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1. INtEIDING

In dit rapport wordt een beeld gegeven van Meditron, een industri~le

ontwikkeling op het gebied van de nukleaire geneeskunde. Ret betreft
hier enkele kapitaal intensieve Mhigh tech"-produkten op het gebied van
de positronen emissie tomografie (PET). In de hier volgende paragrafen
wordt uiteengezet hoe deze methode voor medische diagnostiek werkt en
welke plaats deze inneemt in de nukleaire geneeskunde.

De toepassing van PET vereist een klein cyclotron ter plaatse voor de
produktie van radio-isotopen. In par. 5 wordt de werking van een cyclo
tron beschreven. In de zestiger jaren heeft Philips een aantal grote
cyclotronsystemen succesvol tot stand gebracht. Nadat de toenmalige
markt hiervoor, de kernfysische research centra, verzadigd raakte, en
Philips hiermee stopte is veel kennis op dit gebied ondergebracht bij
de cyclotrongroep van de Technische Rogeschool Eindhoven. De toeganke
lijkheid van deze praktische en theoretische kennis vormt een belang
rijke basis voor de ontwikkeling van Meditron.

Een beschouwing van deze medische markt voor kleine cyclotrons heeft
geleerd dat niet volstaan kan worden met aIleen voor dit produkt een
industri~le ontwikkeling tot stand te brengen. De overwegend medische
klanten hebben interesse in Mturn key"-aanbiedingen van aIle kompo
nenten van een komplete PET-uitrusting. Deze vormen het eerste produk
tenpakket van Meditron. Naast het cyclotron zullen ook radiochemische
komponenten in dit pakket in eigen beheer vervaardigd worden. AIle
andere komponenten worden via vertegenwoordigingen toegevoegd aan dit
produktenpakket. De produkten en diensten van Meditron staan beschreven
in par. 7. Ret eerste type cyclotron en de radiochemische komponenten
zijn nader gespecificeerd in par. 8.

De nukleaire geneeskunde beleeft een opmerkelijke groei. De laatste
jaren zijn verschillende nieuwe methoden voor diagnostiek tot ontwikke
ling gekomen. De Nukleaire Magnetische Resonantie (NMR) techniek is er
hier een van. In par. 6 wordt bezien welke plaats PET inneemt tussen al
die nieuwe nukleaire methoden voor medische diagnostiek. We noemen dit
een wetenschappelijke marketing. In par. 9 wordt de concurrentie
positie bezien t.a.v. andere ondernemingen die aktief zijn op dit ge
bied.

Ret beleid van Meditron is er op gericht een rendabele onderneming kos
tendekkend tot stand te brengen via een tweetal orders in de komende
twee jaar. Dit wordt aangevangen met semi-permanente voorzieningen en
produktontwikkeling op basis van bestaande kennis en reeds verworven
ervaring met toepassingen.

Bij een suksesvolle ontwikkeling daarna zal een deel van de winsten
gelnvesteerd worden in de ontwikkeling van geavanceerde komponenten
voor de PET-markt van de toekomst zoals die momenteel voorzien wordt:
Kleine betrouwbare en goedkope komponenten ook geschikt voor perifere
ziekenhuizen. Dit strategisch perspektief wordt nader besproken in pa
ragraaf 10.
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Het tot realisatie brengen van een cyclotron en de radiochemische kom
ponenten in eigen beheer wordt zorgvuldig gepland. Het binnen bereik
brengen van aIle benodigde kennis en vaardigheid vormt hierbij geen erg
groot probleem. Hierbij komt een grote diversiteit aan technieken aan
de orde. Op ieder techniek is voldoende kennis voor handen. Het groot
ste probleem wordt gevormd door de noodzaak om de vele en zo uiteenlo
pende technologische aspekten evenwichtige aandacht te schenken en
hierin een funktionele integratie tot stand te brengen. Oit vereist een
zorgvuldige work-breakdown analyse, een goede planning en een doel
matige kosten- en voortgangsbewaking. Meer details over de organisatie
van Meditron worden gegeven in par. 11.
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2. DE NUKLEAIRE GENEESKUNDE

De nukleaire geneeskunde heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke di
scipline binnen de gezondheidszorg. Hierbij maakt men gebruik van ra
dioaktieve isotopen van bepaalde elementen, ook aangeduid als radio
nukliden. Deze kunstmatig geproduceerde isotopen zijn instabiel. Ret
veranderingsproces naar stabiele nukliden vindt plaats onder uitzending
van straling.
Deze straling (gammastralen of deeltjes) wordt bij de nukleaire genees
kunde gebruikt voor zowel therapeutische- als voor diagnostische doel
einden. Algemeen bekend is het voorbeeld van tumorbestraling en van de
beeldvorming van een tumor met behulp van nukleaire methoden.

De moderne nukleaire geneeskunde steunt in sterke mate op een drietal
technologische ontwikkelingen. De isotopen, die op dit moment het meest
gebruikt worden, worden gemaakt m.b.v. een kernreaktor. Echter, de met
een cyclotron te produceren isotopen zijn sterk in opkomst, omdat deze
om diverse redenen beter geschikt zijn voor medisch gebruik. Steeds
meer bestaande cyclotrons komen ter beschikking voor isotoop produktie.
In dit verband is de produktie van zeer kortlevende isotopen van be
lang, d.w.z. isotopen met een halveringstijd in de orde van minuten.
Omdat er niet genoeg tijd voor transport is, dient deze produktie op de
plaats van gebruik zelf (medisch research centrum, hospitaal) te ge
schieden. De cyclotrons hiervoor moeten kompakt, betrouwbaar en zeer
gebruikersvriendelijk zijn.

Ret tweede belangrijk gebied van technologische ontwikkelingen betreft
het merken met radionukliden (labeling) van in het lichaam aktieve ver
bindingen. Voor wetenschappelijk onderzoek en voor medische diagnostiek
dienen aIle bewerkingen, nodig om zulk een gemerkte stof te kunnen toe
dienen aan mens of dier, snel en bij voorkeur automatisch verricht te
worden. Voor kortlevende isotopen is dit een noodzakelijke voorwaarde.
Tevens moet het eindprodukt voldoen aan alle stringente eisen voor toe
diening van deze radiofarmaka aan mens of dier (steriel, pyrogeen-vrij,
chemisch zuiver, etc.). Wereldwijde onderzoekaandacht voor deze ontwik
kelingen heeft geleid tot een sterke groei in de toepassingen van nu
kleaire methoden, zowel in diversiteit van het soort verrichtingen als
in het totale aantal hiervan.

