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TH Eindhoven
BMGT/tb/ml/86.292
Brouwers, A.
juni 1986

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Ret Meditronprojekt

Stand van zaken per juni 1986

Inleidinq

1. Het meditronprojekt, gestart in maart 1984, beoogde het tot industri~le

benutting brengen van kennis op het gebied van cyclotrons en radio
chemie rond toepassing op het gebied van Positronen Emissie Tomografie
(PET).

2. De opzet van Meditron BV voor de benutting van deze kennis, toeganke
lijk op de Technische Hogeschool Eindhoven en de Rijksuniversiteit Gro
ningen, is gegeven in het rapport MED/85.037, deel van het Meditron
ondernemingsplan (verkrijgbaar op het THE-buro BMGT).

Stand van zaken rond de iaarwisseling 85/86

3. De stand van zaken rond dit projekt is eind 1985 gerapporteerd onder
kenmerk BMGT/85.775, hierbij gevoegd als bijlagen C zonder detail
informatie.

4. Door verschillende deskundigen getoetst werd toen vastgesteld dat:
- De ontwikkelingen rond PET zich inderdaad duidelijker begonnen af te

tekenen zoals in het ondernemingsplan voorzien.
- Het Meditronteam de nodige randvoorwaarden tot stand had gebracht

vo6r het kunnen aanvaarden van orders op dit gebied.

5. Wegens de kansrijkheid werd besloten om dit projekt nog een half jaar
voort te zetten. Hiervoor werd de nodige ekstra ondersteuning verkregen
(THE, TOP-plaatsen, vele relaties met derden).

Belangrijkste aktiviteiten in 1986

6. De eerste 5 maanden van 1986 werd op tempo doorgewerkt aan vele deel
aspekten betreffende het cyclotronontwerp. (Ontwerpberekeningen, ex
perimenten, verkenning van potenti~le toeleveranciers, offerte bespre
kingen, etc.).
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7. In deze periode werd het einde bereikt van de mogelijkheden om hieraan
te werken zonder het doen van omvangrijke investeringen.

8. Omdat de daadwerkelijke start van Meditron afhankelijk was van een
eerste opdracht van de Rijksuniversiteit van Groningen, en de besluit
vorming dienaangaande een drietal ministeries betrof, werd e.e.a.
schriftelijk voorgelegd aan de bewindslieden van O&W, WVC en EZ door
tussenkomst van het College van Bestuur van de THE. Oeze stukken zijn
bij dit rapport gevoegd als bijlagen B. Ze worden hier kort besproken
in de punten 10 tim 13.

9. In deze periode bleek een verandering te ontstaan in het beleid van
Philips Medical Systems t.a.v. PET. Hierover is kontakt gezocht. Medio
mei vond een overleg plaats. Oit is gerapporteerd in het memo
BMGT/86.266/b, als bijlagen A bijgevoegd. De belanqrijkste elementen
uit dit overleg worden kort besproken in de punten 14 tim 17.

Besluitvorming over 3 ministeries

10. De bijlagen B geven een beeld:
- Van het ontstaan van het Meditronprojekt uit een overleg met EZ-mede

werkers over het bevorderen van Nederlandse bedrijvigheid op het ge
bied van de medische technologie.

- Het besluitvormlngsproces over 3 ministeries betreffende het PET-pro
gramma op de RU Groningen.

- Het felt dat de startpositie voor Meditron als ondernemlng nlet
langer dan tot 1-7-1986 gehandhaafd kan blijven.

- Ret verzoek aan de desbetreffende bewindslieden per 3 maart 1986 om
informatie over het besluitvormingsproces.

11. Op deze brieven met bijlagen mochten we tot op heden (3 maanden later)
nog geen schriftelijke reaktie ontvangen.

12. Van het ministerie van O&W werd weI telefonische informatie verkregen
via Dr. C.A. Ladage. Over beleid t.a.v. PET in Nederland zal het nodige
worden opgenomen in de begroting voor 1987. De planning hiervoor is
september 1986. Omdat PET een medische aangelegenheid is zal de Gezond
heidsraad worden verzocht om zich over de wenselijkheid uit te spreken.
Beslissing over de RUG-plannen zal zeker niet voor 1-7-1986 plaats
vinden.

13. Uit telefonisch overleg met de gezondheidsraad (Or. H. Richter) bleek
de procedure rond zoOn adviesaanvraag van O&W en WVC gestart te zijn.
Inmiddels is Mevr. Or. M. Aralman van deze raad zich reeds in deze
materie aan het verdiepen. Ze bracht ondermeer al een werkbezoek aan de
Groningse PET-groep.
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Beleid Philips Medical Systems (PMS) t.a.v. PET

14. De afgelopen jaren voerde PMS een passief beleid t.a.v. de PET-ontwik
kelingen. Dit jaar heeft men daar verandering in gebracht. Recent heeft
men een overeenkomst afgesloten met een bedrijf dat PET-camera's op de
markt brengt (punten 7 tim 9 in bijl. A).

15. Het nieuwe beleid van PMS omvat echter doelbewust een zeer beperkte
aandacht voor PET, en geen all in benadering van aIle relevante kompo
nenten in een komplete PET-faciliteit o.a. dus geen aktieve aandacht
voor cyclotrons en systemen voor automatische radiochemische bewer
kingen (punten 9 tim 11 in bijl. A).

16. Uit het overleg met PMS volgde dat deze beleidsverandering indirekt een
negatief effekt had op de mogelijke positie van Meditron t.a.v. de te
verwachten PET-markt (punten 13 tim 15 in bijl. A).

17. Een daadwerkelijke start van Meditron in 1984/85, met dus de realisatie
van een cyclotron en radiochemische komponenten, had tot een ander PMS
perceptie en beleid t.a.v. PET kunnen leiden.

De balans per juni 1986

18. De reeds lang lopende besluitvorming over de 3 ministeries t.a.v. dit
onderwerp zal de opdracht voor de bouw van een eerste cyclotron niet
binnen bereik brengen v66r 1-7-1986 en mogelijk niet eens daadwerkelijk
v66r medio 1987.

19. Hierdoor komt ook de kans op een tweede order in het buitenland te ver
vallen.

20. De een tot twee jaar vertraging in het daadwerkelijk kunnen starten van
Meditron heeft de kans op een goede uitgangspositie naar de wereldmarkt
negatief belnvloed.

21. De recente beleidsombuiging van Philips Medical Systems t.a.v. PET be
tekent voor Meditron een vermindering in de kansrijkheid t.a.v. deze
markt.

22. Na de grote inspanning in de afgelopen twee jaren om aan aIle voor
waarden te voldoen voor de daadwerkelijke start van deze onderneming
ontbreekt het thans aan mogelijkheden om dit projekt nogmaals een jaar
langer in deze startpositie te kunnen handhaven.

23. De PET-ontwikkelingen tekenen zich duidelijk af volgens de verwach
tingen in het Meditron ondernemingsplan. Binnen Nederland ontstaan



4

naast Groningen thans ook plannen t.a.v. PET vanuit RU Limburg, RU
Leiden en RU Utrecht.

