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Beeldvorainq van de relatie universiteit-industrie op aedische
technoloqie.

Inleiding

Het bevorderen van meer samenwerking tussen kenniscentra en
ondernemingen vormt een belangrijk algemeen beleidspunt. Ook vanuit de
Technische Universiteit Eindhoven (TUE) krijgt dit regelmatig de nodige
beleidsaandacht.

Op de verschillende TUE-fakulteiten vinden onderzoek- en
onderwijsaktiviteiten plaats op het gebied van de biomedische en
gezondheidstechnologie (BMGT), Voor zaken van gemeenschappelijk belang
funktioneert een formeel dwarsverband BMGT. Een beleidskommissie en het
projektburo BMGT vormen hierin aktieve organen. Vanuit dit BMGT
dwarsverband door de TUE-fakulteiten heen bestaat eveneens de nodige
aandacht voor de relatie met het bedrijfsleven i.e. ondernemingen met
produkten op het gebied van de medische technologie (MT).

In deze "reader" worden enkele verhandelingen ondergebracht, die in
onderlinge samenhang een beeld geven van een visie op de relatie TUE 
MT-ondernemingen. Deze "reader" beoogt: Gelnteresseerde ondernemers te
informeren; mede richting te geven aan het beleidsdenken over deze
relatie; een algemene ori~ntatie te zijn voor aktiviteiten gericht op
het verbeteren van deze relatie.

De visie op de relatie TUE - MT-onderneming wordt gepresenteerd op
4 nivo's gekenmerkt door een toenemende detaillering:
1. Een schematische resumtie op pagina 5.
2. Beknopt beschreven in een 25-tal punten (pag. 7 tIm 9).
3. Ais verslagen van gedachtenwisselingen tussen een aantal deskundigen

c.q. aktieve personen op deelaspekten van dit onderwerp (pag. 11 tIm
28.

4. Verhandelingen waarin bepaalde deelaspekten nog meer in detail worden
toegelicht (pag. 29 tIm 76).

In deze beeldvorming is 10-jaar aktieve aandacht van de auteur voor dit
thema verwerkt. Deze ervaring heeft hij opgedaan in zijn funktie als
hoofd van het TUE-projektburo BMGT. In deze reader zijn ook de
ervaringen en visies meegenomen van een aantal deskundigen vermeld bij
de verslagen en in de verhandelingen. Als organisator van deze
meningsvorming en redakteur/auteur van deze reader betuig ik hen mijn
respekt voor de inhoudsvolle bijdragen en mijn dank voor de zo
vruchtbare gedachtenwisselingen.

Deze personen vervullen funkties op verschillende facetten in de relatie
universiteit - (MT)-industrie. Bevorderen van meer interakties vereist
op de eerste plaats inzicht in de verschillende
kommunikatiemogelijkheden over dit komplexe thema. Voor dit doel biedt
het overzicht op pag. 3 de nodige informatie.
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Personalia betreffende enkele funkties in de relatie Universiteit - (MT)
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Biomedische en Gezondheidstechnologie
Relatie TUE - MT-bedrijfsleven
Elementen waarbij TUE mede in kennisbehoefte kan voorzien
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Samenvatting I Konklusies.

M!-stiaulering

1. Industri~le bedrijvigheid met produkten op het gebied van de Medische
Technologie (MT) wordt als kansrijk onderkend. Het Ministerie van Ekono
mische Zaken (EZ) ontwikkelde een stimuleringsprogramma voor de Medische
Technologie.

2. Iedere aktiviteit waarin exponenten uit het bedrijfsleven, uit de ge
zondheidszorg en uit onderzoekcentra tot konkrete interakties komen is
zinvol voor de stimulering van de MT-industrie.

De universiteit

3. De onderzoek- en onderwijsaandacht op het gebied van de Biomedische en
Gezondheids Technologie (BMGT) maakt de Technische Universiteit Eind
hoven (TUE) een bruikbare partner in gezamenlijke aktiviteiten ter
stimulering van MT-bedrijvigheid.

4. De verwachting dat een universiteit als de TUE regelmatig idee~n gene
reert voor nieuwe MT-produkten is niet realistisch. Zoiets is zo nu en
dan het geval maar toch niet iets wat in overeenstemming is met de
primaire doelstellingen en de kultuur van een universiteit.

5. Bet universitaire bestel bevindt zich in een gedwongen veranderings
proces. Dit heeft oak konsekwenties voor relaties met het bedrijfsleven.
Zo is ondermeer de universitaire ruimte voor ad hoc onderzoek t.b.v. een
MT-bedrijf in het algemeen aan het verminderen. Op sommige aspekten
lijkt een verdieping in deze relatie te kunnen ontstaan.

6. Universitaire (VF) onderzoekprogramma's met zowel fundamentele als
toegepaste elementen zijn geringer in aantal maar bieden mogelijkheid
tot meer diepgang als "backing up" onderzoek van wezenlijk belang voor
produktvernieuwing en verbreding over langere termijnen.