De derde technologische ontwikkeling van groot belang voor de moderne
nukleaire geneeskunde betreft die van apparatuur voor de gevoelige de
tektie van radioaktieve straling, voor de snelle verwerking van deze
meetdata en voor de presentatie van zo verkregen informatie op beeld
schermen en/of afbeeldingen daarvan op papier.

Deze technologische ontwikkelingen vormen de basis voor een methode
voor medische diagnostiek aangeduid met Positronen Emissie Tomografie
(PET). Deze methode wordt verder besproken in paragraaf 4.

Andere medische technieken die eveneens een snelle ontwikkeling beleven
en die in relatie met PET bezien moeten worden zijn: computer Tomogra-
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fie (CT-scan), Nukleaire Magnetische Resonantie Techniek (NMR) , Oigi
tale Subtraktie Angiografie (OSA) , Echografie (ECHO) en Single Photon
Emission Computec Tomografie (SPECT). Oeze technieken worden beknopt
beschouwd in paragraaf 6.

Aan bovengenoemde ontwikkelingen ligt een belangrijke medische behoefte
ten grondslag, t.w. het vergroten van de waarneembaarheid van systemen
en processen in het lichaam, van pathologische afwijkingen daarin, en
van effekten van therapeutische methoden. Oe bovengenoemde moderne
technieken openen nieuwe wegen naar een grotere waarneembaarheid van
deze fysiologische processen. Bovendien zijn dit patientvriendelijke
methoden, niet invasief, snel en betrouwbaar. Naast de klinische toe
passingen openen deze technieken nieuwe wegen naar meer fundamenteel
inzicht in de fysiologie van het menselijk lichaam.
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3. ENKELE RADIONUKLIDEN

aij de ontwikkeling van nukleaire methoden voor de geneeskunde speelt
de keus van de radionukliden een belangrijke rol.

De groei van de nukleaire geneeskunde in de laatste decennia heeft zich
voor een groot deel gevormd rond toepassingen van het metastabiele
technetium (~jTCm). De halfwaardetijd, de tijd waarin het aantal radio
aktieve kernen tot de helft afneemt, is voor dit isotoop 6 uur. aij dit
radioaktieve verval wordt gammastraling uitgezonden. Voor een belang
rijkdeel werd deze ontwikkeling mogelijk door eenvoudige toegankelijk
heid van deze radionuklide in een kliniek via een molybdeen-"koe"
(~~MO), waar men deze isotoop van kan "melken u

• De medische toepas
singen hiervan zijn nog steeds bijzonder belangrijk. Het nadeel van
technetium is dat het een lichaamsvreemd element is.

Het is duidelijk dat er voorkeur bestaat voor elementen die normaal
voorkomen in biomolekulen. Zeer veel voorkomende elementen in organi
sche verbinden, die in het lichaam een funktie vervullen, zijn: water
stof (H), koolstof (C), stikstof (N), en zuurstof (0). Radionukliden
van deze elementen geschikt voor toepassing in de nukleaire geneeskunde
zijn: 11 C, 13N en 1 O. De halfwaardetijden van deze radionukliden zijn
respektievelijk 20, 10 en 2 minuten.

Dit zijn dus zeer kortlevende isotopen. Klinische toepassingen hiervan
geven een geringe stralingsbelasting hetgeen als patientvriendelijk
wordt aangemerkt. Door deze korte halveringstijden dienen deze isotopen
ter plaatse te worden geproduceerd. Dit kan m.b.v. een cyclotron gebeu
reno nit aspekt kan men als een nadeel zien.

Met een klein cyclotron, geschikt voor produktie van 11c, 13N en 150 ,
kan ook een radionuklide van fluor, 18F, worden geproduceerd, met een
halfwaardetijd van 110 minuten. Organische verbindingen met fluor komen
in het lichaam niet of nauwelijks voor, maar een verschil tussen de
originele verbinding en de gefluorideerde verbinding is bij de huidige
toepassingen nog niet vastgesteld.

Deze vier radionukliden, 11 C, 150 , 13N en 18F, die met een klein cyclo
tron kunnen worden geproduceerd, zijn positron emitters, d.w.z. bij het
radioaktieve verval van deze nukliden wordt een positron uitgezonden.
In de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe dit verschijnsel als een
ekstra voordeel benut kan worden.
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4. POSITRONEN EMISSIE TOMOGRAFIE (PET)

De radionukliden, toeqepast bij PET, bereiken hun stabiele eindprodukt
onder uitzending van positronen. Positronen behoren tot de'zogenaamde
anti-deeltjes. Een positron is het anti-deeltje van een elektron,
d.w.z.'het heeft de zelfde massa als een elektron, maar een positieve
lading.

Als zodaniq kan een positron niet lang bestaan. Ontmoet dit deeltje een
elektron, dan vindt een reaktie plaats waarbij beide deeltjes verdwij
nen, annihileren. De massa van beide deeltjes wordt hierbij omgezet in
twee gammakwanten (beide met een energie van 0,511 MeV). Deze gamma
kwanten worden hierbij diametraal t.o.v. elkaar uitgezonden, zie figuur
3.

Naast dit verschijnsel is een tweede van belang voor PET, n.l. dat een
positron na zijn ontstaan in het lichaam slechts enkele millimeters
aflegt voor de bovengenoemde annihilatie van dit deeltje plaatsvindt.

Figuur 4.

Principe werking van Positronen Emissie Tomografie.
A: fen doorsnede van een orgaan wordt afgebeeld over het

vlak gevormd door de krans van detektoren met load af
geschermd voor gammastralen uit punten buiten dit meet
vlak.

B: Met een komputer wordt punt A berekend uit gelijktij
dige (koincidente) detekties op het snijpunt van de
lijnen 5-6 en 1-2.

Akran , van d tektoren voor detekt;e van ga"""'rralen.

/~~11

-~~1(i
//

A/
1\;0/'

loodafscherming loodafscherming
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Bij PET worden bepaalde stoffen met een specifieke funktie in het
lichaam gemerkt met een positronen emitterende radionuklide. In het
lichaam gebracht koncentreren deze verbindingen zich in het weefsel
waar ze hun specifieke funktie vervullen. De koncentraties van deze
verbindingen kunnen buiten het lichaam bepaald worden door de bovenge
noemde gammakwanten te detekteren.

