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1. Inleidinq 

Dit rapport geeft een aantal 5uggesties voor kansrijke industri!le pro
dukten op het gebied van de biomedische technologie (BNT). Het is opge
steid in opdracht van het Ministerie voor Ekonomische Zaken (EZ). Deze 
5uggesties zijn mede gebasseerd op het onderzoekoverzicht van het in
teruniversitair overleg (IUO) voor de biomedische technologie (BMT) 
(ref. 1). Het is tot stand gebracht in het kader van een langdurige 
dialoog tussen het landelijke BMT-overleg en medewerkers van EZ (samen
gevat in ref. 2). 

De suggesties in dit rapport worden a titre personel gegeven door BMT
onderzoekers, vermeld in paragraaf 14. De auteurs betuigen hun dank 
voor de verkregen medewerking van de daar vermelde personen. Voor een 
enkele universiteit wees men op een eigen kommunikatie met EZ en wenste 
men de aanwezige visies op dit terrein niet nog eens langs deze weg te 
ventileren. In betrekkelijk veel gevallen meldde men weI over konkrete 
idee!n te beschikken maar wenste men deze voor zich te houden, bestemd 
voor eigen initiatieven in de richting van het bedrijfsleven. Uiteraard 
respekteren we dit. We maken er hier aIleen melding van. 

De idee!n in dit rapport beknopt geformuleerd komen van onderzoekers 
uit universitaire instellingen. Het is onze ervaring dat wanneer men 
hier niet zo vertrouwd mee is dit zowel kan leiden tot overschatting 
als tot onderschatting van de aangeboden suggesties. In de paragrafen 2 
en 3 geven we enkele karakteristieken van een onderzoeker en diens 
wetenschappelijke leefwereld om duidelijk te maken wat men weI en niet 
mag verwachten van deze idee!n voor industri!le innovaties. 

In paragraaf 4 schetsen we een totaalbeeld van de samenhang tussen uni
versitaire instellingen, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Het 
nadenken over beleidsvorming in dit kader achten we op zijn plaats bin
nen zulk een brede kontekst. In paragraaf 5 vatten we nog eens alles 
samen wat we van be lang achten t.a.v. de status van de suggesties in 
dit rapport. Hierbij spreken we ook een aantal persoonlijke visies uit 
t.a.v. een verdere voortgang rond deze idee~n. Waar de suggesties a 
titre personel gegeven zijn door de eerder vermeide onderzoekers is de 
inhoud van de eerste 5 paragrafen geheel voor rekening van de auteurs 
van dit rapport. 

Voor de toegeleverde suggesties kozen we voor dezelfde beknopte formu
leringen als toegepast in het IUO-BMT-overzicht (ref. 1). Om dit toch 
wat meer toegankelijk te maken voor een brede doelgroep hebben we een 
lijst van gebruikte vaktermen en afkortingen toegevoegd. 
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Figuur 1: 

Industriele innovaties op het gebied 
van de biomedische technologie. 

Een onderzoeker in een bepaaide tak van wetenschap is gericht op een 
specifiek veld van gegevens. Hij is bezig met het opsporen, identifi
ceren en verifi6ren van deze gegevens. Hij zoekt naar systematische 
ordeningen en samenvattinqen van deze qeqevens. Zo tracht hij te komen 
tot wetenschappelijk inzicht in het objektqebied van zijn onderzoek. 

In deze verwerving van wetenschappelijk inzicht Iigt het doel en de 
rechtvaardiqinq voor een onderzoeker. De normen vool zijn aktiviteiten 
ontleent de onderzoeker aan de wetenschap zeif. Zo bezien zijn deze 
normen voor hen autonoom bepaald. 

Prof. John Ziman (ref. 3) karakteriseerde de wetenschapper als een 
hooqst individualistisch introvert persoon, die zich intensief beziq 
houdt met de beoefening van een extreem moeilijk en sterk qespeciali
seerd vak, zoekend naar een reputatie van excellent te zijn in de be
oefening van dat vak. De academische wijze van wetenschapsbeoefening, 
zo stelt Ziman, zal zelfs deqenen die van nature die aanleg niet 
hebben, ertoe aanzetten zich zo te 9aan gedragen en vaak worden ze dan 
ook Zoo 

De ontwikkeling van de wetenschap wordt ondermeer gekenmerkt door een 
snelle toename van het aantal specialismen en een toenemende dynamiek 
in al die onderzoeksqebieden. Te exceIIeren in een bepaaide tak van 
wetenschap verqt een Ianqduriqe vorminq, vereist het intensief volqen 
van taIrijke ontwikkelingen op zulk een gebied en vraagt veel koncen
tratie, kreativiteit en noeste arbeid. 
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Een wetenschappelijke karriere vraagt daar zoveel tijd en aandacht voor 
dat er nauwelijks ruimte overblijft voor zaken die daar buiten vallen. 
De grote onrust van de laatste jaren rond bezuinigingen, veranderingen 
in het wetenschappelijk onderwijs en herstrukturering van het onderzoek 
heeft deze situatie nog eens sterk negatief belnvloed. 