7. Bovengenoemde (punt 6) vormen van samenwerking tussen een onderzoekgroep
en een MT-bedrijf in een strategisch beleidskader dienen bevorderd te
worden.

8. Naast onderzoek zijn universitaire aktiviteiten op het gebied van post
dokteraal onderwijs wenselijk i.e. korte kursussen voor ca. 20 personenj
enkele malen per jaar; ontwikkeld door medici, ondernemers en technici
in onderlinge samenwerkingj over trends in de gezondheidszorg, en in de
technologie.
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MT-bedrijvigheid in Noord-Brabant

9. In de provincie Noord Brabant (N.Br.) Zl]n relatief veel kleine en
midden- MT-bedrijven gevestigd; de meeste vrij jong vanaf 1970.

10. Dit soort MT-bedrijven in N.Br. doet betrekkeIijk veel aan onderzoek en
ontwikkeling, een aantal zelfs zeer intensief tot 5-10% van de omzet.

11. Universiteiten in de regio ervaren de MT-bedrijven in N.Br. ais posi
tieve e1ementen in het ondernemingsklimaat; de werkelijke relaties
hiermee bIijken echter toch gering te zijn; meer maar weI effektieve
interakties worden op prijs gesteid.

De aakelaar

12. Meer interakties tussen onderzoekers, medici en ondernemers blijken
inderdaad effektief voor de stimulering van MT-bedrijvigheid. Echter dit
soort interakties tot stand brengen effektief gericht op de ontwikkeling
van nieuwe MT-produkten lukt zeiden vanuit ~~n van deze drie onderling
sterk verschillende invalshoeken aIleen.

13. Hierbij wordt doelmatige procesbegeleiding vereist waarin meestal niet
goed voorzien kan worden door midden- en kleine bedrijven noch door de
onderzoekcentra, noch door de betrokken medische specialisten.

14. Het ministerie van EZ heeft dit onderkend en in haar MT-stimuleringspro
gramma ruimte ingebouwd voor de makeIaar/procesbegeleider. De Stichting
Medische Technologie gevestigd te Maastricht beoogt in deze behoefte te
voorzien.

Ned-Tech Centre

15. Een Med-Tech Centre voor MT-bedrijvigheid nabij - en met een zekere
relatie tot de nieuwbouw St. Joseph Ziekenhuis te Veldhoven vormt een
interessante verkenning recent gelnitieerd door Neverco Vastgoed BV te
Veldhoven.

Ret pluriforme veld

16. Het EZ-stimuleringsprogramma richt zich tot de MT-industrie. Bevolderen
van meer samenhang met onderzoekcentra moet op de eerste plaats vanuit
een MT-bedrijf tot stand komen.

17. Inspelen op dit MT-stimuleringsprogramma vanuit een universiteit vereist
derhalve op de eerste plaats het bevorderen van funktionele kontakten
met MT-bedrijven.

18. Voor een MT-bedrijf is de marktsektor waarop men zicb :debt sterk be
palend voor een keus tot samenwerking met een onderzoekgroep. De groep
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met hetzelfde of nauw verwante qebied als objekt voor onderzo~k kan de
geschikte partner zijn ongeacht de universiteit waaraan deze groep
verbonden is.

19. Het groeiende programmatische karakter van universitair onderzoek in
Nederland legt objekten voor onderzoek als regel vast voor lange termij
nen. Hier geldt het omgekeerde als gesteld in punt 18. MT-bedrijven
geschikt als partner bij zo'n onderzoekprogramma worden bepaald door de
marktorientatie van deze bedrijven ongeacht waar dit bedrijf gevestigd
is.

20. MT-bedrijven ZlJn vaak aIleen gericht op produktie, waarbij de marktge
richtheid is onderqebracht bij een andere onderneming. Vanuit een TUE
wordt de relatie met de produktiebedrijven de belangrijkste qeacht, maar
zal dit verband met MT handelsbedrijven meeqenomen moeten worden iri
beleidsbeschouwingen.

Slotkonklusies

21. Uit het bovenstaande wordt gekonkludeerd dat mede door de vele marktseg
menten onderkend in de gezondheidszorg het bevorderen van interakties
universiteit - MT-bedrijfsleven thematisch gestruktureerd moet worden.

22. Relaties tussen een universiteit en een groot bedrijf geven als regel
niet veel problemen en komen naar behoeften betrekkelijk makkelijk tot
stand.

23. Bevorderen van werkzame relaties tussen een universiteit en midden- en
kleine MT-bedrijven moet men zeker inschatten als bijzonder zinvol maar
bovenal niet zien als een eenvoudig proces; zoiets zal veel energieke en
kreatieve aandacht vergen.