Als men op twee verschillende detectoren gelijktijdiq (kolncident) zo'n
gammakwant detekteert, weet men dat de annihilatie op de verbindings
lijn tussen de twee detectoren plaatsgevonden heeft. De kern die het
positron uitgezonden heeft, en dus ook de gemerkte stof, moet zich dus
binnen enkele millimeters van deze lijn bevinden.

Voor dit doel zijn PET-kamera's ontwikkeld met een groot aantal detek
toren voor gammastraling cirkelvormig gerangschikt in een vlak, afge
schermd voor straling die van buiten dit meetvlak kunnen komen.

AIle kolncidente metingen in een PET-kamera worden met behulp van een
computer verwerkt tot een beeld, dat de koncentratieverdeling weergeeft
van de verbinding, waarvan men het effekt wil vaststellen; dit noemt
men computer tomografie. Het zo verkregen beeld geeft informatie over
de lichaamsdoorsnede in het meetvlak van de PET-kamera.

Men heeft ook PET-kamera's ontwikkeld die werken met detektoren die
diametraal tegenover elkaar staan en draaibaar zijn rond het te meten
objekt.

Sinds het eerste experimentele PET-systeem in 1953 (General Hospital,
Massachusetts) heeft deze techniek zich door de hoge kosten van de ap
paratuur en de gecompliceerdheid slechts langzaam ontwikkeld. Door een
aantal factoren (toenemende beschikbaarheid cyclotrons, enorme vooruit
gang op computergebied, toegenomen interesse in de medische wereId voor
beeldvormingstechnieken, kostenverlaging) is de ontwikkeling in de
laatste 5 jaren in een stroomversnelling gekomen. Men vindt PET-syste
men 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).
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Figuur 5. Principe werking van een cyklotron.
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5. HET CYCLOTRON

Een cyclotron heeft tot doel elektrisch geladen kerndeeltjes te ver
snellen tot een zodanig hoge energie dat, bij beschieting van bepaalde
elementen, een kernreaktie veroorzaakt wordt die het gewenste radio
aktief isotoop oplevert. Voor de hier gewenste isotopenproduktie zijn
dit positief geladen deeltjes, nl. protonen (waterstof kernen) of deu
teronen (zwaar-waterstof kernen, opgebouwd uit ~~n proton en ~~n neu
tron).

Sedert het eerste cyclotron, in 1929 uitgevonden door Lawrence, vond
een omvangrijke technologische ontwikkeling plaats rond dit apparaat.
De werkingsprincipen zijn daarbij onveranderd gebleven. Het eerste ge
geven is dat men geladen deeltjes kan versnellen in een elektrisch veld
(positief geladen deeltjes van plus naar min). Het tweede gegeven is
dat een stroom van geladen deeltjes in een magnetisch veld wordt afge
bogen als gevolg van de lorentzkracht.

De toepassing van deze fysische wetmatigheden in een cyclotron is weer
gegeven in figuur 5. De belangrijkste elementen in een cyclotron zijn:

De bron voor de elektrisch geladen kerndeeltjes,
De dee(s), vroeger twee halfcirkelvormige holle dozen (in de vorm
dus van een hoofdletter D),
Een wisselspanningsgenerator met hoge frekwentie (in het Meditron
cyclotron 45 MHz), waarmee de dees afwisselend een positieve en ne
gatieve spanning t.O.v. aarde krijgen,
Het magnetisch systeem, dat zorg draagt voor een sterk magnetisch
veld loodrecht op het vlak van de dees,
Het extraktiesysteem om de bundel versnelde deeltjes uit de dees
naar buiten te brengen,
Het targetsysteem, waar men de bundelstroom van deeltjes op richt om
de gewenste kernreakties tot stand te brengen.

Deeltjes uit de bron worden door het elektrisch spanningsverschil tus
sen de dees naar een dee getrokken. Binnen de holle ruimte van een dee
is geen elektrisch veld aktief. Onder invloed van het magnetisch veld
worden de deeltjes binnen de dees cirkelvormig afgebogen. Weer aange
komen bij de spleet tussen de dees waar inmiddels het elektrische span
ningsverschil omgepoold is, krijgen deze deeltjes een versnelling. Na
een nieuwe cirkelvormige afbuiging in de tweede dee voIgt een nieuwe
versnelling over de spleet. Door de toenemende snelheden van de deel
tjes wordt de straal van de cirkelvormige afbuiging steeds groter, maar
blijft de omlooptijd gelijk. De frequentie van de wisselspanningsgene
rator kan hierdoor constant zijn. Aan de rand van het magneetveld aan
gekomen wordt de bundel uiteindelijk naar buiten getrokken door een
extraktor, d.i. een plaat met een elektrisch spanningsverschil t.O.V.
een geaarde electrode.

Zoals door de relativiteitstheorie wordt beschreven zullen door de
snelheidstoename de deeltjes zwaarder worden. Hierdoor wordt geleide
lijk de omlooptijd groter. Dit kan men opvangen door de frekwentie van
de wisselspanningsgenerator aan te passen. Met het toenemen van de
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deeltjessnelheid dient deze frekwentie geleidelijk lager te worden.
Deeltjesversnellers waar men dit probleem zo ondervangtnoemt men syn
chrocyclotrons. Een andere oplossing voor dit probleem kan gevonden
worden in de aanpassing van het magneetveld. Met een toenemende veld
sterkte naar de buitenste omlopen kan men de omlooptijd konstant hou
den. De hierop gebaseerde versnellers, die zo toch op een vaste wissel
spanningfrekwentie kunnen werken, noemt men isochrone cyclotrons. Het
Meditron cyclotron behoort tot de laatst genoemde categorie.