AIle suggesties in dit rapport over zinvol geachte industri!le ontwik
kelingen dient men te bezien tegen de achtergrond van de hier geschet
ste realiteit. Deze suggesties komen van onderzoekers. Ze zijn niet 
gebaseerd op marktanalyses. Slechts in een klein aantal gevallen is er 
sprake van zoiets als een eerate prototype. Als regel is er geen nul
serie gemaakt en nader verkend in een veldonderzoek. Produktietechnolo
gische aspekten zijn nauwelijks of niet bezien. Nimmer mag men hierbij 
goed overwogen kosten/baten analyses verwachten. Dtt soort aspekten 
behoort niet tot het domein van een gespecialiseerd onderzoeker op een 
bepaald gebied van de BMT. 

BMT-onderzoekers komen tot deze 5uggesties vanuit hun jaren lange erva
ringen met technologische toepassingen op een bepaald gebied van de 
geneeskunde, vanuit hun kennis van de verschillende ontwikkelingen op 
zulk een gebied en vanuit hun gevoel voor de meest belovende trends 
daarin. Deze suggesties vormen het resultaat van wat men een weten
schappelijke marketing zou kunnen noemen. Ze geven aan wat men op hun 
gebied verwacht t.a.v. de geneeskunde in de nabije toekomst. Bij toe
passingsgericht BMT-onderzoek heeft men veelal kennis van apparatuur 
voor een bepaalde medische funktie op de markt verkrijgbaar. Suggesties 
vanuit deze invalshoek zijn dan mede gebasseerd op bevindingen dat 
betere apparatuur realiseerbaar is of in enkele gevallen dat het goed
koper op de markt gebracht zou kunnen worden. Als zodanig kan men a1 
deze suggesties waarden toekennen en is het zinvol om ze te benutten 
bij een be1eid gericht op het versterken van de Nederlandse industrie 
voor deze markt. 

3. Het wetenschappelijk onderlgek 

TUBBen een nieuw produkt op de markt en het wetenBchappelijk onderzoek 
dat daaraan ten grondslag ligt bestaat een zekere afstand. Deze afstand 
kan men kenmerken met benodigde tijd, menskracht, voorzieningen. Men 
kan verschillende vormen van wetenschap onderscheiden. De afstand tus
sen deze vormen van wetenschap en zulk een nieuw produkt loopt uiteen. 
Een veel voorkomende onderscheiding is weergegeven in figuur 2. 

Ret dichtst bij een nieuw produkt staat de praktische empirische weten
schap. Hierin vindt men het realiseren van nieuwe produkten, methoden, 
systemen of processen. Men duidt dit ook aan als toegepast onderzoek. 
Verder af van een nieuw produkt staat de theoretisch empirische weten
schap. Rierbij is onderzoek gericht op de verwerving van meer fundamen
teel inzicht in de vorm van een theorie of een bepaald model van de 
werkelijkheid. De afstand tot een nieuw produkt is nog groter voor de 
niet empirische wetenschap. Hierin ontwikkelt men analytisch gereed-
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FIguur 2: 

norm: 
J~lst/onjuist 

norrn~ 

waar/onwaar 

norm: 
eff; dentl 
niet efficient 

Vormen van wetenschappelijk onderzoek, 
met verschil1ende "afstanden" tot een 
nieuw industrieel produkt. 

schap. Tot deze tak van wetenschap rekent men b.v. de wiskunde. De po
sitie van prototypen en nulseries in dit kader wordt in paragraaf 4 
besproken. 

BMT-onderzoek komt voor in al deze vormen van wetenschap. Een BMT
onderzoekprojekt heeft vee1al e1ementen uit a1 deze verschijningsvormen 
van wetenschap. Als regel ligt het aksent hierbij echter in een van 
deze vormen. BMT-onderzoek is ofwel sterk applikatie gericht of over
wegend op fundamenteel inzicht gestruktureerd. 

