle geautomatiseerde mikroskopische morfometrie 
• Specifieke en kwantitatieve detectie van molekulaire 

komponenten in cellen en weefsels (zuren, protelnen, 
enzymen) 

• Fysisch-chemische modellen die het matrixkarakter van 
van reakties in mikroskoop-preparaten simuleren' 

THT 10.2.12 
UvA 12.5.4 

EUR 2.2.3 
RUN 3.2.8 

RUG 5.2.1 
EUR 2.5.2 

RUU 7.9.2 

THD 8.5.3 
UvA 12.5.1 

EUR 2.1. 3 

RLg 4.5.1 

RUG 5.2.1 

5.2.4 
5.2.5 

5.6.5 

RUL 6.1.4 
6.2.1 

6.2.2 
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• Computerprogramma's voor cytofotometrie en cytofluoro
metrie in kombinatie met scanning en TV-mikroskopen 

• Uiterst snelle voltage clamp versterkers voor celmem
braanonderzoek 

• Toegepast onderzoek (beeldverwerking): mikroskopie, 
cytofluorometrie 

• Densitometrie van het visuele pigment 
• Fluorometrie: bepaling lekkage van de retinale circu

latie naar het oogvocht 
• Ellipsometrie: bepaling dubbelbrekende eigenschappen 

van hoornvlies en fotoreceptoren 
• Automatisering analysemethoden voor fysiologische me-

tingen 
• Spoorelement stofwisseling 
• Multispoor elementanalyse 
• Geavanceerd analytisch instrumentarium 
• Klinische toepassingen en fundamenteel onderzoek 
• Analyse van sporenelementen in biomedische vloeistoffen 

en weefsels 
• Bloedtechnologie: diagnostiek en behandeling bij ver

storingen in de noraale saaenstelling van het bloed 
• Ontwikkeling van meetdevices voor gebruik in bloed

vaten op basis van de ion-sensitive-field-effect
transistor (ISFET) 

• Automatisering in de klinische chemie 
• Raman mikrospektroskopie 
• Raman spektroskopie van nuclelnezuren en eiwitten 
• Stromingscytometrie 
• Theoretische immunologie 

6.2.3 

6.5.1 

RUU 1.2.2 

7.3.1 
1.3.2 

7.3.3. 

THO 8.5.4 

8.7.1 
8.7.3 

THE 9.5.1 
9.5.2 
9.7.5 

9.8.3 

THT 10.2.9 

• Beeldverwerking in mikroskopische toepassing VUA 

10,2.14 
10.4.1 
10.4.2 
10.4.3 
10.4.5 
13.1. 2 

9. Narcose- en beademinqsapparatuur (12,00.00) 

• Dokumentatie cardioanesthesie 
• Longfunktie-onderzoek bij beademde patienten: 

beademingsapparatuur 
• Medische elektrotechniek; langdurig aktief op 

anesthesie 

10. Chirurqische apparatuur en toebehoren (15.00.00) 

• Externe fixateur voor behandeling open botbreuken 
(patent) 

• Toepassing dermaal schapencollageen als biomateriaal 
• Onderzoek naar het sluitmechanisme van sfincers; 

ontwikkeling methodieken 

RUG 5.1.2 
5.2.2 

THE 9.6.2 

RUU 7.9.1 

UvA 12.6.1 
12.6.2 
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11. Apparatuur en toebeboren yoor orqaanfunktieondersteuning (18,QO.OQ), 

kunstweefsels en -orqanen 

11.1 Hart-long machine (18.45.00), pomp 

• Ontwikkeling van komponenten voor bart-long macbine: 
gasbeldetector, geautomatiseerde cardiotomiezuiger, 
autotransfusiesysteem, bloedpompen, katbaferometer als 
p02/PC02 sensor, hoge frequentie ventilator 

• Pacemaker analyse interface 
• Computergestuurde bart stimulator 
• Funktiegestuurde bydrodynamische pomp 

11.2 Kunstweefsels en -organen 

• Gewricbtsmecbanika; knie en pols 
• Gewrichtsimplantaten: ontwerpen, spanningsberekeningen, 

fixatiemetboden, ontwerp en selektie criteria 
• Tandbeelkundige material en 
• Revalidatietechniek: myoelektrische ademprothese 
• 8eetboogtemeting voor tandbeelkundige prothesen 
• Cel-polymeerinteraktie 
• Coronair bypassprothese, elastische vaatprothese voor 

arterioveneuze shunts, tracbeaprothese, corneaprothese, 
kunsthuis, hechtmateriaal 