De bron bestaat uit een buisje, gevuld met waterstofgas dat door middel
van een elektrische boog wordt geloniseerd. Men houdt dan waterstof
kernen i.e. protonen over, of deuteronen indien men uitgaat van zwaar
waterstofgas. Het dee-systeem waarbinnen de deeltjes versneld worden is
ondergebracht in een kamer die luchtledig wordt gepompt (beter dan
10-5Torr). Het magneetsysteem vormt een omvangrijk geheel met een to
taal gewicht in de orde van 22 ton,en afmetingen in de orde van 2x1x1
m. De spoelen van dit magneetsysteem bestaan uit holle koperen windin
gen, aangesloten op een koelsysteem. Een cyclotron beschikt verder over
de nodige meetsystemen vaor bundeldiagnostiek en over systemen voor
beveiliging, bewaking en bediening.
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6. WETENSCHAPPELIJKE MARKETING

Paragraaf twee sloten we af met de constatering dat het van belang voor
de medische diagnostiek geacht wordt om meer informatie te kunnen ver
krijgen van systemen en processen in het menselijk lichaam. Tevens werd
in het voorgaande getracht om duidelijk te maken dat de nukleaire
methoden voor een groot deel in deze behoefte voorzien en op grond
hiervan zulk een snelle ontwikkeling te zien geven. In paragraaf 2 wer
den een aantal van deze nukleaire methoden genoemd.

Voor een industri~le ontwikkeling rond een van deze methoden wordt het
zinvol geacht om zich de vraag te stellen in hoeverre er sprake is van
een mogelijke konkurrentie positie tussen deze methoden en hoe de
sterkten en zwakten van de diverse methoden zich onderling verhouden.
We noemen dit wetenschappelijke marketing. Een andere naam hiervoor kan
zijn Medical Technology Assessment (MTA).

Binnen de kontekst van dit rapport is het niet goed mogelijk om al deze
methoden even uitgebreid te bespreken als de Positronen Emissie Tomo
grafie (PET). We beperken ons hier tot een vergelijking van Budinger
(1981), aangegeven in de tabel op pagina 15. Bij aIle methoden in dit
overzicht worden afbeeldingen van fysiologische systemen en processen
verkregen met behulp van een on-line computersysteem.

Op jaarlijkse internationale symposia en workshops wordt aandacht aan
de bovengenoemde vraagstelling gewijd maar het hier gegeven overzicht
heeft tot op heden geen uitbreiding of inhoudelijke wijzigingen onder
gaan. Benadrukt is dat deze afbeeldingsmethoden uitgaan van verschil
lende meetgegevens en dat de medische toepassingen, die daarop steunen,
uiteen lopen (zie de laatste kolom in het overzicht). Evaluaties binnen
wetenschappelijke gremia hebben geleid tot de visie dat de hier genoem
de methoden elkaar niet vervangen maar aanvullen (o.a. G.L. Brownell
e.a., 1982, Science 215, pag 619-626).

In dit verband is met name een vergelijking tussen NMR en PET van be
lang. De NMR-methode verschaft afbeeldingen van waterstofkoncentraties
in het lichaam en langs deze weg informatie over weefselstrukturen. De
NMR-techniek ontwikkelt zich naar het afbeelden van de koncentratie
verdelingen van enkele andere (stabiele) isotopen zoals 13c , 23Na en
31 p . Via de NMR-methode wordt overwegend morfoloqische informatie ver
kregen. Naast een veel grotere meetgevoeligheid geeft de PET-methQde
een meer direkte toegang tot informatie over specifieke biQchemische
processen. Via NMR kan een duidelijk beeld van de omvang van een tumor
worden verkregenj maar dit verschaft bijv. geen informatie of de desbe
treffende persoon tijdens de meting nog leeft Qf niet. Omdat PET Qnge
veer een miljQen keer gevQeliger is dan NMR kan de werkzaamheid van
farmaca in zeer kleine dQses gevQlgd wQrden, zQdat de prQefpersoon geen
enkel gevolg van het farmacon ondervindt.
Ook voor NMR en PET geldt dat beide methoden gericht zijn op verschil
lende medische informatie, beide methoden vullen elkaar aan bij de me
dische diagnostiek. Qua toepassing zal NMR meer CQncurreren met CT dan
met PET.
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Vanuit een oogpunt van industri~le ontwikkeling is er nog een belang
rijk aspekt van belang voor de keus van PET in relatie tot de NMR. Over
de hele wereld is veel onderzoek gericht op een grote verscheidenheid
van biochemische processen en effekten van farmaka daarop. PET-systemen
in researchcentra vormendaarbij een krachtig instrument. Ieder nieuwe
klinische applikatie die hieruit voortkomt kan in principe direkte toe
passing krijgen via aanpassingen of uitbreidingen van de radiochemische
komponenten zonder dat hiervoor aan de hoofdelementen van een PET-lijn
t.w. het cyclotron en de PET-kamera iets veranderd hoeft te worden.
Oeze flexibiliteit in de PET-methode wordt van groot belang geacht. NMR
bezit deze flexibiliteit niet omdat de ontwikkelingen alleen de hoofd
component zelf omvatten in de vorm van de camera.

Een andere nucleaire afbeeldingstechniek die de laatste jaren ontwik
keld is, en zich wel op dezelfde toepassingen richt als PET, is SPECT
(Single Photon Emission Computed Tomography). Hierbij worden de gamma
kwanten gedetecteerd die direkt bij het verval van het radio-aktieve
isotoop vrijkomen (telkens een kwant per kern). Door een detector rond
het object te laten roteren kan door een computer de con~entratieverde

ling gereconstrueerd worden.

Deze techniek heeft echter enkele nadelen die een grote vlucht verhin
deren:

doordat de afgelegde weg van het gamma kwant onbekend is, en evenmin
ook de absorptie door het lichaam, is deze techniek niet kwantita
tief,

- de radiofarmaca moeten met lichaamsvreemde elementen gemerkt worden
en zijn zeer duur,

- de gevoeligheid is ongeveer een faktor 100 kleiner dan die van PET,
d.w.z. met PET kan een 100 x zo kleine dosis nog gemeten worden.

Op een zeer recent gehouden internationale workshop in Hamburg bestond
grote consensus over deze overwegingen en werd de verwachting uitge
sproken dat de ontwikkeling van SPECT na enige jaren tot stilstand zal
komen.

Vanuit een wetenschappelijke invalshoek zijn nog een aantal punten van
belang voor een industri~le aktiviteit op het gebied van de PET. Aller
eerst is dit de bevinding dat de eerste markt voor PET-produkten wordt
gevormd door medische researchcentra in de wereld. Een tweede punt van
belang is de ervaring dat deze researchcentra de komende jaren bij de
aanschaf van een medisch cyclotron vooral denken aan een cyclotron spe
cifiek voor deze toepassing, beknopt omschreven als een apparaat dat
ca. 10 MeV deuteronen en minstens 18 MeV protonen kan leveren.