24. Indien e.e.a. als onderneming niet binnen bereik gebracht kan worden
dan zijn er wensen tot een interuniversitaire samenwerking voor de be
nutting van aanwezige know how binnen Nederland voor de realisatie van
een aantal van deze PET faciliteiten in de komende jaren.

25. Er werden twee nieuwe ontwikkelingen bekend met dezelfde karakteris
tieken als Meditron:
- Een via het "Kernforschungs Zentrum Karlsruhe".
- Een via Oxford Instruments England.

26. Van daaruit ontstond een zuigkracht naar Meditron-medewerkers, al twee
jaren intensief bezig met de integratie van aIle relevante know how
t.a.v. een PET-faciliteit.

27. De recente beeldvorming over de toekomstmogelijkheden van Meditron als
boven geschetst zal naar aIle waarschijnlijkheid mede bevorderen dat
een van deze kennisdragers over gaat naar Oxford Instruments.

Besluitvorming

28. De realiteit rand Meditron zoals hier aangegeven laat thans geen andere
weg meer open dan het be~indigen van dit projekt per 1-7-1986.

29. De enorme inspanning voor dit projekt geleverd en de thans ervaren te
leurstelling bij het moeten stoppen van deze nog immer kansrijke onder
neming zijn beide zo groot dat Brouwers om persoonlijke redenen niet
meer bereid is tot een nieuwe strukturering rand PET in een interuni
versitair kader.
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TH Eindhoven
BMGT/tb/ml/86.266/b
Brouwers, A.
20 mei 1986

B I 0 ME DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Meditronprojekt

Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Philips Medical Systems op 13 mei 1986.

1. Deelnemers aan dit overleg:
Pb!l!p~_M~Q: A. v. Dijk (direktie), H. v.d. Wal (marketing manager

nuclear medicine), Ir. B. Meijer (Divisional Plans &
Programs).

M~gitIQD Ir. W. Dries, Ir. M. Kruip, A. Brouwers.

2. Basis voor dit gesprek vormde de brief BMGT/86.214 d.d. 11 april 1986
waarin Philips MSD verzocht werd om een gedachtenwisseling over ontwik
kelingen rond Positronen Emissie Tomografie (PET).

3. Meditron is een THE-projekt, aangevangen in 1984, met het doel om rele
vante know how t.a.v. een PET faciliteit toegankelijk op RUG en THE tot
een industri~le benutting te brengen. In 1984 vormde PET geen aktief
element in het strategisch beleid van Philips MSD.

4. Begin 1985 werd Meditron BV opgericht en een ondernemingsplan opgesteld.
De Stichting Kleinschalige Bedrijvigheid (SKB) te Valkenswaard vervulde
een funktie in de begeleiding van deze onderneming. Mede hierdoor advi
seerden ondermeer medewerkers (Kramer, Meijer) van Philips MSD t.a.v. de
technische realiseerbaarheid en de marktbenadering van het meditron
projekt zoals beschreven in het ondernemingsplan.

5. Het Meditronteam opende onderhandelingen met de desbetreffende RUG
deskundigen. Ondermeer werden de ontwerpspecificaties voor een eerste
serie cyclotrons voor PET-toepassingen vastgesteld. Voor dit type cyclo~

tron werden ontwerpberekeningen verricht en ontwerptekeningen vervaar
digd.
Voor de realisatie werd een work breakdown analyse verricht en een
ontwerpplanning opgezet. Een groot aantal relaties werd opgebouwd om na
een eerste opdracht de realisatie van zoln eerste levering in 1~ jaar
binnen bereik te brengen. Een overeenkomst met de THE werd afgesloten om
deze onderneming te kunnen starten met faciliteiten van de THE en,
vooral van belang, onder de hinderwetvergunning van de THE. Veel aan
dacht is besteed aan een gezonde financi~le dekking voor deze onder
neming.

A
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6. De daadwerkelijke effektuering van Meditron als onderneming is afhanke
lijk gesteld van een aantal voorwaarden. De meeste hiervan zijn aksep
teerbaar binnen bereik gebracht. Wat rest is op de eerste plaats meer
zicht op een kansrijke opening naar een wereldmarkt op PET-gebied.
Daarvoor is om dit gesprek verzocht. Een laatste belangrijke voorwaarde
is een eerste opdracht binnen Nederland. Dit speelde al in 1984, met
toen reeds positieve geluiden uit Groningen en de desbetreffende minis
teries (EZ, O&W en WVC). Het besluitvormingsproces over deze ministeries
verloopt echter zeer langzaam. Nog steeds is de gezamenlijke definitieve
beslissing niet gevallen. Voor het meditronteam, waar thans de finan
ci~le rek bijna uit is, kan dit nu te laat komen.

7. Recent heeft Philips MSD een beleidsverandering doorgevoerd t.a.v. PET.
Men heeft een overeenkomst gesloten met Positron Corporation Inc. te
Houston t.a.v. hun Posicam-PET-camera.

8. De voorwaarden in deze overeenkomst kwamen in dit gesprek niet zo uitge
breid aan de orde. Duidelijk is echter dat Philips in deze slechts een
beperkte rol wenst. Philips verleent assistentie bij de verkoop op de
wereldmarkt. Philips zal 1e en Ze echelon service verlenen, en voert het
beheer over spare parts.

9. Buiten deze taken zal Philips MSD voorlopig geen andere aktiviteiten
ontwikkelen op dit gebied. Men streeft niet naar een positie om turn key
aanbiedingen te kunnen doen voor een PET-faciliteit. Men zal in deze ook
geen aandacht schenken aan cyclotrons en radiochemische komponenten.
Over de volle breedte van een PET-lijn aktief worden acht men thans niet
verantwoord naast het omvangrijke MSD-programma voor de NMR-ontwikke
ling.

10. Philips MSD beziet de PET-markt op een zelfde Wl)Ze als Positron
Corporation, sterk rekening houdend met de afnemende financi~le ruimte
voor de aanschaf van dit soort dure systemen. Men wil de aanschaf van
een PET-faciliteit financieel aantrekkelijker voorstellen door in
eerste instantie te volstaan met een PET-camera in samenhang met
isotopen-generators en door de rol van een duur cyclotron en
bijbehorende radiochemische systemen in deze te minimaliseren. Deze
komponenten kunnen eventueel later alsnog aangeschaft worden om de PET
faciliteit te kompleteren. Verder is het mogelijk dat zich
ontwikkelingen voordoen die een cyclotron overbodig maken.

11. Indien klanten toch meer willen dan zal Positron Corporation daar zorg
voor moeten dragen.

12. Het Meditronteam verwacht in deze markt nogal wat klanten die juist
aIleen interesse hebben in een turn key oplevering over de totale PET
faciliteit, inklusief een cyclotron en bijpassende systemen voor de
radiochemische bewerkingen. Men acht dit vooral ook van belang voor de
eerste markt gevormd door research centra. In deze optiek verwacht men
ook weinig verandering in de komende 5 jaar.

A
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13. Het laatste diskussiepunt vormt de vraag of er in de thans ontstane
situatie en de daarbij gekozen markt benadering (zie punt 10) nog ruimte
is voor zoln onderneming als Meditron wenst te worden.