• Rekonstruktie en vervanging van de beschadigde meniscus 
• 8ruikbaarheid van calciumtrifosfaat als botvervangend 

middel 
• 8ehandeling van tumoren: femur-endoprothesesystemen 
• Vermoeidheidsverschijnselen van osteosynthese-materiaal 
• Ontwikkeling en toepassing van alloplastische 

middenoorprotbeses voor middenoorrekonstrukties 
• Spiergewrichtstelsel; langdurige aandacht voor 

gewrichtsmechanika 
• 81oedstromingseffekten; interakties stromende media en 

hun omgevingssystemen 
• Visko-elastische materialen 
• Fysiologische cbemie: nier/kunstnierprocessen 
• Hartklepprotbesen: langdurige fundamentele aandacht 

voor werking en konstruktie van de natuurlijke aorta
klep, gericht op inzicht t.b.v. het ontwerpen van hart
klepprothesen 

RUG 5.1. 1/ 
5.2.3 

5.1.2 
5.1.4 
13.2.5 

KUN 3.4.1 
3.4.2 

3.4.3 
RUG 5.3.2 

5.3.3 
5.4.1 
5.4.2 

5.4.3 

5.5.3 
5.7.5 

RUL 6.3.1 

THE 9.4.1 

9.4.2 

9.4.3 
9.5.3 
9.8.1 

• Vervormingen en spanningen in weefsel! nabij uitwendige THT 
ondersteuningen 

10.1.4 

• Bevestiging van knie-endoprothesen 
• Non-invasieve verstelbare groeiprothese in tibia en/of 

femur 
• Ontwikkeling van neuroprothesen 
• Interaktie van materialen met bioed 
• Interaktie van materialen met weefsel 
• Interaktie van materialen met bacteri!n 
• Antitrombogene polymeren 

10.1.2 
10.1.3 

10.2.13 
10.3.1 
10.3.2 
10.3.3 
10.3.4 
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• Toepassing van polymeren in reagentia en in kunst
organen 

• Biodegradeerbare kunststoffen 
• Prod rugs 

12. Hulpaiddelen t.b.v. Minder yaliden (21.00,QQ) 

• Bovenste ledematen: prothesen, orthesen, proprioceptie 
• Kommunikatie: hulpmiddelen voor motorisch en sensorisch 

gehandicapten 
• Spraakanalyse en spraaksynthese 
• Hulpaiddelen voor perceptief gehandicapten (produkt

ergonomie) 
• Medische elektrotechniek: instrumentontwikkeling 

voor gehandicapten 
• zie ook onder 15.5 

13. Behandelinqsapparatuur (24.00,00) 

13.1 Radiotherapie (24.05.00) 

THO 

THE 

THO 

10.3.5 

10.3.6 
10.3.7 

8.1.1 
8.1. 2 

8.5.5 
9.1.2 

9.6.2 

11.2 

• Dosimetrie bij rOntgenonderzoeken; stralingsreduktie KUH 3.3.1 
bij thoraxopnamen 

• Elektronen bundelmodel, berekening isodose patron en 3.3.2 
voor klinische toepassingen 

• Behandeling van tumoren: hyperthermie, Cavitron RUG 5.5.3 
Ultrasonic Aspirator (CUSA), intra-operatieve bestra-
ling 

• Methoden voor lokale hyperthermie m.b.v. elektro- RUU 7.9.3 
magnetische velden van speciale vorm t.b.v. gecombi-
neerde radiotherapie en hyperthermie van tumoren 

• Automatisering: rekentechnieken t.b.v. lokale hyper- THO 8.5.4 
thermie 

• Stralingshygi~ne en dosimetrie 8.7.4 

13.2 Fysische therapie (24.10.00) 

• Parameter studies van loop- en bewegingspatronen 
• Ontwikkeling van systemen v~~r de bepaling van krachten 

en bewegingen 
• Dynamometrie, i.h.b. isokinetische meting voor o.a. 

therapie-evaluatie 
• Onderzoek naar de keuze van technische voorzieningen 

in het revalidatieproces 
• Evaluatiestudies: behandelproces van gehandicapten; 

methodieken bij revalidatie 
• Ontwikkeling van revalidatiehulpmiddelen voor 

dagelijkse aktiviteiten 
• Saeringsaechanismen in synoviaalgewrichten 
• Vervoraingen en spanningen in weefsels nabij uit-