Een derde punt gaat uit van de verwachting dat geleidelijk een grote
markt zal ontstaan voor PET-systemen in perifere ziekenhuizen. Alleen
al in West-Duitsland wordt deze markt geschat op ca. 20 systemen (ref.
Prof. StOckling, Julich, 1984). Voor deze tweede markt dienen goedkope
en eenvoudig te bedienen cyclotrons te worden ontwikkeld. Een weten
schappelijke verwachting is dat zoiets realiseerbaar kan worden via
geavanceerde targetry. Met isotopisch verrijkt en dus duur target
materiaal zou dit binnen bereik kunnen worden gebracht. Cyclotrons voor
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dit doel zouden dan niet meer dan ca. 10 MeV protonen hoeven te leve
ren. WetenschappeIijk onderzoek van belang voor zulk een industri!le
ontwikkeling dient zich dan op de eerste plaats te richten op de ont
wikkeling van deze geavanceerde "targetry" en de radiochemische bewer
kingen in relatie hiermee.

Na een bestudering van de desbetreffende wetenschappelijke ontwikkelin
gen heeft de Meditrongroep nog een alternatieve verwachting om het ge
stelde in het bovengenoemde punt drie binnen bereik te brengen. Dit
steunt op de verwachting dat na de initi~le groei vanuit de research
centra vervanging van de 18F-toepassingen realiseerbaar zijn door 11 c ,
13N en 150-applikaties. nit vereist onderzoekontwikkeling specifiek
gericht op dit radiochemisch aspekt. Mogelijkerwijs zullen uiteindeIijk
ook PET-systemen, die aIleen met 150 werken, aantrekkelijk worden, maar
hierin ligt voor Meditron geen markt omdat 150 ook met de reeds ruim
beschikbare elektrostatische versnellers gemaakt kan worden.
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Vergelijking van enkele diagnostische afbeeldingstechnieken m.b.v. com
puters (volgens Budinger, 1981, Science 215 (1982) p. 619)

CT

methoden

~omputer Iomografie
(transmissie rOntgen
stralen)

parameters

- dichtheid en gemiddeld
atoomgewicht

toepassingen
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- beweging kontrast-

middelen

PET fositron tmissie
Iomografie

SPECT ~ingle fhoton
tmission ~omputed
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NMR
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t.g.v. chemische bin
dings wijze

- kontrastverdeling
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- angiografie, door
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vaten, anatomie

ECHO Echografie - akoestische reflekties,
absorptie en verstrooi
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- geluidsfrekwentiever
anderingen t.g.v. be
wegingen

- anatomie, weefsel
struktuur

- doorbloeding
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7. PRODUKTEN EN DIENSTEN

Meditron beoogt een rendabele onderneming te z~Jn die de komende 5 jaar
alleen gericht is op produkten en diensten die passen binnen het appli
katie gebied van de Positronen Emissie Tomografie (PET).

Het afgelopen jaar is veel kennis bijeengebracht op alle aspekten van
belang rond de aanschaf van een PET-faciliteit bij een onderzoekcentrum
of een ziekenhuis. Meditron kan van dienst zijn met het adviseren van
instellingen die een aanschaf in overweging nemen.

Zulk een dienstverlening kan bovendien omvatten:
- het tot stand brengen van de koopkontrakten
- afname beproevingen voor komponenten of voor de totale PET-facili-

teit.

Een koper kan bij Meditron BV terecht voor aIle elementen in een totale
PET-faciliteit en voor een turn-key oplevering van een komplete PET
voorziening.

Deze elementen bestaan uit:
- Een kompakt cyclotron
- Targetsystemen
- Systemen voor radiochemische bewerkingen
- Een PET-camera
- Inrichting radiochemisch lab.
- Bouwkundige voorzieningen
- Stralingsafscherming
- Stralingsbeveiligingsapparatuur
- Opleiding van personeel
- Onderhoud van bovengenoemde systemen.

Voor sommige elementen treedt Meditron als fabrikant op, voor 50mmige
als vertegenwoordiging en voor andere als ingenieurs- annex adviesburo.

Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden tot diversificatie van activi
teiten. Allerlei werkzaamheden die direkt voortvloeien uit de bovenge
noemde activiteiten kunnen ook aangeboden worden t.b.v. projekten bui
ten PET, zoals:
- magneetveldmetingen
- advies- en rekenwerk t.b.v. van andere versnellers
- automatisering van bestaande versnellers en isotoopproduktiesystemen
- voorlichting

In dit hele pakket aan produkten en diensten nemen het kompakt cyclo
tron en de radiochemische komponenten een alles bepalende plaats in. In
de hiervolgende par. 8 worden deze nader gespecificeerd.
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8. SPECIFIKATIES

We beperken ons hier tot het aangeven van de specifikaties voor het
eerste type cyclotron, en de beschrijving van de radiochemische kompo
nenten zoals tot stand gekomen in overleg met de desbetreffende deskun
digen van de Rijksuniversiteit Groningen.

HQQfg§~g~ifig~ti~§_Y~n_b~t_~~~§t~_tYP~_~Y~lQtlQn_12QLlQ1

- Deuteronen met 10 MeV eindenergie
- Protonen > 18 MeV eindenergie
- Bundelstromen op het target > 50 ~ A

AIle andere specifikaties hieronder vernoemd z1Jn hieraan ondergeschikt
en kunnen op details na onderling overleg nog bijstellingen ondergaan
tijdens het ontwerp en montage-proces.

H~t_m~gn~~t~Y~t~~m

- Dit systeem geeft een viervoudig azimuthaal vari~rend magnetisch veld
De induktie is maximaal 1,85 T, minimaal 1,07 T en gemiddeld 1,46 T
Er zijn 8 paar korrektiespoelen, gemonteerd op de heuvels
De buitendimensies van het magneetjuk zijn: 2140 mm lang, 1350 mm
breed, 1070 mm hoog
In (hydraulisch) geopende toestand is de jukhoogte in de orde van
1,50 m
De pooldiameter bedraagt 1050 mm
Het totaal gewicht van het juk bedraagt < 20 ton
Het zwaarste jukonderdeel weegt < 1500 kgf.