14. Ook voor Meditron was een PET-camera in het pakket essentieel. Voor
Positron Corporation Inc. vormt Philips uiteraard een betere partner dan
Meditron in een zo'n pril stadium kan zijn.

15. In principe is het voor Meditron nu nog niet geheel onmogelijk om voor
turn key opleveringen op de markt te komen. Het huidige beleid van
Philips MSD in deze maakt e.e.a. thans echter zeer onaantrekkelijk. Een
realistische verwachting is nu op zijn best onderleverancier voor
cyclotrons c.q. radiochemische komponenten te worden, maar dan nog op
een zeer onzekere basis .

. 16. Uit de diskussie voIgt nog een groeiende vraag naar advies werk t.a.v.
dit soort komplexe systemen als PET. Opgebouwde know how en relatie
netwerk maken Meditron thans sterk op dit gebied. De Meditron-team-Ieden
hebben echter nimmer een voorkeur gehad voor aIleen maar dit soort
advieswerk. Men zou het er bij nemen indien de hoofdtaak kan bestaan uit
de bouw van cyclotrons en aanverwante komponenten.

17. In een geanimeerde diskussie kwamen diverse aspekten van PET aan de
orde. De hier beschreven punten zijn gekozen als van belang voor de
beslissing over de voortgang of afbouw van het Meditronprojekt.

18. Een er uit springend (sekundair) punt vormde de diskussie over de infra
struktuur in universiteiten en akademische ziekenhuizen en de vereiste
aandacht hiervoor indien men daar dure komponenten als NMR of PET wil
verkopen of plaatsen. Voor evaluatie in het veld van deze systemen of
benutting van zo'n situatie voor positieverbetering op de wereldmarkt
d.m.v. resultaten in onderzoekprodukten of medische verrichtingen blijkt
die infrastructuur van essentieel belang.

19. 10-jaar ervaring met onderzoekontwikkeling in multidisciplinaire kaders
op universiteiten en TH's op het gebied van biomedische en gezondheids
technologie biedt hiervoor een aantal markante invalshoeken.

20. Philips MSD heeft in een 17-tal cases ervaring opgedaan met dit soort
situaties. Een evaluatie hiervan wordt bijzonder zinvol geacht.

21. Ais enige aktie wordt overeengekomen dat het Meditronteam nog reageert
op het verzoek van Philips MSD, bij monde van Meijer gedaan, op de vraag
naar invalshoeken tot protonen-therapie in relatie tot wensen van Prof.
Rottinger te Ulm.

22. Namens het Meditronteam bedankt Brouwers de Philips MSD vertegenwoordi
gers voor de openhartige gedachtenwisseling.

A
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TH Eindhoven
BMGT/tb/ml/86.130/b
Brouwers, A.
februad 1986

B 10M E 0 I SeA E ENG E Z 0 NOH E IDS TEe A N 0 LOG I E

Positronen Emissie Tomografie in Nederland.

Een beknopte beeldvorming voor beleidsaandacht.

Aandacht geyraagd

1. In deze notitie wordt in beknopte vorm aandacht gevraagd voor:
- De positie van Positronen Emissie Tomografie (PET) in Nederland.
- Een aantal belangen die hierbij aan de orde zijn.
- Aet bijzonder komplexe proces van meningsvorming en besluitvorming.

De mening dat niemand wenst dat cen situatie als die rond PET in
Nederland bepaald wordt door het achterwege laten van beslissingen.
Een dringend verzoek iets te doen ondernemen dat op Korte termijn tot
beslissingen kan leiden.

2. Positronen Emissie Tomografie (PET) is cen techniek waarmee informatie
kan worden verkregen over fysiologische processen in het menselijk
lichaam. Het Kader waarin beleidsaandacht voor PET als belangrijk wordt
onderkend is beknopt gegeven in bijlage 1. Een Korte beschrijving van
PET is gegeven in bijlage 2.

J. PET vormt een belangrijke methode voor fundamenteel onderzoek in de
yeneeskunde. Dit is een algemeen aanvaard gegeven. Belangrijke
internationale trend-setters zien PET thans doorbreken naar klinische
toepdssingen. Voor veelzijdige beeldvorming van de PET-ontwikkeling
wordt ondermeer verwezen naar The Journal of Nuclear Medicine vol. 26,
number 7, july 1985. Enkele punten zijn samengevat in bijlage 3.

4. In Belgie komt momenteel de financiering rand voor een 5e PET-centrum
;te Leuven). In Frankrijk bestaan reeds 4 PET-centra. In West-Duitsland
i~ onlangs een federaal beleidsplan geformuleerd dat voorziet in een
ontwikkeling naar 15 PET centra (waarvan 5 in research-centra en 10 in
perifere ziekenhuizen voor puur klinische toepassingen).

PET in Nederland

5. In Nederland is momenteel PET-expertise aIleen aanwezig op de RU
Groningen. De RUG-onderzoekers en de gegroeide multidisciplinaire
infrastruktuur rond dit onderzoek te Groningen worden internationaal

/3
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erkend als een centre d'excellence. Men heeft dit bereikt met minimale
middelen en veel wetenschappelijke kreativiteit in een periode van ca.
10 jaar.

6. Zonder een modernisering van de PET-faciliteit op de RUG zal deze
positie verloren gaan. Komt zoiets niet tot realisering voor de
vervanginq van bet grate cyclotron van het Kernfysisch Versneller
Instituut (KVI) dan zal het PET-onderzoek in Groningen zelfs geheel
moeten stoppen.

7. Op de RU Leiden en de RU Utrecht bestaan uitgesproken wensen voor
medisch onderzoek met een PET-faciliteit.

Meditron

8. Uit een verkenning van kansrijke high-tech-produkten voor nieuwe
industrHHe aktiviteiten volgde een initiatief tot de oprichting van een
bedrijt Meditron BV gericht op deze PET-markt. Know how van cyclotrons
is hiervoor toegankelijk via de TH Eindhoven. Kennis van radiochemische
komponenten is hiervoor aanwezig op RUG, THE en IRI. Voor turn-key
opleveringen moet oak een PET-kamera aangeboden kunnen worden. Hiervoor
werden kontakten gelegd met Positron Corporation te Houston.

9. Uit kalkulaties voIgt dat Meditron av via twee orders voor een cyclotron
kostendekkend in deze markt kan komen. aij een order van de RUG zou
bovendien een tweede order (in Leuven) binnen bereik zijn.

10. Een klein team werkte 11 jaar aan een cyclotron antwerp voor deze PET
doeleinden. De THE verklaarde zich bereid om onder bepaalde voorwaarde
de start van dit bedrijf op de campus mede te faciliteren. Een
ondernemingsplan werd uitgewerkt en een financi~le dekking voor deze
onderneming verkreqen.

11. De startpositie voar de produktie van deze high-tech produkten voor een
voorziene groei in een wereldwijde markt kan nog tot 1-1-1986 worden
volgehouden. Indien de meningsvorming en besluitvorminq rond een order
van de RUG niet binnen enkele maanden tot een noodzakelijke eerste
opdracht leidt dan zal deze kansrijke ontwikkelinq gestopt moeten
worden.