EUR 2.4.1 
2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

THO 8.1. 3 

8.1. 6 

THT 10.1.1 
10.1.4 
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wendige ondersteuningen 

13.3 Fototherapie (24.15.00) 

• Bestrijding van overgevoeligheid en andere huidziekten RUU 1.5.2 
m.b.v. licht 

• Ontwikkeling van apparatuur: opstelling voor het ver
krijgen van licht in een te kiezen golflengtegebied 
en van voldoende hoge intensiteit voor diagnostiek en 
therapie; bestralingskabines voor lichttherapie van b.v. 
psoriasis, eczeem 

13.4 Geneesmiddel-toedieningssystemen (24.20.00) 

7.5.3 

• Hypertensie: aandacht voor mikropompsystemen die RLg 4.4.4 
regionale toediening van farmaca mogelijk maken 

• Geneesmiddel afgiftesystemen: glucosesensor; oraal RUG 5.7.1 
nulde-orde toedieninqssysteem 

• Ontwikkeling mikropompje voar kontinue toedieninq in- TUT 10.2 
suline •. b.v. pi~zo-elektrische membranen 

13.5 Couveuse (24.30.00) 

• ontwikkeling couveuse 

13.6 Diverse (24.50.00) 

• Bioteedbacksysteem 
• Beethoogtemeting voor tandheelkundige prothesen 
• Berekeninq van elektromagnetische veiden bij bot

groeistimulatie 

14. Yeiligheidsmeetapparatuur en toebehoren (33.00.00) 

• Bepaling allergeengehalte in lucht 
• Werkkondities in de operatiekamer; beperkinq 

luchtverontreiniqinq door inhalatie-anaesthetica; 
verbetering atvoersystemen 

• Veiligheid in de gezondheidszorq 

15. Overige onderzoek-aandachtgebieden (-) 

15.1 Erqonomie 

• Bepaling van ontwerpkriteria voor werkplekken en 
kwantificering op basis van biomechanika-studies 
tijdens zittend en staand werken 

• Aangepast bouwen: toegankelijkheid van gebouwen; 
bouwkundige voorzieninqen 

• Cybernetische en informationele ergonomie: visuele 

RUG 5.3.9 

RUG 5.3.2 
5.3.3 

RUU 7.9.4 

RUG 5.1.6 
RUL 6.3.3 

THD 8.3.3 

EUR 2.6.2 

THD 8.1.5 

8.3.1 
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informatieoverdracht en besturinqstaken, proces
reqelinq; beeldschermstations; cockpits 

• Anthropometrie: datasystemen; kwantificerinq van 
lichamelijke belastinq 

• Veiliqheid in de qezondheidszorq 
• Opzet en evaluatie van de bouw van qezondheidscentra 
• Spraakverstaanbaarheid in gebouwen 
• Relatie oogbewegingspatronen en qepresenteerde infor

maUe 
• Perceptieve informatieverwerking in wisselwerking met 

apparatuur en programmatuur; horen, spraak, zien, 
lezen, cognitie en kommunikatie 

• Produktergonomie 
• Milieu in gebouwen; veiligheid en behaaglijkheid bij 

bepaalde aktiviteiten 
• Beheerssystemen met laag energieverbruik 
• Arbeidsomstandigheden in en rond de operatiekamer 
• Preventie van rugklachten 
• Meting van pupilreakties (mens-machine-kommunikatie) 

15.2 Medische Biotechnologie 

• Drug targeting m.b.v. liposomen en glycoprotelnen 
• Konstruktie DNA-vectoren voor gensubstitutie in enzym 
defici~nte cellen 

• Bereidinq en toepassing monoclonale antilichamen voor 
virus- en tumordiaqnostiek in vitro en in vivo 

• ontwerp en toepassing peptidefragmenten als mogelijk 
vaccin tegen virusinfekties 

• Plantencelkweek voor bereidinq farmaca 
• Produktie monoclonale antilichamen 
• Produktie van restrictie enzymen 