Bet zal duidelijk zijn dat bij het interpreteren van de suggesties van 
BMT-onderzoekers in dit rapport het van be lang is om mede te bezien 
vanuit welke wetenschappelijke invalshoek zoiets tot stand is gekomen. 
Vanuit applikatie gericht onderzoek is e.e.a. op kortere termijn tot 
een nieuw produkt te ontwikkelen dan via suggesties vanuit meer funda
menteel onderzoek. Vanuit suksesvol fundamenteel onderzoek kan nieuw 
inzicht leiden tot beter doordachte specifikaties voor een nieuw pro
dukt, met meer kansen op een suksesvolle ontwikkeling, maar moet er als 
regel veel meer gebeuren voor het zover is. 
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BMT-onderzoek is multidisciplinair van aard. Figuur 3 geeft daar een 
indruk van. Zulk een onderzoekontwikkeling vangt aan met de medische 
probleemstelling en de vertaling hiervan naar een technologische pro
bleemstelling. De formulering van zulk een probleem in beide takken van 
wetenschap vindt meestal plaats in een interaktief proces tussen des
kundigen uit deze verschillende disciplines. Dan voIgt het selekteren 
van theori~n en het formuleren van werkhypothesen. In berekeningen en 
experimenten worden deze getoetst, hetgeen weer leidt tot bijstellingen 
van theorie en werkhypothesen. Ais regel wordt deze empirische cycklus 
enige malen doorlopen. Bij de ontwikkeling van de experimenten zijn 
vaak verschillende technologische disciplines betrokken. Bij dierexpe
rimenten en bij klinische evaluatie spelen verschillende medische dis
ciplines een rol. Een BMT-projekt zal in de meeste gevallen aandacht 
vereisen van een heel multidisciplinair team van onderzoekers. 

Figuur 3: 
Procesgang bij onderzoek en produktontwikkeling op het 
gebied van de biomedische en gezondheidstechnologie. 
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Komt uit zulk een BMT-projekt een nieuw produkt voort, kansrijk voor de 
industrie, dan is nog eens zoveel gerichte aandacht voor de ontwerp
cyklus vereist. Vanuit de onderzoeksfeer en vaak ook vanuit een bedrijf 
wordt zulk een produktontwikkeling nog al eens te simpel ingeschat. 
Voor een nieuw produkt zullen uiteraard niet altijd aIle deelprocessen, 
in figuur 3 weergegeven, van belang zijn. De ervaring heeft geleerd dat 
een zorgvuldige inschatting van al dit soort aspekten rond een produkt
ontwikkeling niet zo eenvoudig is maar weI zeer noodzakelijk. De erva
ring heeft ook geleerd dat het in voorkomende gevallen nodig is om tij
dig over te gaan van een aanvankelijke onderzoek ·push- naar een ·pull" 
vanuit het bedrijfsleven. Er is bovenal veel managementaandacht vereist 
voor zulk een innovatieproces. De ervaring 1eert dat het bedrijfsleven 
daar beter in kan voorzien. 

4. Een totaalbeeld 

In bijgaande figuur 4 schetsen we een globaal beeld van de samenhang 
tUBBen universitaire instellingen, het bedrijfsleven en de gezondheids
zorg bezien vanuit de invalshoek van industri6le innovaties. Onder uni
versitaire instellingen verstaan we zowel universiteiten als technische 
hogescholen. Hierover worden enkele aspekten bezien in de paraqrafen 2 
en 3. 

onderzoek 
management 

onderwijs 

toegepast 
onderzoek 

f u ndamen tee I 
onderzoek 

onderzoek 
ontwi kke ling 

benoeftepe iIi og 
(medical technology 
assessmentl 

i nnovat i as 

Figuur 4: 

k Ilnl."hl,\ 
ellal Ul!t I" 

evaluatie nul series 

mnrktverkennlng 

besluitvormlng 

produktlel Un 

fi nanci eri n9 

market i ng 

Een beeld van de samenhang rond een industriele innovatie op het gebled 
van de biomedische en gezondheidstechnologie. 
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Bij BMT-onderzoek bestaat als regel een goede relatie met deskundigen 
uit de gezondheidszorg. Voor medische fakulteiten op de universiteiten 
is deze onderlinge band uiteraard zeer sterk. Maar ook v~~r BMT-projek
ten op technische hogescholen bestaan onderzoeksamenwerkingen, meestal 
in interuniversitaire kaders, soms met medici uit perifere zieken
huizen. 

De Nederlandse gezondheidszorg vormt voor het bedrijfsleven een niet 
onaanzienlijke markt. De Nationale Ziekenhuisraad heeft deze markt re
cent geschat op fl. 3 miljard per jaar, waarvan fl. 0,8 miljard per 
jaar investeringsgoederen (ref. 4). De gezondheidszorg heeft als markt 
een aantal specifieke karakteristieken. Enkele hiervan worden genoemd 
in ref. 2. Deze marktaspekten dienen uiteraard goed onderkend te 
worden. Te weinig inzicht hierin verhoogt de kana op falen met een 
produkt. Kennis hiervan wordt zelfs reeds van be lang geacht voor de 
beslissingsprocessen bij het a1 of niet gaan opereren op deze markt. 
Met EZ als opdrachtgever wordt een studie verricht naar deze specifieke 
marktaspekten door de vakgroep bedrijfskunde van de produktontwikkeling 
aan de TH Delft. 