1). .i·let de RUG-stat rond PET is een akkoord tot stand gekomen t. a. v. de
;pecifikaties voor zo'n medisch cyclotron en de daarbij behorende
radiochemische komponenten. Eveneens is men naar elkaar gegroeid in
v~~rtrol1wen dat deze systemen met de vereiste kwaliteit gebouwd kunnen
~lorden op basis van de toegankelijke expertisen te Eindhoven en te
Groningen.

13. Dit maakt de start met een eerste order van de RUG mogelijk. De
toonaanqevende positie van dit PET-team van RUG-onderzoekers qeeft dit
tevens een basis mee voor orders uit het buitenland (b.v. Leuven).

/~
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14. Te Leuven heeft men de financiering van een PET-faciliteit bijna rond.
Zander order van Groningen zal het praktisch onmogelijk zijn om Leuven
ertoe te brengen als eerste een order te plaatsen bij Meditron.

Een komplexe besluitvorminq

16. Door de universitaire onderzoekaspekten valt een besluit over de
financiering van een PET-faciliteit onder het Ministerie van O&W. Omdat
dit dure geneeskunde betreft, toegepast in het Akademisch Ziekenhuis
Groningen, is het eveneens een zaak voor het Ministerie van WVC. via een
PET-faciliteit kunnen ook research kontrakten worden verworven,
ondermeer via de farmaceutische industrie. Door dit aspekt speelt ook
het ministerie van EZ een rol. Waar e.e.a. tevens tot een interessante
nieuwe industri~le bedrijvigheid kan leiden met duidelijke export
mogelijkheden vormt dit ook langs die weg een aandachtspunt voor dit
ministerie.

17. Een PET-systeem (evenals een NMR-opstelling) is een kapitaal intensieve
faciliteit. Er is een bepaalde infrastruktuur vereist waarin een aantal
specialismen op medisch, chemisch en fysisch gebied moeten kunnen
samenwerken. Men dient een aktief beleid te voeren t.a.v. mogelijkheden
op kontraktresearch. Tot slot bestaat een beleidsdruk am alles uit
medische verrichtingen te financieren. Al deze aspekten vormen moeilijke
problemen voor het bestuur van zo'n akademisch ziekenhuis en dat van een
universiteit.

18. Al deze problemen lijken aIleen goed oplosbaar indien men alles in een
orqanisatie onderbrengt b.v. in de vorm van een instituut.

19. De meningsvormingen over zo'n PET-faciliteit met bovengenoemde 3
ministeries en besturen te Groninqen lopen thans meer dan 1i jaar. De
personen hierbij betrokken, groeiend in aantal, hebben zich over het
algemeen een positieve mening gevormd over deze PET-ontwikkeling. nit
nele proces van meningsvorming is echter zo komplex dat een
besluitvorming hierover zeker niet gemakkelijk is.

~en sltuatie waarmee niemand vrede heeft

20. Als gebruikelijk bij dit soort komplexe onderwerpen en een grote
verscheidenheid aan betrokkenen werden kommissies ingesteld. nit heeft
iliet tot duidelijke uitspraken mogen leiden. Zeker is dat het instellen
"Gn e~n nieuwe brede kommissie beslissingen niet meer tijdig binnen
bNeik zullen brengen voor het Meditronprojekt met onderzoek-"backing
'~f~"" op THE en RUG.

21. Met een budget van ca. fl. 10 miljoen in totaal voor een PET-faciliteit
~e Groningen blijken weinig betrokken personen op de 3 genoemde
ministeries problemen te hebben gezien de belangen die hierbij aan de
orde zijn.
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Geen der betrokkenen wenst een beleid dat bestaat uit het niet nemen van
beslissingen. Dat we in Nederland over een komplexe zaak als PET niet
binnen een afzienbare termijn tot een beleid louden kunnen komen wordt
bijzonder onbevredigend geacht.

Brandende vraaq

22. Hoe kan de hier geschetste onbevredigende impasse worden doorbroken en
e.e.a. tot een besluitvorming worden gebracht op korte termijn?

B
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Bijlage 1
BMGT/tb/ml/86.131/b

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Kader voor het ontstaan van het Meditronprojekt

Het projektburo BMGT van de TH Eindhoven heeft ondermeer als taakstellingen:
8MGT-onderzoekontwikkeling en mede bevorderen van funktionele relaties met
het bedrijfsleven op dit gebied.

Voor het gebied van biomedische technologie funktioneert een formeel inter
TH-overleg waarin ook de Medisch Technische Dienst van TNO participeert
(ICO-BMT), - alsmede een interuniversitair over leg (IUO-8MT) waar het ICO
deel van uitmaakt. In dit landelijke overleg vindt harmonisering van
onderzoek en underwijs plaats waar mogelijk en zinvol geacht en worden
qezamenlijke aktiviteiten t.a.v. dit gebied ondernomen.

vanuit dit landelijk overleg ontstonden kontakten met medewerkers van het
Ministerie van Ekonomische Zaken rond de vraag hoe de BM(G)T
onderzoekinspanning op onze universiteiten benut kan worden voor industri~le

aktiviteiten in dit land. Een advies van de kommissie Wagner vormde hiertoe
de aanleiding.

Deze EZ-ICO/IUO kontakten hebben ondermeer geleid tot een aantal rapporten
over de relatie: universiteit, gezondheidszorg en industrie in Nederland.

Een van de resultaten van dit overleg was het Meditronprojekt i.e. een
poging om tot een industri~le onderneming te komen op het gebied van
Positronen Emissie Tomografie (PET), steunend op daarvoor benodigde kennis,
va~rdigheden en onderzoekaandacht op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en
de TA Eindhoven.

B
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Bijlage 2
BMGT/tb/ml/86.132/b

B 10M E 0 I S C H E ENG E Z 0 NOH E IDS TEe H N 0 LOG I E

Positronen Emissie Tomografie (PET)

PET is een meetsysteem waarmee informatie kan worden verkregen van
fysiologische processen in het menselijk lichaam zoals: glucose-metabolisme,
zuurstof metabolisme, plaats afhankelijke doorbloeding, aktiviteiten van
neurotransmitters en -receptors.

Een organische verbinding die een rol speelt in een gegeven fysiologisch
proces wordt gemerkt met een radioaktief element en toegediend aan een
patient. Oit toedienen geschiedt via de mond, de bloedvaten of de longen.

De hierbij toegepaste radioaktieve elementen zijn van het soort dat
positronen uitzendt. oit is het anti-deeltje van een elektron, i.e. een
deeltje met dezelfde massa als een elektron, maar met een positieve lading.

Als anti-deeltje kan een positron niet lang bestaan. Ontmoet dit deeltje een
elektron, dan vindt een reaktie plaats waarbij beide deeltjes verdwijnen
(annihileren). De massa van beide deeltjes wordt hierbij omgezet in twee
gammakwanten (beide met een energie van 0,511 MeV). Deze gamma kwanten
worden diametraal t.O.V. elkaar uitgezonden.