15.3 Organisatie en beheer 

8.3.2 

8.3.3 
8.6.2 
8.6.3 
8.6.4 

THE 9.1.1 

9.1.2 
9.3.1 

9.3.2 
9.3.3 

THT 10.1.5 
10.2.11 

RUG 5.6.1 
5.6.2 

5.6.3 

5.6.4 

5.6.6 
RUL 6.6.1 

6.6.2 

• organisatiestruktuurj arbeidsklimaat, kosten en bud- THE 9.2.1 
geterinq interorganisationele samenwerking 

• Het verpleegkundiq gebeurenj het klinisch en poli- 9.2.2 
klinisch gebeureni eerstelijnsqeneeskunde; ziekenhuis-
bouw; opleidingen op dit gebied 

• Medical Technology Assessment (MTA) studies 9.2.3 

15.4 Medisch Technologische Dienst (MTD-TNO) 

• Onderzoek naar de gebruikswaarde van medische appara
tuur met nadruk op: doelmatiqheid, veiligheid, 
storinqsproduktie en storingsgevoeliqheid 

• Ontwikkelen van kriteria, meetmethoden en procedures 
ten behoeve van eiqen onderzoek, beleidsonderbouwinq en 
normontwikkelinq op het gebied van medische apparatuur 

• Toetsen van medische apparatuur aan normen, toelatings-
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en kwaliteitseisen met het oog op produktverbetering en 
exportbevordering 

• Tot coOrdinatie van gebruikswaardeonderzoek en onder
linge erkenning en uitwisseling van testresultaten 

• Adviesverlening en intormatieverstrekking via het 
Adviescentrum Medische Technologie (ANT) van de MTD: 
ondersteuning van medische instellingen bij aanschaf, 
gebruik en onderhoud van medisch technische produkten, 
opbouw en onderhoud van gegevensbestanden van medisch 
technische produkten en aedisch technologische kennis
punten, zonodig leggen van kontakten met experts elders 
in THO 

• Aktuele onderwerpen van onderzoek: elektrochirurgie, 
infuustoedieningssystemen, ultrageluidsdosimetrie, 
pacemakerinterferentie, veiligheid van installaties 

15.5 Bureau Voorzieningen Gehandicapten (BVG-TNO) 

• Ingang en koOrdinatiepunt voor het onderzoek binnen rNO 
en het Instituut voor Revalidatievraagstukken (IRV) op 
het gebied van voorzieninqen voor gehandicapten en 
revalidatie 

• Probleeainventariserend en beleidsvoorbereidend onder
zoek 

• Onderzoek naar kwaliteit en bruikbaarheid van voor
zieninqen voor gehandicapten 

• Onderzoek qericht op produktontwikkeling en produkt
verbetering inclusief de daarbij toe te passen ver
vaardiqingsmethoden 

• Revalidatie onderzoek/onderbouwend onderzoek 
• Lopende aandacht: rolstoelen, kommunikatiehulpmiddelen, 

sensoren en manipulatoren, orthopedische hulpmiddelen, 
toepassing van moderne materialen. 

I i 
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16. Lijst van kontaktpersonen 

Etasmus Uniyersiteit Rotterdam (EUR) 

• Prof.Dr.lr. N. Bom 
Fae. der Geneeskunde/Thoraxcentrum 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam 
tel. 010-639111 

• Dr.lr. J.H.C. Reiber 
Fac. der Geneeskunde/Thoraxcentrum 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam 
tel. 010-634485 

• Prof.Dr.lr. C.J. Snijders 
Afd. Nedische Technoloqie, Vakqroep: Natuurkunde & Teehnoloqie 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam 
tel. 010-635071 

Katholieke Uniyersiteit Nijmegen (KUN) 

• Ir. G.J.H. Uijen 
Fac. der Geneeskunde 
Geert Grooteplein Zuid 8, 6525 EZ Nijmeqen 
tel. 080-514536 

• Ir. Th. Zelders 
Fac. der Geneeskunde 
Geert Grooteplein Noord 31a, 6525 EZ Nijmeqen 
tel. 080-513590 

Riiksuniyersiteit Limburg (RLg) 

• 

• 

Dr.lr. M.G.J. Arts 
Capaciteitsgroep Fysiologie, Biomedisch Centrum 
Postbus 616, 6200 NO Maastricht 

Dr.lr. A.P.G. Hoeks 
Afd. Biofysica 
Postbus 616, 6200 NO Maastricht 
tel. 043-888479 

Rijksuniyersiteit Groningen (RUG) 