Dit rapport is primair bedoeld ter informatie van het bedrijfsleven. 
Het wordt daarom niet zinvol geacht om hier verder in te gaan op de 
aspekten in fiquur 4 genoemd bij bedrijven in deze samenhang. Gekonsta
teerd moet worden dat de relaties tussen het BMT-onderzoek op de uni
versitaire instellingen en het bedrijfsleven niet afwezig zijn maar 
toch betrekkelijk weinig voorkomen. 

In figuur 4 Iaten we daarom iets letterlijk in de lucht hangen t.W. het 
vervaardigen van prototypen, het produceren van nulseries en het evalu
eren hiervan in marktsituaties. Uiteraard vallen deze aspekten onder de 
aandacht van het bedrijfsleven wanneer van daaruit nieuwe produkten op 
de markt gebracht worden. Maar zoals we in de inleiding reeds stelden 
het hier geschetste beeld wordt gegeven vanuit de sfeer van het BMT
onderzoek. Wordt een BMT-onderzoek afgesloten met een produkt, mogelijk 
geschikt voor industri!Ie innovatie, dan is het niet zo eenvoudig om 
een bedrijf te vinden dat hierop direkt wil gaan inspelen. De meeste 
kleine en middelgrote bedrijven voeren in deze niet zulk een 4gressief 
beleid. Het financieringssysteem Iaat een universitaire instelling 
echter ook geen ruimte om bovengenoemde stappen nog toe te voegen aan 
zulk een onderzoek. De huidige struktuur en kultuur op onze 
universitaire instellingen achten we bovendien niet zo erg geschikt 
voor dit soort aktiviteiten. Vaor het hier geschetste probleem zijn 
zeker strukturele oplossingen te realiseren. We voistaan hier met het 
signaleren van dit probleem. 

De totale kapaciteit aan BMT-onderzoek aan onze universitaire instel
lingen is in de orde van 300 volle mensjaren per jaar. Het is uiteraard 
belangrijk om regelmatig de nodige situaties te struktureren gericht op 
de vraag wat belangrijke objekten voor deze onderzoekkapaciteit kUnnen 
zijn. Gelnitieerd vanuit het Interuniversitair overleg BMT en gestruk
tureerd vanuit de TH Eindhoven worden jaarlijks een of enkele workshops 
gehouden over deze aspekten van medical technology assessment (o.a. 
ref. 6). Ook hier moeten we vaststellen dat het financieringssysteem 
voor onze universitaire instellingen daar nauwelijks ruimte voor biedt. 
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Tot slot twee belangrijke aspekten bij iedere industri~le innovatie op 
dit gebied: Aandacht voor de integratie van aIle elementen van belang 
voor zulk een innovatie en een krachtig innovatie management vanuit een 
bedrijf dat zulk een produkt op de markt wil brengen. Tijdens de 
ontwikkelingsperiode kunnen vele kleine en middelgrote bedrijven vaak 
niet voldoende voorzien in deze tijdelijke management behoefte. We 
pleiten in deze voor een strukturele oplossing t.w. het tot stand 
brengen van (een netwerk van) organisatie adviesburo's met deskundigen 
op dit BMT-gebied die kunnen voorzien in deze tijdelijke specifieke 
behoefte aan projektmanagement. We beperken ons hier tot het stellen 
van dit probleem en het noemen van deze suggestie voor een strukturele 
oplossing. 

5. De status YAn de suggesties yoor kansriike produktontwikkelinqen 

De idee!n voor industri!le innovaties worden in de volgende paragrafen 
ingedeeid vol gens het Functionele Classificatiesysteem (FC) voor zie
kenhuisinventaris (ref. 5). De referenties achter iedere suggestie ver
wijzen naar de lijst van personen in paragraaf 14. 
Uiteraard worden al deze suggesties vrijblijvend en a titre personel 
gegeven. Het cijfer onder de kolom kansrijk geeft voor iedere suggestie 
aan in welke mate de desbetreffende personen dit voor zulk een produkt
ontwikkeling aanwezig achten tUBsen 1 zeer kansrijk en 4 kansrijk. De 
indikaties K of L geven aan of men dit op korte of op lange termijn 
verwacht. 

AIle personen die suggesties toeleverden beschikten over het recente 
BMT-overzicht van het interuniversitair overleg (IUO) voor biomedische 
technologie (BMT) (ref. 1). De meesten gaven aan wat ze vanuit hun per
soonlijke visie in dit overzicht kansrijk achten voor produktontwikke
ling. Enkele suggesties lagen buiten deze IUO-verzameling van BMT-ele
menten. Belangrijk is nogmaals vast te stellen dat al deze suggesties 
komen uit de sfeer van BMT-onderzoek. Wat men daar weI en wat niet van 
mag verwachten is aangegeven in de paragrafen 2 en 3: Geen kommerci~le 
analyses rond dit soort produkten; we! wat we noemden een wetenschappe
lijke marketing achter a1 deze suggesties; als regel geen idee!n waar
mee men snel een produkt op de markt krijgt; meestal weI produkten met 
veel toegevoegde waarden; waarvoor de produktontwikkeling naar verhou
ding ook komplex is; hetgeen tijd vraagt en bovenal een krachtige pro
jektmanagement vereist. 