Deze gammakwanten worden opgevangen in een krans van detektoren om het te
meten objekt. Uit een gelijktijdige (kolncidente) detektie van deze
gammakwanten in twee detektoren voIgt dat de annihilatie heeft
plaatsgevonden op de verbindingslijn van deze detektoren. De kern die het
positron uitgezonden heeft, en dus ook de gelllerkte stof, moet zich dan
binnen enkele millimeters van deze lijn bevinden.

lIit een qroot aantal van dit soort kolncidente metingen wordt met een
!computer een beeld berekend, dat de koncentratieverdeling weergeeft van de
desbetreffende verbinding (computer tomografie). Het zo verkregen beeld
geeft deze informatie over de lichaamsdoorsnede in het vlak van de
cirkelvormig gerangschikte detektoren van de PET-kamera.

De radionukliden die bij deze methode toegepast worden zijn koolstof-11,
stikstof-13, zuurstof-15 en fluor-18. Oit zijn kortlevende isotopen met
halveringstijden van respektievelijk 20, 10, 2, 110 minuten. aij klinische
toepassingen geven deze kortlevende isotopen een geringe stralingsbelasting,
hetgeen als patient- en gebruikersvriendeIijk wordt aangemerkt.

Door deze korte halveringstijden dienen deze isotopen ter plaatse te worden
geproduceerd. oit geschiedt met een cyclotron. Hierin worden elektrische
geladen kerndeeltjes versneld tot een zodanig hoge energie dat, bij

/3
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beschieting van bepaalde elementen, een kernreaktie veroorzaakt wordt die
bet gewenste radioaktief isotoop oplevert. Voor de hier gewenste
isotopenproduktie zijn dit positief geladen deeltjes, i.e. protonen
(waterstof Kernen) of deuteronen (zwaar-waterstof kernen, opgebouwd uit ~~n

proton en ~~n neutron).

De belangrijkste elementen in een PET-faciliteit Z1Jn:
- Het cyclotron voor de produktie van de desbetreffende positronen

emitterende isotopen (ca. fl. 3 mlj.).
- Radiochemische komponenten voor het maken van de hiermee gemerkte

verbindignen (ca. fl. 1 mlj.).
- De PET-kamera voor de beeldvorming van het fysiologisch proces waarin zo'n

verbinding een rol speelt (fl. 3 tot 7 mlj.).

Principe werking van Positronen Emis!>ie Tomograli~.

A: Een doorsnede van een orgaan wordt afgebeeld over het
vlak gevormd door de krans van detektoren met lood af
geschermd voor gan~dstralen uit punten buiten dit meet
vlak.

6: Het een komputer wordt punt A berekend uit yclijktij
dige (koincidente) detekties op het snijpunt van de
lijnen 5-6 en 1-2.
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Bijlage 3
BMGT/tb/ml/86.133/b

B rOM E 0 r S C H E ENG E Z 0 NOH E r 0 S T E C H N 0 LOG I E

Waarom Positronen Emissie Tomografie?

Sinds het eerste experimentele PET-systeem in 1953 (General Hospital,
Massachusetts) heeft deze techniek zich door de hoge kosten van de
apparatuur en de gecompliceerdheid slechts langzaam ontwikkeld. Door een
aantal factoren (toenemende beschikbaarheid cyclotrons, enorme vooruitgang
op computergebied, toegenomen interesse in de medische wereld voor
beeldvormingstechnieken, kostenverlaging) is de ontwikkeling in de laatste 5
jaren in een stroomversnelling gekomen. Men vindt PET-systemen momenteel in
meer dan 40 medische onderzoekcentra over de wereld. Deze methode bevindt
zich thans op de drempel van een doorbraak als een instrument van
fundamenteel belang voor de medische diagnostiek (Ter-Pogossian, Scientific
American, okt. 1980).

De PET-ontwikkelingen worden jaarlijks kritisch beschouwd op internationale
kongressen. Medio 1985 vond een veelomvattende gedachtenwisseling hie rover
plaats op de 32e bijeenkomst van de USA-Society of Nuclear Medicine.
Hierover wordt uitgebreid gerapporteerd in The Journal of Nuclear Medicine,
vol. 26, november 7, july 1985. Iemand die zich wenst te verdiepen in het
waarom achter de sterke groei in PET-toepassingen mogen we verwijzen naar
deze rapportage. Over dit onderwerp laat onze kennis van zaken slechts
enkele opmerkingen toe, die algemeen aanvaard zijn door PET-deskundigen,
maar daarbuiten nog niet zo algemeen bekend worden geacht.

Aan de PET-ontwikkeling liqt een belanqrijke medische behoefte ten
grondsla9, te weten het vergroten van de waarneembaarheid van systemen en
processen in het lichaam, van pathologische afwijkingen daarin, en van
effekten van therapeutische methoden.

Op deze behoefte steunt ook de ontwikkeling van een aantal andere medische
technieken zoals:
- Computer Tomografie (CT-scan)
- Nukleaire Magnetische Resonantie (NMR)
- Diqitale Subtraktie Angiografie (OSA)
- Echografie (ECHO)
- Single Photon Emission Computer Tomografie (SPECT)

Een evaluatie van al deze methoden heeft geleid tot de konklusie dat de hier
genoemde methoden elkaar niet vervangen maar aanvullen. Deze methoden
richten zich op onderling verschillende parameters en hebben ook
verschillende toepassingsgebieden. AIleen PET en SPECT gebruiken dezelfde
parameters en hebben overeenkomstige toepassingen. PET (ondermeer een faktor
100 gevoeliger dan SPECT; waarmee kwantitatieve informatie wordt verkregen

B
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t.O.V. kwalitatieve bepalingen met SPECT) biedt hierbij de meeste
mogelijkheden. Interpretaties van SPECT--data, zullen via PET-onderzoek
ontwikkeld moeten worden. (Ref. a.a. Journal of Nuclear Medicine, 26 (dec.
'85)p1487).

Verwijzend naar de literatuur hi~Lover zij beknopt vermeld dat b.v. de NMR
methode informatie verschaft over waterstofkoncentraties in het lichaam en
langs deze weq informatie over weefselstrukturen. Hiermee wordt overwegend
morfologische informatie verkregen. Naast een veel grotere meetgevoeligheid
geeft de PET-methode een direkte toeganq tot informatie over specifieke
biochemische processen. Beide methoden richten zich op verschillende
medische informatie.

PET is een uitgesproken methode voor het verkrljqen van informatle over
biochemische processen in het lichaam. Op vele aspekten vormt dit een uniek
instrument voor de verwerving van fundamenteel inzicht in fyslologlsche
processen. Snel groeiend echter is oOk het aantal klinische toepassingen. Om
enkele hiervan te noemen: schizofrenie, drugverslaving, epilepsie, dementie,
alzheimer, storingen in neurotransmissie en storingen in de hartfunkties.

/3
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Technische Hogeschool

Aan: De Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur

Drs. J.P. van der Reijden
Postbus 5406
2280 HK RIJSWIJK

.III!!
Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Teletoon (040) 479111
Telex 51163

Eindhoven /3

Uw kenmerk

Onderwerp

Ons kenmerk

CvB 129.967
Datum

:) maart 1986
Doorkiesnummer

.040-474540

- Hierbij bieden wij u een not1t1e aan betreffende Positronen Emissie
Tomografie (PET), BMGT/86.130/b.