H~t_bQQgtt~k~~nt~y~te~m

- Dit bestaat uit twee 45° dees, gelegen in de dalen
- De stemtanks (lecherlijnen) liggen binnen de vakuumkamer
- Dit systeem wordt induktief gekoppeld met een HF-vermogensversterker,

gestuurd door een kwartsoscillator
- De frekwentie is 45 MHz

H~t_e~tt~ktl~~y~t~~m

- Het elektrostatisch systeem heeft een watergekoeld septum
Het septum is met een stroommeter verbonden aan aarde t.b.v. septum
beveiliging
De extraktor is in twee posities instelbaar (voor deuteronen en pro
tonen)
De extraktiespanning is in de orde van 40 kV over 4 mm
De cyclotron emittantie (ter plaatse van flens vacuumkamer) is ra
diaal < 20 mm. mrad en axiaal < 15 mm. mrad

IQnenbtQo
- Twee bronnen van het Penning-type, zonder gloeidraad
- Gemonteerd op een vaste positie
- Deze bronnen worden axiaal ingebracht
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Yg~YYID

- Beter dan 10-5 Torr

~~g!~n!ng

Het bedieningssysteem is gebaseerd op een minicomputer en een modu
lair systeem van interfaces. Hiermee worden de volgende funkties ver
vuld:

• het opstarten van het cyclotron, het wisselen van deeltje en het
uitzetten van het cyclotron

• het wisselen van target
• het bewaken van het bestralingsproces zoals bundelstroom, bundel

grootte, bestralingstijd.
• het beveiligen van het cyclotron (koelwaterflow en -temperatuur,

vacuum, enz.)
• het bijhouden van een "logboek n

• het aangeven van oorzaken van storingen
Verder zullen m.b.v. dit systeem diverse test- en service procedures
uitgevoerd kunnen worden
Handbediening van het cyclotron blijft mogelijk

~Yng~lgiggnQ§ti~t

- De vakuumkamer heeft een aankoppelflens vaor een intern, radiaal ver
plaatsbaar target

- De externe bundelstroom wordt gemeten op een diafragma, een bundel
stop en op het target

M~~tQIQtQ~Ql

- Testprotokollen voor aIle belangrijke onderdelen van het cyclotron
worden tijdens de ontwerpfase opgesteld

- Er komt een meetprotokol van het funktioneren van het cyclotron als
geheel

Q~_I~g!Q~b~IDi~~b~_~QIDPQn~nt~n

Bovenstaande specifikaties voar het cyclotronsysteem werden gegeven met
de nodige details. De radiochemische kompanenten beschrijven we hier
aIleen in algemene funktionele termen.

Het targetwisselsysteem heeft posities vaor het monteren van targets en
voor het doen bestralen hiervan. Dit systeem is op afstand bedienbaar.

Een produktiesysteem met gasvarmige staffen, kan de valgende produkten
leveren.

11 CO 11 CO2

13N 13N H
2 3

C 150 C 1502

18F Na 18F2

H 1502
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Het produktiesysteem voor deze verbindinqen is op afstand bedienbaar,
omvat een meetlijn voor de radiochemische kwaliteit van de produkten,
alsmede een opvanq voor afvalprodukten waar dit van belanq is.
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9. DE MARKSITUATIE

In de laatste alinea van par. 4 wezen we op de doorbraak van de toepas
singen van PET-systemen en werden enkele faktoren genoemd die daarbij
een rol spelen. In par. 6 werd deze methoden bezien in relatie tot an
dere ontwikkelingen op het gebied van de nukleaire geneeskunde. Tevens
bespraken we daarbij de verwachting dat bij de voorziene doorbraak van
deze methode de research centra voorlopig een leidende rol zullen spe
len en dat de toepassingen van deze PET-methode in perifere zieken
huizen hierna zullen volgen.

De observaties rond deze ontwikkelingen bepalen de daarop gerichte re
search centra in de wereld als de eerste markt voor Meditron. In de
startfase van Meditron moet hierop aIle aandacht gericht zijn. De ont
wikkeling van Meditron tot een gezonde onderneming dient via deze markt
tot stand te komen.

Ondanks de verwachte groel In deze markt ging een Amerikaans bedrijf
Cyclotron CoOperation aktief op dit terrein eind 1983 failliet. Dit
gebeurde niet door gebrek aan orders. Mogelijke oorzaken die bekend
werden zijn het aksepteren van te veel orders in een korte tijd, met
daarbij een grate diversiteit in specifikaties, een slechte voortgangs
bewaking, en een falend algemeen management.

Uiteraard vormen al deze aspekten belangrijke aandachtspunten voor het
beleid van Meditron. Het cyclotron, dat in eigen beheer ontworpen en
gebouwd wordt zal de eerste klanten worden aangeboden volgens dezelfde
specifikaties. Eveneens wordt er gestandaardiseerd op de radiochemische
komponenten. De andere komponenten voor een PET-voorziening worden van
derde betrokken en kunnen in dit opzicht geen problemen geven voor
Meditron. De realisatie van systemen in eigen beheer vindt plaats via
in details uitgewerkte planningen die eveneens geschikt zijn voor een
adekwate voortgangs- en kostenbewaking.

Een Zweeds bedrijf, Scanditronix, vormt de belangrijkste concurrent van
Meditron. Ze leveren goede systemen. Oat er voor cyclotrons een gat in
deze medische markt zou ontstaan is het afgelopen jaar manifest ge
worden. Scanditronix verwierf in 1984 7 opdrachten voor.de bouw van
kompakte cyclotrons.

Dan opereert men vanuit Japan op deze markt, via Japan Steel Works. Uit
de vele kontakten met deze markt in 1984 bleek dat zowel in Europa als
Noord-Amerika (USA en Canada) geen grote voorkeur bestaat voor zaken
doen met bedrijven in Japan. Het aantal opdrachten in 1984 geplaatst
bij Scanditronix, wijst eveneens in deze richting.

Een hernieuwde indu5tri~le aandacht in de USA, onder de naam CTr voort
gekomen uit de Cyclotron CoOperation lijkt de aanloopfase niet te zul
len overleven. eTI heeft middelen die bestemd waren voor een nieuwe
camera vooral besteed aan de ontwikkeling van een nieuw cyclotron. Voor
de ontwikkeling van de camera blijken de resterende middelen uiterst
gering te zijn.
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Meditron heeft medio 1984 na rijp beraad gekozen voor het niet in eigen
beheer tot ontwikkeling brengen van PET-camera's, maar hiervoor een
zakelijke samenwerking tot stand te brengen met Positron Corporation
die de PET-camera ontwikkeld op de universiteit van Houston op de markt
brengt. Volgens onZe analyse heeft dit produkt aIle kans om suksesvol
te worden. De recente PET-workshop te Hamburg versterkte onte visie in
dit opzicht.