In paragraaf 4 pleitten we voor het bevorderen van organisatie-advies
buro's voor het tijdelijk voorzien in de specifieke managementbehoefte 
in de verschillende fasen bij zulk een innovatieproces. We zijn van 
mening dat de afstand tussen een suggestie genoemd in dit rapport en 
het op de markt brengen van een hierop gebaseerd produkt op deze 
strukturele wijze overbrugd zou moeten worden. 

We menen krachtig stelling te moeten nemen tegen de verwachting dat via 
enkele algeaene operaties delen van deze suggesties op eenvoudige wijze 
ala het meest kansrijk voor de Nederlandse industrie geldentificeerd 
kunnen worden. Zoiets achten we bijvoorbeeld niet zo zonder meer binnen 
bereik te brengen via een delphi-onderzoek tussen aIle personen die de 
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suggesties in dit rapport toeleverden. Dit zien we als een grove onder
schatting van de omvang en van de komplexheid van de gezondheidszorg en 
het daarop gerichte onderzoek. AIle suggesties in dit rapport komen van 
onderzoekers aktief op een betrekkelijk klein gebied in dit hele veld. 
Op dat kleine gebied hebben zij een goed overzicht en a15 regel nauwe
lijks over aIle medisch-technische ontwikkelingen daarbuiten. Naast dit 
probleem van de vele subsektoren in de gezondheidszorg bestaat nog de 
variatie in vormen van BMT-onderzoek met de daarbij behorende verschil
lende afstanden tot de realiteit van een nieuwe produkt. Hierover spra
ken we in paragraaf 3. Tot slot vermelden we nog eens het onvoldoende 
aanwezig zijn van co .. erci!le marktinzichten rond nieuwe produkten. 
Geen enkele operatie met deze groep deskundigen kan daar zo zonder meer 
iets aan veranderen. De verzameling suggesties in dit rapport vormt een 
sommatie van vele fragmentarische visies. Ze zijn bijeengebracht door 
specialisten op een beperkt gebied en hier en daar door generalisten 
over een iets breder gebied. De diversiteit in al deze deskundiqen en 
in al deze sugqesties is te groot om veel realiteit te mogen verwachten 
in het oordeel over suggesties van anderen aktief op een geheel ander 
terrein van de gezondheidszorg. 

We willen echter geen twijfel laten bestaan aan de waarden van al deze 
suggesties. We pleiten echter voor een vervolg met gerichte aandacht 
voor iedere suggestie op zich. Vanuit onze ervaringen menen we er nog
maals op te moeten wijzen dat de vereiste aandacht hiervoor niet gering 
is en het meest suksesvol tot stand kan komen vanuit een geinteresseerd 
bedrijf. Een produktontwikkeling en een beslissingsproces daar omheen 
is meestal ook sterk bepaald door de sterkten en zwakten van een be
paald bedrijf en door het strategisch perspektief van zulk een bedrijf. 
Voor ieder bedrijf liqt dit anders. 

Tot slot wijzen we op de meningsvorming rond een -innovatie gericht 
onderzoekprogramma M (IOP) voor de biomedische technoloqie. De bijlagen 
3 en 4 van ref. 2, qeven hier meer bijzonderheden over. We zijn van 
mening dat zeer veel suggesties genoemd in de hier volgende paragrafen 
via zulk een financieringssysteem daadwerkelijk tot nieuwe produkten 
gebracht kunnen worden. Bij het struktureren van zulk een lOP voor BMT 
is het echter zaak om zoveel mogelijk rekening te houden met de brede 
realiteit zoals hiervoor toeqelicht. 
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op korte (k) of lange (1) termijn 

zeer kansrijk (1) - kansrijk (4) 

referentie suggestie, zie § 14 

6. Beeldyormende en -ye[Werkende 

apparatuur (FC 03.00.00) 

a Ultraqeluid Doppler apparatuur (·vaatlab K
) 

b Ultrasone medische diagnostiek: 

resolutieverbeteringj ontwikkeling van sensoren 

c Afbeeldingstechniek met ultrageluid 

d. Meerkanaals gepulst Dopplersysteem 

e Echo weefselidentifikatie 

f Cardiaal echo iaaging 

9 Geautomatiseerde beeldherkenning 

h Software voor patroonherkenning 

i Beeldanalysesysteem (automatisch) 

j. Methoden voor beeldopslag en -weergave 

k Beeldverwerking geneeskunde 

I Kwantitatieve analyse van angiogrammen en 
scintigrammen 

m. Collimatoren en software in nucleaire 

geneeskunde 

n. Heliumsparende supergeleidende magneet t.b.v 
gI 

o Positron Emissie Tomografie (PET) 

p Bouw kompakt-cyclotrons voor produktie 

zeer-kortlevende isotopen 

q Fabrikage geautomatiseerde labelings

machine t.b.v. PET 

r Medische data base systems 

5 Klinisch geori!nteerde medische en management 
subsystemen, kommunikatienetwerken 

t Software ontwikkeling voor 1e lijnsgezond
heidszorg 

u. Universele mikrocomputer voor verwerving 
en verwerking van biologische signalen 