De grote verscheidenheid aan samenhangende aspecten maakt dit een
complex onderwerp van beleidsaandacht. De toekomstige ontwikke
Hngen op het gebied van PET schatten wij echter zeer positief in.

Wij faciliteren mede de start van een industriele aktiviteit op
dit gebied in wisselwerking met ondersteunende onderzoekontwikke
ling i.e. het Meditronprojekt. De beleidsruimte die we hiervoor
kunnen inzetten is uiteraard beperkt en van tijdelijke aard.
Zonder een eerste opdracht tot de bouw van een medisch cyclotron
voor PET-toepassingen ruim voor 1 juli 1986 moeten wij deze onder
steuning helaas stoppen.

Het proces van meningsvQrming en besluitvorming t.a.v. een PET
faciliteit op de RUG loopt thans I! jaar. Hierbij zijn drie
ministeries betrokken. De financiering van deze Groningse plannen
vormt een voorwaarde voor het kunnen realiseren van een opdracht
voor de bouw van een eerste.medisch cyclotron.

- 2 -
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Wij richten ons tot u met het verzoek om ons op korte termijn te
doen inforrneren over de stand van zaken in dit besluitvormings
proces en ons te doen adviseren over het handhaven van de posi
tie rand het Meditronprojekt te Eindhoven.

Het college van bestuur

-
C.P.N. Pijnen
secretaris van de
hogeschool

-

Bijlage: Notitie BMGT!86.130!b

c.c. - De mini~ter van Onderwijs en Wetenschappen
Drs. W.J. Deetman

- De minister van Economische Zaken
Drs. G.M.V. van Aardenne

- Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen
- Bestuur van het Akademisch Ziekenhuis Groningen
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Technische Hogeschool

Aan: De minister van Onderwijs en Weten-
schappen

Drs. W.J. Deetman
Postbus 25000
2700 LZ ZOETERMEER

.111=
Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoon(040)479111
Telex 51163

Eindhoven /3

Uw kenmerk

Onderwerp

Ons kenmerk

evB 129.955
Datum

3 maart 1986
Doorklesnummer
040-474540

- Hierbij bieden W1J u een not1t1e aan betreffende Positronen Emissie
Tomografie (PET), BMGT/86.130/b.

De grote verscheidenheid aan samenhangende aspecten maakt dit een
complex onderwerp van beleidsaandacht. De toekomstige ontwikke
lingen op het gebied van PET schatten wij echter zeer positief in.

Wij faciliteren mede de start van een industriele aktiviteit op
dit gebied in wisselwerking met ondersteunende onderzoekontwikke
ling i.e. het Meditronprojekt. De beleidsruimte die we hiervoor
kunnen inzetten is uiteraard beperkt en van tijdelijke aard.
Zonder een eerste opdracht tot de bouw van een medisch cyclotron
voor PET-toepassingen ruim voor I juli 1986 moeten wij deze onder
steuning helaas stoppen.

Het proces van meningsvorming en besluitvorming t.a.v. een PET
faciliteit op de RUG loopt thans 11 jaar. Hierbij zijn drie
ministeries betrokken. De financiering van deze Groningse plannen
vormt een voorwaarde voor het kunnen realiseren van een opdracht
voor de bouw van een eerste medisch cyclotron.

- 2 -
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Wij richten ons tot u met het verzoek om ons op korte term.lJn te
doen informeren over de stand van zaken in dit besluitvormings
proces en ons te doen adviseren over het handhaven van de posi
tie rond het Meditronprojekt te Eindhoven.

Het college van bestuur

C.P.M. Pijnen
secretaris van de
hogeschool

/-
/

,:;'ccc4-C( ,I

drs. n.J. ter.l~.~.g~{
voorzitter

-

Bijlage: Notitie BMGT/86.130/b

c.c. - De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Drs. J.P. van der Reijden

- De Minister van Economisclle Zaken
Drs. G.M.V. van Aardenne

- Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen
- Bestuur van het Akademisch Ziekenhuis Groningen
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Technische Hogeschool

Aan: De m1n1ster van Economische Zaken
Drs. G.M.V. van Aardenne
Postbus 20101
2500 EC 'S-GRAVENHAGE

.=li!
Den Dotech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Teleloon (040)479111
Telex 51163

Eindhoven /3

Uw kenmerk

Onderwerp

Ons kenmerk

,evB 129.968

Datum

J maart 1986

Doorklesnummer

'040-474540

Hierbij bieden W1J u een not1t1e aan betreffende Positronen Emissie
Tomografie (PET), BMGT!86.130!b.

De grote verscheidenheid aan samenhangende aspecten maakt dit een
complex onderwerp van beleidsaandacht. De toekomstige ontwikke
lingen op het gebied van PET schatten wij echter zeer positief in.

Wij faciliteren mede de start van een industriele aktiviteit op
dit gebied in wisselwerking met ondersteunende onderzoekontwikke
ling i.e. het Meditronprojekt. De beleidsruimte die we hiervoor
kunnen inzetten is uiteraard beperkt en van tijdelijke aard.
Zonder een eerste opdracht tot de bouw van een medisch cyclotron
voor PET-toepassingen ruim voor I juli 1986 moeten wij deze onder
steuning helaas stoppen.

Het proces van meningsvorming en besluitvorming t.a.v. een PET
faciliteit op de RUG loopt thans I! jaar. Hierbij zijn drie
ministeries betrokken. De financiering van deze Groningse plannen
vormt een voorwaarde voor het kunnen realiseren van een opdracht
voor de bouw van een eerste medisch cyclotron.

- 2 -
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Wij richten ons tot u met het verzoek om ons op korte termijn te
doen informeren over de stand van zaken in dit besluitvormings
proces en ons te doen adviseren over het handhaven van de posi
tie rond het Meditronprojekt te Eindhoven.

Het college van bestuur

/ /: -~\V·_----_·--
!~.\ .

....- ....
....'.

C. P.M: Pijnen
secretaris van de
hogeschool

drs.~~
voorZ1.tter -

Bijlage: Notitie BMGT/86.130!b

c.c. - De Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Drs. W.J. Deetman

- De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur
Drs. J.P. van der Reijden

- Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen
- Bestuur van het Akademisch Ziekenhuis Groningen
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TH Eindhoven
BMGT/tb/ml/85.775
Brouwers, A.

VERTROUWELIJK

B I 0 M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Meditron projekt

Stand van zaken per december 1985

1. Inleiding

Het Meditron projekt beoogt het tot stand brengen van een onderneming
die kennis van cyclotrons en radiochemie op THE en RUG (en waarnodig van
andere universitaire instellingen) tot industri~le benutting kan brengen
binnen een voorziene groei in de markt rond toepassingen van Positronen
Emissie Tomografie (PET). Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het
rapport MED/85.037.

Het team dat dit tot realisering tracht te brengen bestaat uit twee
fysici, Ir. M. Kruip en Ir. W. Dries, het hoofd van het burG BMGT A.
Brouwers, en is recent versterkt met de bedrijfskundige Ir. R. Brolsma.
Op deelaspekten van dit komplexe projekt funktioneren deskundige
adviseurs van THE, RUG, SKB en Philips.