24. De noodzakelijke aktieve aandacht voor deze stimulering zal uit ver
schillende invalshoeken moeten komen maar met goede zorg voor de inte
gratie. Dit betekent een organisatieprobleem met een zekere komplexheid.
Een geschikt koOrdinatie punt, - hiervoor kundige personen en de nodige
middelen zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden.

25. Naast de thematische strukturering van interakties tussen onderzoek
groepen en MT-bedrijven blijft regelmatig aftasten zinvol van nieuwe
vindingen bij experimenteel onderzoek op potenties tot produktinnovatie
voor nieuwe markten. Zo'n ·scouting"-funktie wordt weI door grote be
drijven ingevuld maar is nog niet zo goed bezien hoe dit voor het
midden- en kleine bedrijf zou moeten. Uiteraard kan de makelaar hierin
mede een rol vervullen. Aandacht voor zo'n algemene ·scouting"-funktie
wordt belangrijk geacht in dit kader.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/87.376/c
Brouwers, A.
13 juli 1987

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

Relatie TUE - MT-bedrijvigheid

Een verkenning en een meningsvorming.

Deelnemers
Drs. W.G.A. Smits (Kamer van Koophandel Eindhoven)
Prof.Dr.Ir. J.D. Janssen (TUE, voorzitter beleidskommissie BMGT, Fak. W)
Prof.Dr.Ir. J.E.W. Beneken (TUE, beleidskommissie BMGT, Fak. E, voor-

zitter EEG comac BME)
Drs. W. Veltman (KUN, ekonomische geografie)
Ir. B. Naastepad (Stichting Medische Technologie, makelaar, projektont-

wikkeling)
Ing. C. Verouden (Neverco Vastgoed BV, projektontwikkelaar)
Drs. W.G. Biemans (TUE, Fak. BDK, MT-marketing)
Dr.lr. A. van Berlo (Organon Teknika, onderzoekprojektleider)
Drs. J.E. Hofhuis, Ir. J.A.M. Graafmans, A. Brouwers (TUE, Buro BMGT,

projektontwikkelaars)
E. Cox (stagiaire Inter-Management College bij buro BMGT)

Deelnemers. yerhinderd op de besloten workshop d.d. 27-5-1987
Prof.Dr. S.T.M. Ackermans (TUE, Fak. W&l, Postdokteraal onderwijs) (zie

BMGT/87.412/b op pag. 25)
Prof.Dr. N.H. Douben (TUE, Fak. W&MW, voorzitter beleidskommissie Kon

takten met het bedrijfsleven, voorzitter Technopool Brabant)
(zie BMGT/87.386, pag. 23 en -394 pag. 27)

Ad-hoc toehoorder op de workshop 27-5-1987
Ing. W.M.W. Pijnenburg (TUE-raadslid, veiligheidsfunktionaris)

1. Doelstelling
net Ministerie van Ekonomische Zaken (EZ) kwam media 1986 met een stimu
leringsprogramma voor industri~le aktiviteiten op het gebied van de
Medische Technologie (MT). Op de Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
is een omvangrijke onderzoekkapaciteit gericht op het gebied van de
Biomedische en Gezondheidstechnologie (BMGT).

Smits, sekretaris van de Eindhovense Kamer van Koophandel nam het ini
tiatief tot een gedachtenwisseling over de relatie tussen dit BMGT
onderzoek aan de TUE en de MT-bedrijvigheid tegen de achtergrond van dit
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EZ-stimulerin9;,plQgramma. Jans:;r,n, voorzitter van de TUE beIeidskoRlmi::
sie BMGT nam dit initiatief over en treedt OP als gastheer. Brouwers,•
hoofd van het TUE-projektburo BMGT droeg zorg voor de strukturering van
de bijeenkomst op 27-5-1987 en treedt op ais koOrdinator bij de verdere
meningsvorming over dit onderwerp.

2. Universiteit, bedrijflseven, gezondheidszorg
Enkele observaties en visies betreffende relaties tussen bovengenoemde
verschillende werelden werden door Brouwers vooraf op schrift gesteld in
het BMGT memo 87.278, hier bijgevoegd ais bijl. 1, pag. 31.

De beeldvorming hierin gaat uit van de stelling dat voor het daadwerke
lijk bevorderen van meer en kwalitatief betere MT-industri~le aktivitei
ten ondermeer vereist is dat er effektieve interakties plaats vinden
tussen de universiteiten, de gezondheidszorg en het MT-bedrijfsleven, en
dat op dit gebied veel voor verbetering vatbaar is.

Als een algemene eindkonklusie geldt dat een universiteit voor het MT
bedrijfsieven minder belangrijk is als een direkte bran voor nieuwe
produkten maar meer bezien moet worden in een strategisch perspektief
ais een mogelijke voedingsbodem voor vernieuwing of verbreding van het
produktenpakket over vele jaren. Bet operationaliseren van een passende
universitaire onderzoekgroep krijgt pas wezenlijke betekenis voor een
MT-bedrijf in een beleidskader over langere termijnen (5 a 10 jaren).