• Prof.Dr. P.R. Bouman 
Fac. der Geneeskunde 
Bloemsingel 1, 9713 BZ Groningen 
tel. 050-115095, 115067 
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• Dr. A. Gramsbergen 
Instituut voor Ontwikkelingsneurologie, Academisch Ziekenhuis 
Oostersingel 59, 9713 EZ Groningen 
tel. 050-614257 

• Prof.Dr.lr. L. de Pater 
Lab. voor Medische Fysica 
Bloemsingel 10, 9712 KZ Groningen 
tel. 050-115031 

Riiksuniyersiteit Leiden (RUL) 

• Prof.Dr.lr. J.A.E. Spaan 
Fysiologisch Lab. 
Wassenaarseweg 62, 2333 AL Leiden 
tel. 071-148333, tst. 3361 

Biiksuniyersiteit Utrecht (BUU) 

• Dr.lr. J.K Fokkens 
Academisch Ziekenhuis, afd. Medische Fysica 
Postbus 16250, 3500 CG Utrecht 
tel. 030-372649 

• Prof.Dr. P. Wittebol 
Fac. der Geneeskunde, afd. Reelkunde 
Catharijnesingel 69, 3511 GL Utrecht 

Technische Roge,chool Delft (TRD) 

• Prof.Dr.lr. E. Backer 

• 

Afd. Electrotechniek 
Postbus 5031, 2600 GA Delft 
tel. 015-786176 

Ir. J.W. Smeets 
Centrum Medische Techniek 
Postbus 5048, 2600 GA Delft 
tel. 015-786167 

• Dr.lr. B.P. van Wijk van Brievingh 
Afd. Electrotechniek 
Postbus 5031, 2600 GA Delft 
tel. 015-786218 

Technische HogeschoQl Eindhoven (THE) 

• A. Brouwers 
Ir. J.A.M. Graafmans 
Bureau Biomedische Gezondheidstechniek 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 
tel. 040-472008 
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• Prof.Dr.lr. J.D. Janssen 
Atd. Werktuiqbouwkunde, vakqroep WFW 
PoStbU5 513/ 5600 MB Eindhoven 
tel. 040-473075 

Technische Hoqeschool Twente (THT) 

• Prof.Dr. H.B.K. Boom 
Afd. Electrotechniek 
Postbus 217, 7500 AE Enschede 
tel. 053-893461 

• V. Veqter 
CoOrdinatiecentrum BMT 
Postbus 217, 7500 AE Enschede 
tel. 053-893970 

Orqanisatie voor Toeqepast Natuurwetenschappeliik Onderzoek (TNO) 

• Dr.lr. V.T. van Beekum 
Medisch Technoloqische Dienst (MTD-TNO) 
Postbus 188/ 2300 AD Leiden 
tel. 071-214441 

Oniversiteit van Amsterdam (OvA) 

• P.C.M. van den Berg, arts 
Acad. Medisch Centrum AZUA, afd. Anaesthesioloqie 
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam 
tel. 020-5669111 

• Dr.lr. C.A. Grimbergen 
Acad. Medisch Centrum AZOA, afd. Medische Fysica 
Meiberqdreef 9, 1105 AZ Amsterdam 
tel. 020-5664843 

Vriie Uniyersiteit Amsterdam (VUA) 

• Prof.Dr.lr. J.H. van Bemmel 
Fac. der Geneeskunde 
Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam 
tel. 020-5483305 

• Prof.Dr. H. Schneider 
Fac. der Geneeskunde, Vakqroep Medische Fysica 
Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam 
tel. 020-5482753 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Een ori~ntatie voor het Nederlandse Midden- en 
Kleinbedrijf op het gebied van de Biomedische 
en Gezondheidstechnologie, augustus 1984, 
A. Brouwers, BMGT 84.338, Projektburo BMGT, 
THE, Postbus 513, 5600 MB EINDHOVEN 

Vooronderzoek naar kansen en bedreigingen van 
de Nederlandse Industrie op het gebied van de 
medische technologiel instrumentarium , febr. 1983, 
Hosto Consult, Van Speykstraat 48, 
2518 GO 'S-GRAVENHAGE 

Onderzoek naar importbeperkende maatregelen, 
maart 1984, 
Bosto Consult, Van Speykstraat 48, 
2518 GO 'S-GRAVENHAGE 