18 

15 

2 

3 

1,2,9 

5 

5 

8 

15 

5 

5 

13 

15 

15 

15 

8 

2,7,12 

2,1,12 

5 

8 

8 

16,19 

3 

1 

4 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

k 

k 

I 

1,k 

k 

1 

k 

k 

k 

k 

1 

1 

k 

k 

I 

1 

I 

1 

k 

1 

1,k 
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op korte (k) of lanqe (1) teraijn 

zeer kansrijk (1) - kansrijk (4) 

referentie suqqestie, zie § 14 

7. Apparatuur en toebehoren yoor 

funktieonderzoek (FC 06.00.00) 

7.1 Hart en vaat (FC 06.05.00) 

a. Verbeterinq en automatiserinq diaqnostiek 

b Impedantiekatheter voor evaluatie van de 

pompfunktie van het normale en abnormale hart 
c Atheroscleorose: meetmethoden voor vroegtijdige 

detektie van kleine vernauwingen in aders 
d Detektie van de his-bundel aktiviteit aan de 

borstwand 

e Software voor hartritme-variabiliteit 

f Systemen voor inspanningscardioqrafie 

q Foetaal elektrocardioqraa 

h Mini laser-doppler bloedflowmeter 

i. Medische data base systems 

j Medische transducenten t.b.v. diaqnostiek 

en onderzoek in de cardioloqie 

k Cardiaal echo imaginq 

1 Meerkanaals qepulst Doppler systeem 
m Snelheidsmeetsysteem voor mikrocirculatie 
n 2oo-kanaals ECG-reqistratiesysteem 

o Meetsysteem voor mechanische vervorminq 

7.2 Zenuw, spier, hersenen (FC 06.10.00 en 

06.12.00) 

a. Meet- en registratiemethoden voor ooqbewe

qinqen, en de apparatuur hiervoor 

b. Automatische meetopstellinq sinqle fiber EMG 

13 

13 

10,13 

13 

15 

17 

17 

17 

5 

5 

5 

1,2,9 

1,9 

1,9 

1,9 

14 

2 

1 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

4 

3 

4 

4 

k 

1 

1 

I 

k 

k 

k 

k 

I 

k 

k 

k 

k 

1 

1 

k 
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op korte (k) of lange (1) termijn 

zeer kansrijk (1) - kansrijk (4) 

referentie suggestie, zie § 14 

c Apparatuur voor meting van zeer geringe hoe

veelheden neuropeptiden in lichaamsvloei
stoffen 

d. Ontwikkeling squid met meer opnemers t.b.v 

hersenonderzoek 

7.3 Long (FC 06.15.00) 

a Longfunktie-gastransport technologie (diverse 
meetsystemen) 

b Vroeg diagnostiek van longafwijkingen 

c. Impedantieplethysmografie (vochtbepaling in de 

thorax) 

7.4 Diverse 

a Registratie en korrelatie van vitale parameters, 
non invasief verkregen 

b Incontinentie middelen 

c. Uroflowmetriesysteem (Rijksuniv. Leiden en 
univ. v. Aldam) 

8. Laboratoriumapparatuur en toebehoren 
(Fe 09.00.QQ) 

a Niet radioaktief gelabelde immunologische labo

ratorium -kits·, bijv. op basis van mono
clonale antistoffen 

b Massaspektrometrie 

c Spoorelementanalyse en analyse van funktie van 
eiwitten in de stofwisseling van metalen 

d Stromingscytometer 

e Computerprogramma cytofotometrie 

11 

11 

13 

13 

14 

13 

18 

2 

18 

13 

15 

17 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

k 

1 

1 

k 

k 

k 

1 

k 

k 

k 
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op korte (k) of lange el) termijn 

zeer kansrijk (1) - kansrijk (4) 

referentie suggestie, zie § 14 

f. Compact Raman microprobe 

g. Disposable diagnostic kits (testing gradient 

systems devices) 

h Specifieke biosensoren (incl. therapeutisch 
drug-monitoring) 

i. Intel1igente biosensoren 

9. Chirurgische apparatuur en toebehoren 
(FC 15.oo,QQ) 

a. Laser chirurgische eenheid in kombinatie 

met Mfiberoptics" 

b Lasertechnologie in chirurgie 

10. Apparatuur en toebehoren yoor orgaan

funktieondersteuninq (FC 18.00,00); kunst

weefse!s en -organen 

a Materialen voor kunstvaten (echt bio-

compatibel 

b Myoelektrische ademprothese 

c. Kunstweefsels en -organen 

d Behandeling tumoren 

e. Biomedische materiaaltechniek 
f Neuroprothesen-ontwikkelinq 
g. Uitwendiq verstelbare dijbeenprothese 