Brolsma en Brouwers geven dit projekt part-time aandacht naast een full
time funktie, overwegend in hun vrije tijd. Dries en Kruip zijn door de
THE in de qelegenheid gesteld om dit projekt full-time aandacht te
geven, voor 50\ op een zogenaamde TOP-plaats van EZ, voor 50\ als
risikodraqende inbreng van de THE (met teruqbetaling van kosten indien
deze onderneming suksesvol van start kan gaan en zonder vergoeding
indien dit niet lukt). Deze regeling met de THE is overeegekomen tot het
einde van dit jaar.

In dit memo wordt een beknopt overzicht gegeven van de werkzaamheden in
het prenatale stadium van deze onderneminq en belicht hoe dit projekt er
thans (eind 1985) voor staat.

Sommige informatie moet ais vertrouwelijk worden beschouwd. Oit memo is
niet bestemd voor een wijde distributie. Het is bedoeld ter informatie
en ter verantwoording aan personen die in de omqeving van dit projekt
een belangrijke rol spelen.

2. Beleidspunten

De ontwikkeling van deze onderneming wordt zeer nadrukkelijk in fasen
verdeeld zie de bijqaande overzicht BMGT/85.289 A en B. Het begin van
iedere fase wordt door een konkrete nieuwe situatie aangegeven.

c
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Het beleid 1S erop gericht om deze onderneming kosten dekkend tot stand
te brengen in de fasen 1 en 2 via twee orders.

In de beginfasen wordt gestreefd naar een verzameling
standaardprodukten, waarvoor de specifikaties zorgvuldig zijn gekozen in
nauw overleg met de eerste potenti~le klanten.

Deze eerste serie-produkten worden ontworpen met een minimalisering van
technisch risiko's i.e. konservatief ontwerpen in de zin van aIleen
kennis meenemen waarvan de toepasbaarheid reeds duidelijk is aangetoond
en met zoveel mogelijk uitbesteding aan geschikt bevonden
onderaannemers.

Ieder volgende fase betekent een zekere schaalvergroting, die een
aanpassing, een bepaalde uitbouw van de onderneming vereist. De
beslissingspunten voor deze fasen staat aangegeven in het bijgaande
schema A.

We bevinden ons thans in de voorbereidingsfase. De aandachtspunten in
deze fase staan vermeid in het schema B. Het beleid in deze fase is
vooral gericht op het systematisch weg werken van onzekerheden, een
evenwichtige aandacht voor aIle belangrijke deelaspekten, en op de
integratie hiervan.

In deze voorbereidingsfase is veel aandacht gericht op de opbouw van
relaties met potenti~le klanten.

3. Relaties met potenti~le klanten

De eerste potenti~le klanten zijn de Universiteiten van Groningen (RUG)
en Leuven (UL). In een dialoog met deskundigen uit deze centra zijn de
belangrijkste specifikaties voor de produkten tot stand gebracht. De
keus van deze specifikaties is mede bepaald door de kanrijkheid van deze
produkten voor de desbetreffende onderzoekcentra in de wereld, die de
eerste markt vormen waar deze onderneming op gericht is.
Op een aantal aspekten vormt deze dialoog een kontinu proces. Dit
betreft vooral de radiochemische komponenten. Langs deze weg dient zorg
gedragen te worden voor de aanpassing van de gehele PET-faciliteit aan
de ontwikkelingen op dit gebied.

De relaties met de RUG-medewerkers ervaren we ais positief en
kooperatief. Enkele gemeenschappelijke belangen mogen hieraan ten
'1rondslag liggen. Indien Meditron BV te zijner tijd inderdaad kan
doorstoten naar de wereidmarkt dan zal een backing-up-onderzoekaandacht
van zowel de THE ais van de RUG essentieel zijn en tot wederzijdse
belangen leiden.

De RUG vormt internationaal bezien op het gebied van PET een centre
d'exceIIance. Daar de eerste meditronprodukten neerzetten wordt ais een
noodzakelijke voorwaarde gezien voor een opening naar de wereldmarkt.
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Uit de kontakten met deskundigen van de UL blijkt dat zelfs zo'n
beslissing op de RUG om met Meditron in zee te gaan reeds een positieve
invloed zal hebben op dit soort beslissingsprocessen in het buitenland.

Zowel RUG als UL worstelen nog met het budget voor deze orders. Voor de
RUG zijn hierbij 3 ministeries betrokken, O&W als eerste, WVC omdat het
dure geneeskunde betreft, EZ omdat e.e.a. kansrijk wordt geacht als
industri~le bedrijvigheid. Hoewel de RUG vanuit al deze ministeries
steun ontmoet voor haar plannen is het beslissingsproces over deze 3
ministeries toch komplex, en verloopt dit zeer moeizaam.

Hoewel anders verwacht moet thans als vaststaand worden aangenomen dat
zo'n beslissing niet voor het einde van dit jaar genomen wordt en
mogelijk nog een half jaar op zich kan laten wachten.

In de plannen van RUG en UL (lastenboek) is Meditron als potenti~le

leverancier meegenomen.

Er kwamen enkele mogelijkheden vaor nieuwe klanten binnen bereik. Om
verschillende redenen kon hier niet op ingegaan worden met uitzondering
van een tweetal.

Een verzoek om offerte voor een 3- en een 10 MeV cyclotron voor een
Arabisch centrum. Deze passen niet in de eerste opzet voor de Meditron
produkten, maar hebben enkele bijkomende aantrekkelijke kanten. Deze
systemen moeten aIleen maar werkend opgeleverd op onze bouwplaats en
bijkomend onderwijsprogramma wordt gewenst dat ook voor de THE een
interessante nieuwe ontwikkeling kan zijn.

Een nieuwe interessante opening is recent binnen bereik gekomen. Een
centrum is gefnteresseerd in een cyclotron met enkele specifieke
eigenschappen. Een budget hiervoor is aanwezig. Men beschikt niet over
alles dekkende deskundigheid op het gebied van cyclotron technologie. Er
ligt thans een opening naar een samenwerking op dit projekt. De
samenwerking rond de bouw van het hier bedoelde systeem met dit sterk
kommercieel ingesteld centrum wordt ervaren als een nieuwe alternatieve
startpositie voor Meditron. Zo'n systeem hier in Eindhoven tot
realisering brengen kan ook de THE interessante mogelijkheden gaan
bieden.

Er zijn twee mogelijkheden in zicht rond de mogelijke bouw van een veel
grotere cyclotron. Zoiets komt pas wezenlijk aan de arde over enkele
jaren.

4. Ontwerpwerkzaamheden

Veel aandacht is gericht geweest op het 20/10 cyclotron ontwerp.
Hiervoor is reeds veel werk verzet. Adviezen van Prof. Hagedoorn en
enkele van zijn medewerkers gaven een doelmatige sturing aan dit
ontwerpproces. We zijn hiervoor en vaor de vele vrije tijd die men
hieraan heeft opgeofferd zeer erkentelijk. Ook de verschillende
adviseurs en aktieve meedenkers op de werktuigbouwkundige aspekten is
veel dank verschuldigd.

c

..