Bet beeid geschetst in dit memo onderging geen substanti~le verandering
tijdens dit kommunikatieproces.

3. MT-stiauleringsprograaaa
Smits geeft een korte inleiding over het EZ Stimuleringsprogramma voor
de MT-industrie. De markt voor MT-produkten, zeker wereldwijd bezien,
wordt gekwalificeerd ais interessant en kansrijk voor de Nederlandse
industrie. Stimulering van aktiviteiten op het gebied van MT wOldt
zinvol geacht. De gedachten gaan hierbij uit naar:

Verbeteringen in de relaties tussen ondernemers, onderzoekers en
medici .

- Verbeteringen in de voorwaarden voor de afzet van Nederlandse MT
produkten.

- Versterking van het Nederlandse MT-bedrijf op de wereldmarkt.

Op jaarbasis is er een bedrijfsgerichte stimulering van fl. 7,5 mIn. en
een budget voor anders gerichte aktiviteiten funktioneel in dit kader
van fl. 4,5 mIn. Voor 1987 zijn deze posten al praktisch volledig toege
kend aan ingediende projekten. Smits stelt de vraaq of er vanuit de
Eindhovense situatie geen passende projekten zijn te ontwikkelen kans
rijk voor financiering uit dit EZ-stimuleringsprogramma.

Bijl. 2 geeft de samenvattinq van het desbetreffend EZ-stimuleringspro
gramma (BMGT/87.337, samengesteid door Cox, paq. 39).
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Naastepad geeft een verdere toelichting op het MT-Stimuleringsprogramma
waarbij hij de positie van de makelaar nader aangeeft. De EZ stimulering
verloopt langs 2 lijnen. De eerste lijn wordt gevormd door de Projekt
groep Medische Technologie. Bieronder funktioneren thans twee kommissies
~~n voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) en e~n voor marktinformatie en
export (M&E). Bet werk binnen deze stimuleringslijn is vooral gericht op
-normale- produktontwikkelingen binnen bedrijven.

De tweede stimuleringslijn betreft de makelaars/procesbegeleiders. Deze
lijn is vooral gericht op het bijeenbrengen van mensen uit verschillende
organisaties. In par. 6 laten we Naastepad verder aan het woord over
deze EZ-benadering.

4. BMGT-onderzoek op de TUE
Janssen geeft een korte toelichting op het TUE-onderzoek op het gebied
van de Biomedische en Gezondheidstechnologie (BMGT). Aandacht voor dit
gebied bestaat binnen aIle TUE-fakulteiten. De totale omvang van dit
TUE-onderzoek omvat meer dan 50 volle mensjaren per jaar en dit is meer
dan 10\ van de totale onderzoekkapaciteit van deze universiteit. Voor
wat meer details over dit TUE-onderzoek wordt verwezen naar bijl. 3
BMGT/87.050, pag. 43.

Bijzondere aandacht schenkt Janssen aan het veranderingsproces t.a.v.
universitair onderzoek. Leeft bij velen nag het idee van grote vrijblij
vendheid bij universitair onderzoek in werkelijkheid behoort dit prak
tisch tot het verleden.
Universitair onderzoek is thans als regel ondergebracht in voorwaarde
lijk gefinancierde (VF) programma's. Deze VF-programma's worden extern
beoordeeld. Vanaf 1984 vond zo'n beoordeling vooraf plaats; met ingang
van 1987 geschiedt dit achteraf. Bij een negatieve beoordeling komt de
financiering te vervallen en verdwijnt de desbetreffende onderzoekkapa
citeit.

Zo'n externe beoordeling is geen eenvoudige zaak. De omvang van al het
universitaire onderzoek daarbij genomen laat weinig ruimte voor een veel
omvattend beoordelingsproces. Bet resultaat is een nogal primitieve
benadering met b.v. het vooral kijken naar meetbare prestaties zoals het
aantal publikaties.

De zorg voor de kontinulteit van je universitair onderzoek dwingt tot
scoren op voor 5 jaar vastgelegde programma's. Deze dwangsituatie is er
de oorzaak van dat geen universitaire onderzoekgroep er nog makkelijk
even een projekt bijneemt hoe interessant dit ook moge zijn voor een
industrieel bedrijf.

Bet BMGT-onderzoek kent projekten over het hele bereik van fundamenteel
tot toegepast. In het verlengde van de meer toegepaste onderzoekelemen
ten liggen mogelijkheden voor MT-produktinnovaties. Daar waar deze een
programmatisch samenhang hebben met achterliggend fundamenteel onderzoek
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zijn wezenlijk funktionele relaties mogelijk tussen zo'n universitaire
onderzoekgroep en een MT-bedrijf aktief in de desbetreffende markt
sektor. In zo'n situatie kan een symbiose groeien waarin ook in de
toekomst produktvernieuwing C.q. -verbreding kan ontstaan zo essentieel
geacht om zich te handhaven in zo'n dynamische MT-marktsektor.