Een overzicht van de Biomedische Technologie in 
het onderzoek aan de Nederlandse Universiteiten, 
Technische Hogescholen en bij de Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, januari 
1985, 
A. Brouwers, A.P.M. Gaykema, J.W. Smeets, IUO 65.701, 
sekretariaat interuniversitair overleg voor BNT, 
projektburo BMGT, THE, Postbus 513, 
5600 MB EINDHOVEN 

Functionele Classificatie Ziekenhuis Inventaris, 
konsept 1984, 
NZI, Postbus 9697, 3506 GR UTRECHT 

Prioriteiten in het gezondheidsonderzoek, RAWB 33, 
oktober 1983 
Raad van advies voor het wetenschapsbeleid, 
Postbus 18524, 2502 EM 'S-GRAVENHAGE 

Voorstellen tot verbetering van de inkooporgani
satie in ziekenhuizen, 1984 
Nationale Ziekenhuisraad, Postbus 9697, 
3506 GR UTRECHT 

BAZIS, Ziekenhuis Inventaris systeem Prof. Bakker, 
Academisch Ziekenhuis Leiden, 
Rijnsburgerweg 10, 2333 AA LEIDEN 
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18. Lijst van yaktermen en afkortingen 

allergeen 

a110 
anesthesie 
angiografie 

antropometrie 
arteria 
audiavesti-

bulair 

BNT 
bundel van His 

cardio
cerebraal 
cine-
CO2 
collageen 
cornea
corona 
CT 
cybernetica 

cyto-

3D
decubitus 

dermaal 
DNA 
dosimetrie 
dynamometrie 

ECG 

echo'1ram 
EEG 

EMG 

endo
endocardium 

stof die een overqevoeligheidsreaktie oproept bij 
personen met allergische aanleg 
Ander 
qevoelloosheid 
het rOntgenologisch afbeelden van vaten, na injektie 
van een kontraststof 
de wetenschap omtrent de afmetinqen van de mens 
m.b.t. slagader 
betreffende het voorhof van het oor 

biomedische technoloqie 
bundel prikkelqeleidende vezels tussen de arterioventi
culaire Knoop en de papillaire spieren van de hart
kamers 

m.b.t. het hart of tot de maaqcardia 
betreffende de (qrote)hersenen 
as 
koolzuur, kooldioxide 
eiwitachtiqe stot in bindweefsel, vaak in vezelvorm 
hoornvlies 
kroon, krans 
Computertomogratie 
kennis van de besturing van organische funkties d,m,v. 
terugkoppeling (feedback) 
cel 

driedimensionaal 
langzame beschadiging van weefsel dat minder vitaal is 
en bovendien aan voortdurende druk blootstaat 
betreffende de huid 
desoxyribonuclelnezuur 
het meten van een dosis (energie, straling) 
meting van spierkracht 

Elektrocardioqram; de curve die ontstaat bij registra
tie van potentiaalvariaties die op verschillende plaat
sen van het lichaam worden veroorzaakt door de aktivi
teit van de harts pier 
registratie van teruggekaatste ultrasone trillinqen 
Elektroencephaloqram; de curve die ontstaat bij reqis
tratie van de elektrische stromen, die door hersenakti
viteit ontstaan 
Elektromyogram; de curve die ontstaat bij registratie 
van potentiaalverschillen in de spieren tijdens de 
kontraktie 
in, binnen 
de uit een laag endotheel (eenlagig plaatepitheel) 
bestaande binnenkleding van het hart 

, i 
, I 



epi
EVR 

farmacon 
femur 
fonetiek 

FItC 
fysiologie 

gastro
glycoprotelnen 

hellodynallika 
histo-
HPLC 
hydro
hypertensie 
hyperthermie 

intra
ischellie 

katheter 

laser 

liposollen 

Iletabool 
Ilitose 
Ilorfolletrie 
motor unit 

myo-

neuro
NMR 

oncologie 

°2 
ophtalmo-
orthese 
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op 
Endocardial Viability Ratio 

geneeslliddel 
dijbeen, bovenbeen 
wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van 
de fysische en fysiologische aspekten van spraakklanken 
Funktionele Itesidu-Capaciteit 
de wetenschap die de funk ties van levende organisllen 
bestudeert 

betreffende de maag of de buik 
verbindinqen, bestaande uit een suiker plus een eiwit 

leer van de beweging van het bloed 
weefsel 
High PerformancelPressure Liquid Chromatography 
water 
verhoogde (bloed)druk 
sterk verhoogde (lichaams)temperatuur 

in 
bloedleegte door belemmering in de aanvoer van bloed, 
bij vernauwing of organische afsluitinq van het aanvoe
rend vat 

stijve of slappe buis die in een der lichaamskanalen 
wordt geschoven, teneinde niet-afvloeiende vloeistof te 
lozen 