(groeiprothese) 

h. Infektiewerende urinewegkatheter 

i. Biodegradeerbare materialen met gekontro

leerde afbraaksnelheid 
j. Ontwikkelinq bloedvatprothesen 

k. Ontwikkeling katheter met bloedvriendelijke 
oppervlak 

17 

8 

8 

17 

18 

8 

18 

13 

13 

13 

13 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

2 

1 
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1 
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k 
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op korte (k) of lange (1) termijn 

zeer kansrijk (1) - kansrijk (4) 

referentie suggestie, zie § 14 

1 Haemofiltratiekunstnieren met regeneratie 

m. CAPD-systemen 

n Hartklepprothese 

o Haemoperfusiekolommen (aktieve koolstof, harsen) 

p Immunoadsorptiekolommen (aminozuren, anti-
lichamen) 

q Bioreaktoren 

r Bypassprothese 

s Biodegradeerbare kunststoffen 

11. Hulpaiddelen t,b.y. minder yaliden (Fe 21,00,00) 

a Gehandicapten hulpmiddelen 

b Bewegingssturing en aanpassingen voor kunst-

ledematen 
c Oogbesturing hulpmiddelen gehandicapten 

d Spraakinvoer- en spraakuitvoertoepassingen 

e Ontwikkeling richtingsgevoelig hoortoestel 

f Kommunikatiehulpmiddelen voor gehandicapten 

9 Typofoon: hulpmiddel voor blinde en zeer slecht 

ziende typisten (apparatuur die, gekoppeld 

aan een elektrische schrijfmachine, de inge
tikte karakters hoorbaar maakt in synthetische 
spraak) 

h Endoprothesen 

i Aantal low tech ontwikkelingen: aangepaste 

technologie voor oudere mensen, spel1eer
middelen voor gehandicapte kinderen 

j. Robot op ro1stoel MANUS IRV/TNO 

4 

4 
2,10 
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15 
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op korte (k) of lange (1) termijn 

zeer kansrijk (1) - kansrijk (4) 

referentie suggestie, zie f 14 

12. R ... hAnn ... li ........ . .. Lratuur en +- .'1.. .'1.. • ... n (Fe 24.00 .00 

a · Geneesmiddel toedieningssystemen (intelligente 

infusie) 18 1 k 
b Gekontroleerde interne afgifte van genees-

middelen 17 k 
c Drug delivery systems 8 1 1 

d · Behandeling tumor en 13 1 k 
e Revalidatiehulpmiddelen, verbetering acceptatie 

d.m.v. vormgeving 15 2 1 

f · Infuusvloeistoffen 4 1 k 

13. Overige aandachtgebieden 

a Mobiele opstellingen (aangepaste wagens) voor 
dure diagnostische apparatuur als CT, nu-

cleaire geneeskunde 18 2 1 

b Geautomatiseerde systemen voor inkoop/voorraad-
beheer 18 1 k 

c Analyse van klinische data 13 1 k 
d Adviesverlening en ontwikkeling kriteria t.a.v. 

medische apparatuur (NTO-TNO) 13 1 k 
e Universele mikrocomputer voor verwerving en 

verwerking van biologische signalen 16,19 4 l,k 
f Globale screenings- en analyseapparatuur 8 2 k 

9 BMT-produkten gebaseerd op know-how uit de 

alternatieve geneeswijzen 8 3 1 
h Diagnostische ondersteuning t.b.v. vage klachten 8 2 k 
i · Kontinu produktie van hoogwaardige eiwitten 

(incl. monitoring en analyseapparatuur) 8 1 I 
j Aantal high-tech ontwikkelingen: biotechnologie 

(genmanipulatie), co-drugs 8 3 k 
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5. Bom, Prof.Dr.Ir. N., 

6. Bouma, Prof.Dr. H., 

7. Dries, Ir. W.J.P., 

8. Graafmans, Ir. J.A.M., 

9. Hoeks, Dr.Ir. A.P.G., 

10. Janssen, Prof.Dr.Ir. J.D., 

11. Kruqer, Ir. A.J., 

12. Kruip, Ir. M.J.M., 
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Afd. Medische Elektrotechniek, 
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Technische Hoqeschool Eindhoven, 
Afd. Scheikundiqe Technoloqie, 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Fac. der Geneeskunde/Thoraxcen
trum, 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam 