Janssen konkludeert dat de veranderingen in de universitaire onderzoek
kultuur konsekwenties hebben voor relaties met het MT-bedrijfsleven.
Minder flexibiliteit biedt minder ruimte voor vormen van kontrakt
research zoals deze tot op heden tot stand kwamen. Gelntegreerd met VF
programma's ontstaat weliswaar een beperkter aantal mogelijkheden maar
weI tot meer omvattende vormen van samenwerking met het MT-bedrijfs
leven.

5. BMGT-onderwijs op de TUE
Naast het onderzoek kent de TUE ook een specifieke onderwijsstruktuur op
het gebied van de BMGT. De curricula van alle TUE-fakulteiten bieden
ruimten voor BMGT geOrienteerde kolleges, stages en afstudeerwerk op het
gebied van de BMGT.

Deze BMGT-kolleges integreren een stuk technologische kennis met onder
werpen uit de biologie en de geneeskunde. De meeste van deze kolleges
zijn toegankelijk voor studenten uit andere fakulteiten en bieden tevens
de mogelijkheid tot een kennismaking met zo'n discipline naast de eigen
opleiding. Op deze wijze kan een student zijn wetenschappelijke vorming
een wat breder disciplinair draagvlak geven.

Regelmatig vindt vernieuwing van dit BMGT-onderwijs plaats op basis van
de onderzoekontwikkelingen. Deze onderwijsstruktuur is dus thematisch
van aard; op een beperkt aantal thema's echter zeer up to date en bevat
een groat aantal elementen waarmee diverse postdokterale kursussen
gerealiseerd kunnen worden.

Beneken pleit voor gerichte aktiviteiten op het gebied van post dokte
raal (PO) onderwijs:
- Als zinvol voor het MT-bedrijfsleven.
- Als goed aansluitend bij sterke punten van de TUE.
- En zeker ook zinvol voor het BMGT-gebeuren op deze universiteit.

Hij wijst erop dat bij de ontwikkeling van dit soort PD-kursussen 66k
aandacht op zijn plaats is voor goede relaties tussen medici, technici
en ondernemers. Verschillende vormen zijn hier denkbaar zoals: lets van
medici voor technici, - technici voor medici of - technici voor techni
ci. Een evenwichtige invulling vanuit de invalshoeken van de medici, de
technici en de ondernemers wordt door Beneken echter voor al dit soort
kursussen essentieel geacht.

Beneken acht een PD-opzet voor kleine groepen (ca. 20 persone~) funktio
neel in dit kader. Als geschikte onderwerpen voor een eerste aanpak
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worden genoemd: patientbewaking, ergonomie, veiligheid, ontwikkelingen
in de biomechanika, nieuwe chemische analyse methoden.

Zijn voorstel krijgt algemene bijval bij de deelnemers aan deze gedach
tenwisseling.

6. De aakelaar in de relatie universiteit - MT-bedrijf
Naastepad bespreekt een MT-produktontwikkeling. Hierbij schetst hij
sterkten en zwakten die ervaren worden bij universitaire onderzoekgroe
pen en sterkten en zwakten die zich voordoen bij MT-bedrijven, zie memo
BMGT/87.449, biji. 4, pag. 45.

Hij wijst zowel op de kansrijkheid van de gezondheidszorg ais markt als
op de komplexe struktuur ervan. Deze markt bestaat uit veel segmenten
die veelal overeenkomen met medische specialismen. Voor een MT-produkt
geschikt voor meerdere specialismen omvat een besluitvorming tot aan
schaf ook verschillende personen.

Deze markt biedt op zich een solide vraag; 1n de rijke westerse landen
hebben we zo'n 10\ van ons BNP over voor onze gezondheidszorg. Voor veel
MT-produkten echter is de Nederlandse markt te klein en is men tot
export verplicht om zo'n produktie rendabel te maken.

Naastepad fungeerde ais makelaar/procesbegeleider bij een groot aantal
MT-produktontwikkelingen waarbij zowel ondernemers als onderzoekers
betrokken waren. De ervaring heeft geleerd dat een kreatieve onderzoeker
en een ondernemende ondernemer elkaar veel te bieden kunnen hebben.

Evenzeer heeft de ervaring geleerd dat over het hele trajekt van idee
tot MT-produkt vaak een aantal noodzakelijke schakels ontbreken. Het
komt veel voor dat noch een onderzoeker noch een onderneming hier vol
doende funktioneel in kan voorzien.

Men ervaart dus zowel kansrijkheid ais zwakke punten in de relatie
tussen universiteit en bedrijf t.a.v. de ontwikkeling van nieuwe MT
produkten. Onderkennen van de knelpunten in deze relatie heeft er mede
toe geleid dat in het EZ-stimuleringsplan getracht wordt om hier iets
aan te doen d.m.v. de makelaar/procesbegeleider. Momenteel zijn ais
zodanig aktief de Stichting Medische Technologie te Maastricht en het
Science Park Groningen.