Light Amplification by stimulated Emission of Radia
tion. Elektromagnetische stralinq in UV-, zichtbaar 
licht- of IR-gebied na versterking van atoomtrillingen 
in emulsievorm aanwezige, lipold-bevattende deeltjes in 
het weefsel 
m.b.t. de stofwisseling 
gewone celdeling 
verrichten van metingen van de vormen der organismen 
voorhoorncel plus de bijbehorende uitlopers en de 
spiervezels die door de uitlopers worden gelnnerveerd 
spier 

zenuw 
Nuclear Magnetic Resonance, kernspinresonantiej afbeel
dingstechniek waarbij tevens de chemische samenstelling 
van lichaamsdelen kunnen worden bepaald 

leer der gezwellen 
zuurstof 
m.b.t. het oog 
een gemotoriseerde beugelapparatuur die rondoll of aan 
een verlallde arm wordt aangebracht 
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osteo- bot-

PAIN pacemaker analyse interface 
perceptie waarneminq 
PC02 l p02 parti6le kooldioxidedruk; parti6le zuurstofdruk 
pH zuurqraad 
plethysmoqrafie vastleqqinq van de veranderinqen in volume van eert 

lichaamsdeel, vooral ter bepalinq van de bloedstroom in 
ledematen of tenen/vinqers 

pneumoqrafie qrafische reqistratie van de ademhalinqsbeweqinqen van 
de borstkas 

proprioceptie m.b.t. qevoelsprikkels die uit het eiqen lichaam cq 
hetzelfde orqaan afkomstiq zijn 

prothese kunstprodukt ter vervanqinq van een verloren qeqaan 
lichaamsdeel 

psychofysika psycholoqisch onderzoek naar het verband tussen fysi
sche prikkels en psychische reakties 

radio
recursief 
reoloqie 

sarcoma 
scintiqrafie 

sfincter 
soma to
spatiel 
synoviaal 

telemetrie 

temporee1 
thermodilutie 
thorax 
tibia 
thrombine 
thromboqeen 
tomoqrafie 

trachea 
transducer 

ultraqeluid/ 
ultrasoon 
uro
uterine 

-vasculair 

stralinq
omkeerbaar 
kennis van de vervorminq en stroming van een vloeistof
massa (b.v. van bloed) 

kwaadaardiq qezwel, uit bindweefselcellen ontstaan 
aftasting van een orgaan of lichaamsdeel naar de inten
siteit van uitqezonden gammastralen m.b.v. een scanner 
sluitspier 
lichaam 
m.b.t. ruimte 
m.b.t. qewrichtsvloeistof 

het verrichten van metingen op afstand, waarbij de 
hiervoor benodigde qegevens radiografisch worden over
qeseind 
m.b.t. tijd 
indikatorverdunningsmethode 
borstkas 
scheenbeen 
enzym, dat bij het stollingsproces een rol speelt 
stollinqsfactor II 
door draaiing van de plaat en de rOntgenbuis t.o.v. het 
objekt wordt een bepaald vlak scherp afqebeeld, terwijl 
aile strukturen voor en achter dit vlak vervagen 
luchtpijp 
omvormer, omzetter 

onhoorbare "geluidsgolven" met frequentie > 15.000/sec. 

urine
baarmoeder 

m.b.t. vaten 

I ! 



VCG 
veneus 
ventriculaire 

tachycardie 
ventrikel 
VEP (VER) 
in vitro 
in vivo 
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vector (space) cardioqram 
aderlijk 
ernstiqe ritmestoornissen van het hart 

kamer (hart-, hersen-) 
Visual Evoked Potential (-Responses) 
methode van onderzoek buiten het levend orqanisme 
methode van onderzoek in het levende orqanisme 

Voor deze lijst is qebruik qemaakt van: 
• Biltman, M.M., arts, Pinkhof-Bilfman Geneeskundiq Woordenboek, 

Scheltema & Bolkema, Utrecht (1984) 
• De Grote Medische Encyclopedie, deel 15, Medisch Woordenboek, 

Scheltens & Giltay, Utrecht (1984) 
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