Tot slot is er nog een Japans-Franse samenwerking in de vorm van Sumi
tomo/CGR.
Mede door staatsbemoeienis loopt dit goed voor Frankrijk. Er is een
uitstraling in de omliggende landen. Dit bedrijf heeft zich geen plaats
verworven op de wereldmarkt.

Op de wereldmarkt zijn de
momenteel in de orde van:
- kompaktcyclotron
- radiochemische elementen
- PET-camera

prijzen voor de belangrijkste PET-komponenten

fl. 3 mlj.
fl. 1 mlj.
fl. 3 tot 7 mlj.

Wat de marketing betreft bestaan er nauwe kontakten met een Nederlandse
firma die wereld wijd opereert met produkten voor de nukleair genees
kundige markt.
Meditron streeft er naar om met een tweetal orders op deze eerste markt
van research centra als onderneming kostendekkend tot realisering te
komen. Met dezelfde produkten zijn enkele vervolgopdrachten voldoende
voor de kontinulteit over een periode van ca. 5 jaar.
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10. MEDITRON IN STRATEGISCH PERSPEKTIEF

Het beleid voor de eerste jaren richt zich op de totstandkoming van een
onderneming gebaseerd op minimaal twee orders voor cyclotrons en chemi
sche apparatuur. Met twee orders dient dit kostendekkend te geschieden,
bij meerdere orders moet dit tot winst Ieiden. De levering van een kom
pakt cyclotron en die van de andere grote PET-komponenten vereist een
termijn van 1 1/2 jaar. Bet veroveren van een positie op de markt met
deze produkten is een aanloopfase van 2 tot 5 jaar gemoeid. Essentieel
is dat de eerste afnemers hoofdzakelijk researchcentra zuIIen zijn.

De eerste orders worden uitgevoerd met semi-permanente voorzieningen.
Na de eerste twee jaar wordt bezien of de orderportefeuille en de fi
nanci~le vooruitzichten het realiseren van een passender bedrijfsruimte
rechtvaardigen.

In de aanloopperiode staat de ontwikkeling van een 20/10 cyclotron cen
traal (20 Mev protonen en 10 Mev deuteronen). Kontakten met de THE
cyclotron-groep zijn hierbij van belang. Macht de markt rond dit type
cyclotron blijven groeien dan wordt de produktie van deze systemen
uiteraard voortgezet. Hierbij wordt het ontwerp niet meer dan marginaal
gewijzigd. De voortgang ermee moet winst opleveren.

Anders staat het met de radiochemische komponenten. Ook hier is het
uiteraard de bedoeling om deze winstgevend op de markt te houden. AIle
ontwikkelingen in de PET-toepassingen krijgen echter hun weerklank in
deze radiochemische komponenten. In de markt blijven voor de hele PET
lijn vraagt een voortdurend aanpassen van deze radiochemische komponen
ten aan de nieuwste ontwikkelingen. Vaor het totale produktenpakket
wordt het een zinvol beleid geacht om aIle winst op deze komponenten
direkt te besteden aan de verdere ontwikkeling hiervan.

AIle ontwikkelingen rond de andere komponenten in de komplete PET-voor
ziening worden weI gevolgd maar in passieve zin. Zakelijke relaties met
leveranciers hiervan bij "turn key" opleveringen leiden tot verdiensten
en verplichtingen. Het netto resultaat hiervan zal zeker winstgevend
blijven. In dit ondernemingsplan Iaten we dit thans verder buiten be
schouwing.

Hoewel het bovengeschetste op zich rendabel zal moeten Zl]n vormt dit
niet de hoofdreden voor het opzetten van deze onderneming. Deze aan
loopfase is bedoeld am Meditron tot realisatie te brengen en openingen
te maken naar de wereldmarkt voor dit soort produkten. Ais een derge
lijke positie op de markt verworven is, zal die als uitgangspunt kunnen
dienen voor het inspelen op de veel grotere markt, die over enkele
jaren verwacht wordt t.w. PET-toepassingen in perifere ziekenhuizen.

Het ligt voor de hand te verwachten dat deze verdere doorbraak nag een
voudiger te bedienen en veel goedkopere cyclotrons zal vragen. Een deel
van de winst ap de 20/10 cyclotrons zal dan gelnvesteerd moeten worden
in de ontwikkeling van een goedkoper en nog kompakter cyclotron (voor
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in de orde van 10 Mev protonen). Dit wordt redelijk binnen bereik ge
acht in een periode van ca. 5 jaar in nauwe samenwerking met de cyclo
trongroep van de Technische Hogeschool Eindhoven.

Maar zulk een verdere doorbraak vraagt bovenal een hierop gerichte ont
wikkeling van de radiochemie en van de systemen voor isotopen produktie
(targetry) met versnelde deeltjes. Het is zaak om de internationale
ontwikkeling op deze gebieden nauwgezet te volgen. Het wordt ook nood
zakelijk geacht om vanuit Meditron zelf aktief met deze ontwikkeling
bezig te blijven. Op dit terrein wordt de Rijksuniversiteit Groningen
(Versneller rnstituut, en Afdeling Nukleaire Geneeskunde) een goede
partner voor samenwerking in een aantal gerichte research- en ontwik
kelingsprojekten geacht.

Samenvattend ziet het strategisch beleid voor Meditron er ais voIgt
uit:
- De komende jaren op de markt komen met PET-komponenten rond een 20/10

cyclotron uitgaande van betrekkelijk konservatieve, betrouwbare ont
werpen.
Bij gunstige ontwikkeling een deel van de winst investeren in re
search en ontwikkeling van geavanceerdere komponenten t.b.v. een te
verwachte doorbraak met PET-toepassingen in perifere ziekenhuizen,
waarvoor over een 5-tal jaren een grote markt zal bestaan.
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11. ORGANISATIE MEDITRON

De kern van Meditron wordt gevormd door drie personen: A. Brouwers, Ir.
W. Dries, Ir. M. Kruip.