7. Mr-industrie in Hoard-Brabant
Veltman verrichtte haar afstudeeronderzoek in de ekonomische geografie
aan de KU Nijmegen op het gebied van de MT-bedrijvigheid in de provincie
Noord-Brabant. Een beknopte presentatie van haar onderzoekresultaten is
gegeven in biji. 5 BMGT/87.299/b, pag. 51.

Dit onderzoek is gelnitieerd door de NV Brabantse Ontwikkelings Maat
schappij (BOM). De begeleiding van dit projekt yond plaats vanuit de KUN
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vakgroep Ekonornische Geografie en het TUE-projektburo BMGT. Een ul tge-
breidere presentatie van dit BOM-KUN-TUE-projekt is in voorbereiding.

Veltman presenteerde enkele kaarten over de spreiding van de MT-bedrij
yen in Noord-Brabant. Veel blijkt gekoncentreerd in het Noord-Oosten van
deze provincie. Opmerkelijk is de koncentratie van MT-bedrijven in Uden.
Vele kleine bedrijven zijn gevestigt in de grote steden Eindhoven,
Tilburg en Breda.

De meeste van deze MT-bedrijven behoren tot het midden- en kleinbedrijf,
- zijn vrij jonge (10 a 15 jaar) zelfstandige vestigingen van Neder
landse orgine, - en zijn (in toenemende mate) ook aktief op export
gericht.

Bij deze bedrijven wordt relatief veel aan onderzoek en ontwikkeling
gedaan. Een aantal doet dit zelfs zeer intensief tot 5-10\ van de omzet.

De nabijheid van een universiteit wordt als een positief element in het
regionale ondernemingsklimaat gezien. Echter de aangegeven relaties
hiermee zijn betrekkelijk gering in aantal en vormen een onvoldoende
basis voor zo'n uitspraak. Bij behoefte aan onderzoekondersteuning richt
men zich ais regel tot de meest geschikte research groep ongeacht de
universiteit waar deze te vinden is.

In een geval bleek een onbekendheid met BMGT-onderzoek aan de TUE on
danks het feit dat een bedrijf aktief was op een daarbij passend gebied
in de gezondheidszorg.

Goed gestruktureerde interakties universiteit-bedrijfsieven worden in
het algemeen zinvol geacht en zouden bevorderd moeten worden.

8. Ned-Tech Centre Veldhoven
Een Med-Tech Centre nabij de nieuwbouw van het St. Joseph Ziekenhuis te
Veldhoven wordt op haalbaarheid bezien door Neverco Vastgoed BV. Ver
ouden licht toe dat deze verkenning zich nog in de aanvangsfase bevindt.
Momenteel wordt e.e.a. in globale termen in beeld gebracht voldoende om
over de haalbaarheid van gedachten te kunnen wisselen met belanghebben
den zoals de gemeente Veldhoven, het St. Joseph Ziekenhuis, de TUE, de
Eindhovense Kamer van Koophandel.

Verouden omschrijft dit Med-Tech Centre als:
-Een konglomeraat van bedrijvigheid, dat zich direkt dan wel indirekt
richt op onderzoek, ontwikkeling en/of produktie van goederen en dien
sten ten behoeve van de gezondheidszorg, en ruimtelijk is gekoppeld aan
een intramurale instelling voor gezondheidszorg-.

Verouden schetst een aantal trends die aan dit initiatief ten grodnslag
liggen. Ontwikkelingen binnen de medische technologie zijn vooral inge
geven door die op technologisch, economisch en maatschappelijk terrein.
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De overheid streett ernaar om innovaties (d.w.z. ontwikkeling en toepas
sing) op het terrein van onder andere medische technologie te stimu
Ieren. Nieuwe produkten en toepassingen zuIIen daarvan het gevoig zijn.

Daarentegen kan het beleid van de overheid inzake bezuinigingen in de
gezondheidszorg Ieiden tot een verminderde inschakeling van nieuwe
apparaten in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Een "positief" effekt van deze
bezuinigingen kan zijn, dat een aantal (meest niet-medische) aktivitei
ten worden geprivatiseerd. De voordelen die uit zoln koncentratie zijn
te behalen zijn echter van dien aard, dat een Med-Tech Centre Ievensvat
baarheid moet hebben. Een dergeIijke koncentratie betekent eveneens
verbeterde mogelijkheden vaor ontwikkeling en toepassing van nieuwe
produkten.

Ekonomische geogratische aspekten t.a.v. dit Med-Tech Centre worden
onderzocht. Een eerste voorlopige samenvatting van de resultaten is
gegeven in biji. 7, BMGT/87.452, pag. 69.