28 

Vastgesteld moet worden dat beide fysici Kruip en Dries zich in deze 
zeer slagvaardig hebben getoond en met grote inzet veel tot stand hebben 
gebracht onder weinig ideale randvoorwaarden voor dit werk. De aandacht 
de vele andere zaken in deze voorbereidingsfase opeisten was ook 
aanzienlijk en doorlopend in konflikt met dit ontwerpproces. 

Voor een gedetailleerd overzicht van deze ontwerpwerkzaamheden wordt 
verwezen naar het MED-notitie 85.730 van Dries en Kruip. 

Voor de radiochemische komponenten is volstaan met het bijeen brengen 
van het nodige om e.e.a krachtig te kunnen aanpakken indien een order 
hiervoor verworven wordt. 

5. De marktsituatie 

Bet Meditron-team heeft zich doorlopend aktief bezig gehouden met het in 
beeld brengen van alles wat van belang kan zijn voor de positie van deze 
onderneming in de wereldmarkt. Uitgaande van wat hieroever gesteld is in 
het MED-rapport 85.037 worden enkele aanvullingen gegeven in de hier 
bijgevoegde bijlagen: 

memo 85.698 Aanvullende informatie over de PET markt 
- memo 85.703 Voorlopig overzicht van wat we voor Meditron als de eerste 

markt aanduiden 
- memo 85.697 Met meer informatie over de konkurrentie positie van 

Meditron 
- memo 85.700 Een vergelijking van PET met SPECT, als methoden in de 

nukleaire geneeskunde onderling konkurrerend geacht. 

6. De financierinq 

Bet Meditron-team heeft zich vanaf de start van dit projekt intensief 
bezig gehouden met de liquiditeitsaspekten van deze onderneming. Er 
werden work breakdown analyses verricht en kosten berekeningen 
uitgevoerd. Voor een aantal prognoses werden kosten/baten ontwikkelingen 
bepaald. Voor een eerste overzicht verwijzen we naar het 
ondernemingsplan voor Meditron MED/85.018. 

Meditron werd geaksepteerd als een kansrijk projekt door de Stichting 
Kleinschalige Bedrijvigheid (SKB). Uit een samenwerking tussen de SKB en 
het dccountantsburo v. Oien en Co ontstond een accountants rapport van 
dit buro. Hieruit volgde de konklusie dat voor deze onderneming een 
financi~le oekking van fl. 900.000,-- vereist was. 

Via de werkroutine van de SKB werd eveneens een advies op de feasibility 
van deze onderneming verkregen van Philips. Dit advies kwam langs twee 
wegen tot stand: Via Philips Medical Systems en via een strategische 
beleidsmedewerker van Philips internationaal. Beide adviezen waren 
positief. 

Momenteel is Meditron BV opgezet via een financi~le dekking vanuit een 
Nederlandse onderneming. Zo zou Meditron van start kunnen gaan. In deze 
samenwerking bestaan vruchtbare wederzijdse belangen. Echter doen zich 
hierbij ook strijdige belangen voor. Op korte termijn zal beslist moeten 
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worden of deze vorm van samenwerking wordt voortgezet of dat deze
samenwerking een andere struktuur moet krijgen. De oplossing zal de
wezenlijke wederzijdse belangen moeten kunnen blijven behartigen maar de
strijdigheid in belangen moeten opheffen.

Wederom via de werkroutine van de SKB ontstond een dialoog met de
Participatie Maatschappij van de Nederlandse Middenstandsbank (PM-NMB).
Dez PM gaf in de loop van dit jaar te kennen getnteresseerd te zijn in
een samenwerking met deze onderneming. Men stelde het hierbij op prijs
om de financieringsbehoefte te delen met een of twee ander PM's.

Inmiddels baden verschillende PM's zich aan bij Meditron. Besloten werd
om zich in deze op voorstel van de PM-NMB aIleen te richten op de Oranje
Nassau groep (ON). De dialoog met de ON nam meer dan een half jaar in
beslag. Het kernprobleem hierbij was dat MEO een projekt georienteerde
low budget startfase voor ogen heeft terwijl de ON vanaf de start een aD
de wereldmarkt gerichte breder opgezette onderneming op prijs stelde.
nit probleem werd vorige maand het breekpunt voor een verdere
samenwerking.

Inmiddels werd een aanvraag ingediend vaar een deel-financiering via een
staatsgarantiekrediet. Oit loopt nog maar verwacht mag worden dat
hiermee 1/3 van de financiering gedekt zal kunnen worden. Als
alternatief ziet het Meditron-team thans een opzet met 2/3 dekking via 2
PM's waarbij dan de voorkeur uitgaat naar de PM-NMB als leading investor
en 1/3 dekking via het garantiekrediet.

Indien de financi~le dekking op deze wijze geregeld wordt bestaat tevens
een opening naar een Technisch Ontwikkelings Krediet (TOK). Hiervoor
hebben enkele verkenningen reeds plaats gevanden. Uit
samenwerkingsrelaties met EZ-medewerkers blijkt dat dit kansrijk geacht
moet worden.

9. Tot besluit

Vastgesteld moet worden dat de voorziene ontwikkelingen rond PET zich
momenteel duidelijker aftekenen. We kunnen hier spreken van een re~le

verwachting dat de komende jare een groeiende markt vaor PET
faciliteiten zal ontstaan.

De wijze waarop Meditron zich een positie in deze markt denkt te kunnen
veroveren is door verschillende externe deskundigen getaetst en als
realistisch en kansrijk beoordeeld.

Een low budget en project gerichte start vanuit de ruimte die de THE
daartoe kan en wil bieden wordt hierbij essentieel geacht.

Bij een voorspoedige ontwikkeling komen interessante wederzijdse
magelijkheden binnen bereik vaor MED, THE en RUG op deze "high tech" 
produkten.

De start van een nieuw bedrijf blijft een erkende moeilijke zaak. Op dit
soort komplexe systemen blijken de problemen nag aanzienlijk grater te
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Zl)n. Het feit dat alles rond deze produkten zeer kapitaal intensief is
betekend eveneens een bron van vele ekstra problemen.

Vastgesteld moet worden dat toch veel hiervoor met verve binnen bereik
is gebracht. De aktiviteiten in deze voorbereidingsfase hebben een
platform tot stand gebracht waarmee het thans mogelijk is om een order
te aanvaarden.

De vele problemen en de nog niet ideale omstandigheden van deze
voorbereidingsfase hebben veel tijd en inspanning gekost. Dit betekende
bovenal een grate belasting voor de leden van het MED-team.

Na lang beraad hebben de personen in dit team besloten om dit prajekt
nog een half jaar voort te zetten. Indien ~~n van de verschillende
mogelijkheden om tot een financi~le zelfstandigheid te groeien dan niet
geeffektueerd zal zijn dan moet dat beschouwd worden als het einde van
de rek in deze persoonlijke draagkracht voor zo'n grote belasting.

Het MED-team heeft dit besluit genomen in het licht van de duidelijke
kansrijkheid op sukses voor dit projekt. Het MED-team vertrouwt hierbij
op begrip en waarnodig en mogelijk op een voortgezette ondersteuning uit
de omgeving van waaruit we proberen om deze onderneming tot realiteit te
brengen.
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