Deze kerngroep funktioneert op de eerste plaats als een ingenieursburo
met aandacht voor aIle aspekten van belang voor het kunnen aanbieden en
tot realisering brengen van aIle produkten voor een PET-toepassing op
een turn key-basis.

sinds 1-10-1984 is deze groep full-time bezig met voorbereidingen die
zoveel mogelijk verdeeld zijn over de diverse aspekten:

Qtggni~gtQri~~b:

- Work breakdown-analyses,
Ontwikkeling van een planning in de tijd en in relatie hiermee met
een netwerkoverzicht van onder ling afhankelijke deelwerkzaamheden,
Het treffen van een regeling voor het uitbesteden van de koOrdinatie
voor het tot stand brengen van aIle werktuigbouwkundige ontwerpteke
ningen binnen een korte periode van enkele maanden,
De oprichting van Meditron BV,
Het voorbereiden van de aanvraag voor een hinderwetvergunning,
Voorbereiding van een personele versterking voor de realisering van
een opdracht, indien deze verworven wordt.

I~~bni~~b:

- Ontwerpberekeningen en ontwerpspecifikaties,
Industri~le verkenningen voor de mogelijke toelevering van komponen
ten,
Voorbereidingen voor een semi-permanente voorziening voor de montage
werkzaamheden,
De stralingsafscherming voor het beproeven van een cyclotronsysteem,
Het ontwerpen van experimenten voor het verkrijgen van specifikaties
voor het hoogfrekwentsysteem en voor de segmentplaten op de pool
schoenen van het magneetsysteem,
Het ontwerp van een meetsysteem voor de magnetische velden in het
cyclotron,

fingn~i~el:

- Kostenramingen voor de verschillende deelaspekten,
Beeldvorming van de kostenontwikkeling als funktie van de tijd bij de
realisatie van een cyclotronsysteem,
Het mede op basis van het voorgaande tot stand brengen van een onder
nemingsplan voor Meditron BV,
Verkenning van mogelijkheden voor financi~le ondersteuning en dekking
bij het aangaan van een kontraktuele overeenkomst,

Mgtktgeti~bt:

- Het onderhouden van aktieve relaties met potenti~le klanten,
- Het doen samenstellen van een opzet voor een kontrakt voor de verkoop

van Meditron produkten,
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Planning van de wereldwijde promotie op de komende internationale
congressen voor nukleaire geneeskunde in 1985 en 1986,

Evenwichtige aandacht voor aIle bovengenoemde deelaspektenvormt het
belangrijkste punt van managementzorg in dezevoorbereidingsfase.
Voor de eerste Meditron-produkten wordt konsekwent gekozen vQor konser
vatief "'ontwerpen op basis van bestaande kennis en reeds verworven erva
ring met toepassingen. Kansrijk geachte nieuwe ontwikkelingen op dit
gebied worden voor de eerste serie produkten nadrukkelijk niet meege
nomen.
Voor aIle komponenten die kunnen worden uitbesteed worden geschikte
leveranciers gezocht. Wanneer benodigde komponenten voldoende betrouw
baar van derden betrokken kunnen worden dan wordt daarvoor gekozen
l.p.v. die zelf in produktie te nemen. Het zelf vervaardigen van finan
cieel interessante komponenten binnen het bereik van Meditron BVwordt
in de startfase geminimaliseerd en pas na een suksesvolle start nader
bezien op uitbreidingsmogelijkheden.

Het PET-kamera-systeem wordt niet vanuit Meditron BV ontwikkeld. Na een
bestudering van de verschillende ontwikkelingen in de wereld op dit
gebied is gekozen voor het meenemen van het in Houston USA ontwikkelde
systeem in het produktenpakket van Meditron BV. Dit is binnen bereik
gebracht.

Naast de ingenieursburo funkties zal Meditron zelf de produktie van het
cyclotron op zich nemen. De meeste aktiviteiten in de voorbereidings
fase zijn erop gericht om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen
van wat dit inhoudt en hoe je dit moet aanpakken. Veel steun is hierbij
ondervonden van personen indertijd betrokken waren bij de produktie van
de grote Philips cyclotrons in de vijftiger en zestigerjaren.
Verder bestaat er een intensieve samenwerking met de cyclotrongroep van .
de afdeling natuurkunde. De heren Dries & Kruip zijn beide afgestudeerd
binnen deze groep, en het 3 MeV cyclotron, dat momenteel daar ontwik
keld wordt, functioneert tevens als pilot-study voor het Meditron cy
clotron.
De voorbereidingen en planning voor de cyclotron produktie zijn reeds
in een vergevorderd stadium. Uitgaande van de algemenenetwerkplanning
in fig. 6 worden thans aIle deelwerkzaamheden geanalyseerd enbegroot.
Voorlopig wordt de levertijd van het 1e cyclotron geschat op ruim 1~
jaaren van volgende exemplaren op 1 jaar.
De voorbereiding voor een semi-permanente behuizing waar ondermeer de
montage van een cyclotronsysteem kan plaats vinden, in of nabij h~t

THE-cyclotrongebouw is in een afrondingsfase.

De wetenschappelijke kennis nodig voor de produktie van de radio
chemische componenten is toegankelijk via deskundigen van de Rijksuni
versiteit Groningen en de TH Eindhoven.
Al deze radiochemische komponenten dienen als een modulair systeem te
worden opgezet en vereisen vanaf de prototype uitvoering de nodige
engineering aandacht en goede zorg voor de industri~le vormgeving.
AIle funktionele eisen voor deze komponenten zijn reeds bijeengebracht.
De realisatie hiervan wordt binnen een periode van 1~ jaar mogelijk
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geacht. In deze fase van de voorbereiding is nog niet besloten of dit
in eigen beheer zal plaatsvinden, waarvoor Meditron BV dan ekstra man
kracht moet aantrekken, danwel hiervoor een overeenkomst moet worden
gesloten met een hiervoor geschikte andere onderneming. De lange ter
mijnvisie op de PET-ontwikkeling vraagt om dit zeker in eigen beheer te
houden. De aandacht die dit vergt naast die voor de komplexe taak van
het bouwen van een cyclotron kan echter in deze startfase onvoldoende
blijken. Een zorgvuldige analyse is hier op zijn plaats. De beslissing
hierover kan in de planning wat later geplaatst worden.

De aandacht voor de wereldmarkt wordt voor Meditron BV meegenomen door
een Nederlandse onderneming die zelf ook aktief is op het gebied van de
nukleaire geneeskunde. Het leggen van nieuwe kontakten kan zo beperkt
blijven tot die centra en ziekenhuizen waar men inderdaad overweegt een
PET-systeem aan te schaffen.
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