9. Diskussie I
Naastepad geeft een drie-tal punten voor aanvulling van de algemene
beeldvorming van Brouwers in memo BMGT/87.278:
- De remmende werking van het huidige systeem van voorwaardelijke finan

ciering.
- De kleine produktdichtheid in dit land met ais gevolg de export-dwang

voor een klein land als Nederland.
- De drie gescheiden financieringsdomeinen van onderzoek, bedrijfsieven

en gezondheidszorg leiden tot financi~le kloven in het produktontwik
kelingstrajekt; vooral gelegen in de deeltrajekten, haalbaarheids
onderzoek en prototypen in gevallen dat idee~n afkomstig zijn uit
universitair onderzoek of gezondheidszorg.

Het Med-Tech Centre (MTC) wordt als een interessant initiatief ervaren.
In deze fase ligt het aksent op de meningsvorming en besluitvorming
t.a.v. globale randvoorwaarden (bestemmingspIan, basis voor samenwerking
met ziekenhuis en universiteit, etc.)
Wanneer het platvorm voor MTC zo binnen bereik komt dan voIgt een be
langrijke tweede fase die tat een acquisitie van geschikte bedrijven. In
deze tweede fase wordt ondermeer een verdergaande dialoog met de BMGT op
de TUE noodzakelijk geacht.

V. Berlo wijst op de noodzakelijkheid van grote MT-bedrijven zelf zeer
veel aandacht te schenken aan ondersteunend onderzoek en doorlopende
produktontwikkeling. Een deel van de organisatie is hierop gericht. De
managementaandacht in deze selekteert universitair onderzoek op zeer
specifieke aspekten. Meestal betreft dit dan enkele fundamentele vragen
en onderzoek over meerdere jaren. Bij het doorlopend proces van ontwik
keling van nieuwe produkten wordt zeiden of nooit een universitaire
groep ingeschakeld.
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uit haar ervariny als medica, werkzaam bij het projektburo BMGT wijst
Hofhuis op de grate effektiviteit in de sturing van kommunikatieproees
sen tussen medici en teehnologen (in MT-bedrijven en bij de TUEl door
een duo van een medicus en een technoloog. Graafmans en Brouwers delen
dez.e ervar ing .

Op de TUE-fakulteit Bedrijfskunde is een VF-onderzoekprogramma van start
gegaan over de organisatie en de beleidsvorming rand teehnisehe produkt
innovatie. In dit kader richt Biemans zijn onderzoek op het relatienet
werk van belanq in het marktgebeuren t.a.v. MT-produkten. Aktivite:iten
in de relatie TUE-MT-bedrijvigheid zijn voor hem interessant. Anderzijds
zal Biemans t.z.t. gaarne medewerking verlenen aan dit soort aktiviteit
waar relevant en passend in zijn onderzoek.

Graafmans pleit voor een energieke aanpak van passende PDO-kursussen.
Velen achten dit zinvol, sommigen zelfs een "must". Hier wordt reeds
lang over nagedacht. Dit soort onderwijsontwikkeling blijkt eehter niet
zo eenvoudig. We hebben een aantal gesehikte bouwstenen voor dit soart
onderwijs. Daar is veel mee te doen. Gezamenlijk moeten we daar eehter
veel prioriteit aan toe kennen om er iets goeds van te maken i.e. - goed
gekozen en gestruktureerde eursussen waarmee een voldoende aandeel. in de
onderwijsmarkt verworven kan worden. Bij dit soort zaken moeten oak
externe ontwikkelingen zoals PATO, PAOG, NADO, COMETT, zorgvuldig worden
bezien. Intern TUE beleid dient goed te worden afgestemd op dez.e externe
ontwikkelingen.

10. Diskussie II
Het EZ-stimuleringsprogramma rieht zieh tot de MT-industrie. Bevo:r:deJ:en
van meer samenhang met onderzoekeentra moet op de eerste plaats vanuit
een MT-bedrijf tot stand komen. Inspelen op di t MT-stimule:dngsprogramma
vanuit een universiteit vereist derhalve op de eerste plaats bet bevor
deren van funktionele kontakten met MT-bedrijven, aldus konkludeert
Smits.

Voor een MT-bedrijf is de marktsektor waarop men zich rieht sterk bepa
lend voor een keus tot samenwerking met een onderzoekgroep. De groep met
hetzelfde of nauw verwante gebied aIs objekt voor onderzoek kan d'e
geschikte partner zijn ongeacht de universiteit waaraan deze groep
verbonden is (Veltman).

Het groeiende programmatische karakter van universitair onderzoek in
Nederland legt objekten voor onderzoek als regel vast voor lanqe termij
nen. Hier geldt het omgekeerde. MT-bedrijven gescbikt als partner bii
zo I n onderzoekprogramma worden bepaald door de marktori~.ntatie: van dez.e
bedrijven oDgeacht waar dit bedrijf gevestigd is (o.a. Naastepad, Jans
sen) .