Technische Hoqeschool Eindhoven, 
Instituut Perceptie Onderzoek, 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Technische Hoqeschool Eindhoven, 
Meditron-projekt, 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Technische Hoqeschool Eindhoven, 
Buro Biomedische Gezondheids
techniek, 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Rijksuniversiteit Limburg, 
Afd. Biofysica, Postbus 616, 
6200 NO Maastricht 

Technische Hoqeschool Eindhoven, 
Afd. Werktuiqbouwkunde, 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Technische Hoqeschool Eindhoven, 
Afd. Technische Natuurkunde, 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Technische Hoqeschool Eindhoven, 
Meditron-projekt, 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 
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13. Nus, J.D.J. van, 

14. Schneider, Prof.Dr. H., 

15. Smeets, Ir. J.W., 

16. Uijen, Ir. G.J.H., 

17. Vegter, W., 

18. Visinescu, Drs. C.D., 

19. ZeIders, Ir. Th. 
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Fac. der Geneeskunde, 
Van der Boechorststraat 7, 
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Technische Hogeschool Delft, 
centrum Medische Techniek, 
Postbus 5048, 2600 GA Delft 

Katholieke Universiteit Nijmegen, 
Geert Grooteplein Zuid 8, 
6525 EZ Nijmegen 

Technische Hogeschool Twente, 
CoOrdinatiecentrum Biomedische 
Techniek, 
Postbus 217, 7500 AE Enschede 

Nationaal Ziekenhuis Instituut, 
Postbus 9697, 3506 GR Utrecht 

Katholieke Universiteit Nijmegen, 
Geert Grooteplein Noord 31a, 
6525 EZ Nijmegen 

1. Een overzicht van BMT in het onderzoek aan de 
Nederlandse Universiteiten, Technische Hogescholen 
en bij de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschap
pelijk Onderzoek, januari 1985, 
A. Brouwers, A.P.M. Gaykema, J.W. Smeets, IUO 85.701, 
sekretariaat interuniversitair overleg voor BMT, 
Projektburo BMGT, 
THE, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

2. 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 

3. Holstlezing van prof. J. Ziman van het Imperial 
College, Londen, op de TH Eindhoven, d.d. 19 
december 1984 

4. Voorstellen tot verbetering van de inkooporgani
satie in ziekenhuizen, 1984, 
NZI, Postbus 9697, 3506 GR Utrecht 

5. Functionele Classificatie Ziekenhuis Inventaris, 
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konsept 1984, 
HZI, Postbus 9697, 3506 GR Utrecht 

6. Onderzoekontwikkeling voor de BNT, 
A. Brouwers, L.N.J. Verzellenberq, BNGT 84.016, 
Projektburo BMGT, THE, postbuB 513, 5600 MB Eindhoven 

16. Liist van vaktermen en afkortingen 

angiografie 

BMT 
bundel van His 

CAPD 
cardio
CT 
cyto
ECG 

echogram 
ENG 

endo
h{a)emo
katheter 

MRI 
myo
neuro
PET 

het rOntqenologisch afbeelden van vaten, na injektie 
, van een kontraststof 

biomedische technoloqie 
bundel prikkelqeleidende vezels tussen de arterioventi
eulaire Knoop en de papillaire spieren van de hart
kamers 
Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse 
m.b.t. het hart of tot de maageardia 
Computertomoqrafie 
eel 
Elektroeardioqramj de curve die ontstaat bij registra
tie van potentiaalvariaties die op versehillende plaat
sen van het lichaam worden veroorzaakt door de aktivi
teit van de hartspier 
reqistratie van teruqqekaatste ultrasone trillinqen 
Elektromyogramj de curve die ontstaat bij registratie 
van potentiaalverschillen in de spieren tijdens de 
kontraktie 
in, binnen 
bloed 
stijve of slappe buis die in een der liehaamskanalen 
wordt gesehoven, teneinde niet-afvloeiende vloeistof te 
lozen 
Magnetic Resonance Imaging 
spier 
zenuw 
Positron Emissie Tomografie 

plethysmoqrafie vastlegging van de veranderingen in volume van een 
lichaamsdeel, vooral ter bepalinq van de bloedstroom in 

prothese 

scintigrafie 

thorax 
transducer 
ultrageluid/ 
ultrasoon 
uro-

ledematen of tenen/vingers 
kunstprodukt ter vervanging van een verloren gegaan 
lichaallsdeel 
aftasting van een orqaan of lichaamsdeel naar de inten
siteit van uitgezonden gammastralen m.b.v. een scanner 
borstkas 
oavotmer, ollzetter 
onhoorbare -geluidsgolven- met frequentie ) 15.000/sec. 

urine-
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