Ui t het bovenstaande konkludeert Janssen dat mede door de vele markts.eg
mente.n onderkend in de gezondheidszorg bet bevorderen van interakties
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universiteit - MT-bedrijfsleven thematisch gestruktureerd moet worden.
Bevorderen van werkzame relaties tussen een universiteit en midden- en
kleine MT-bedrijven moet men zeker inschatten als bijzonder zinvol maar
bovenal niet zien als een eenvoudig proces, zoiets zal veel energieke
aandacht vergen. Alsdus de slotkonklusie van aIle aanwezigen.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/87.386
Brouwers, A.
18 juni 1987

lelatie TOE - MT-bedrijfsleven

De TUE-Bestuurs Commissie Contacten Bedrijfsleven (BCB) en het TUE-Transfer
buro, Ref. kommunikatie met Prof.Dr. N.H. Dauben, voorzitter BCB en lng. J.
Schoofs, hoofd Transferburo.

BCB &Transferbura

Het TUE-beleid t.a.v. de relaties met het bedrijfsleven krijgt richting
en impulsen vanuit de bestuurskommissie BCB. Ret TUE-transferburo
fungeert als uitvoerend orgaan van deze kommissie.

De BCB en het transferburo vormen TUE-organen ~et een aktieve aandacht
voor het bedrijfsleven in het algemeen. Uiteraard omvat dit ook
bedrijven aktief op het gebied van de medische technologie (MT).

Tvee TUE-in9angen voar MT-bedrijven

Aandacht voor MT-bedrijvigheid is tevens gelntegreerd in de Biomedische
en Gezondheids Technologie (BMGT) op de TUE. Kontakten met MT-bedrijven
en beleidsontwikkeling t.a.v. kleine en middelgrote ondernemingen op dit
gebied vormen al meer dan 10 jaar aandachtspunten voor de TUE
bestuursadvieskommissie BMGT en het uitvoerende projektburo BMGT.

Het transferburo en·het burG BMGT geven beide inhoud aan aktiviteiten
gericht op MT-bedrijven. Veel problemen die zich hierbij voordoen gelden
voor beide buro's. Er bestaan verschillen in aanpak van deze problemen
en t.a.v. de invulling van dit soort aktiviteiten. Deze vinden hun
oorsprong in de verschillen in taakstelling voor deze buro's en in de
geaardheid van de medewerkers. Beide buro's dragen zorg voor de best
passende allokatie van aktiviteiten via een van deze twee TUE-kanalen.
Waar relevant vindt samenwerking plaats.

Ret TOE-transferbura

Jaarlijks krijgt dit burG in de orde van zo'n 750 vragen en problemen
voorgelegd uit het bedrijfsleven. Voor ruim 2/3 van dit aantal betreft
dit een behoefte aan specifieke specialistische kennis; voor 1/3 kan
vanuit de burokapaciteit worden voorzien in de behoefte aan informatie.
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De vragen en problemen kunnen vaar een graot deel in de vorm van een
projekt geplaatst worden bij passenae vakgroepen in een van de
verschillende TUE-fakulteiten. De afnemende ruimte veor dit soort zaken
op een universiteit, zoals dit zich ondermeer aandient binnen de BMGT,
doet zich hier in het alqemeen ook gelden. In toenemende mate worden
door dlt transferburo projekten daarom ook ondergebracht buiten de
universlteit. Dit bura ontwikkelde hiervoor een uitgebreid
relatienetwerk.

Naast dit soort aktiviteiten, gericht op konkrete vragen, schenkt dit
burG de nodige aandacht dan algemene vormen van
kommunlkatie/voorlichting. Men presenteert interessante aspekten van de
TUE op beurzen, bedrijven kontaktdagen, symposia etc. Het transferburo
bracht relevante TUE informatie over onderzoek, technische faciliteiten
etc. bijeen in een Viditel-bestand. Twee maal per maand distribueert dit
burG knipseikranten met belangrijk geacht technisch en bedrijfskundig
nieuws.

Een TUE-beleidsaksent

De grote bedrijven voorzien zeIt in hun behoefte aan kennis.
Universitaire onderzoekers op passende thema's worden daarbij
ingeschakeid. Dit soort kennistransfer komt betrekkelijk eenvoudig tot
stand en krijgt meestal goede management-aandacht mee. Voor deze vormen
van samenwerking universiteit-bedrijfsleven is de kuItuur reeds
gevestigd. Verbeteringen in dit soort relaties zijn uiteraard altijd
mogelijk. Een hoge prioriteit hieraan toekennen wordt echter niet meer
zo doeimatig geacht.

Doelmatigheid in het zo wenselijk geachte bijdragen aan industri~le

aktiviteiten wordt vanuit een brede visie weI groot geacht indien de
kennistransfer naar de Kleine en middelgrote ondernemingen (RHO) sterk
verbeterd kan worden. Rennis achterstand en gebreken in de processen van
kennisverwerving kunnen vaak worden vastgesteld bij RMO's. Voor een deel
komt dit voort uit de struktuur van een RHO. Een RMO kent in zijn
algemeenheid uiteraard meer zwakke punten. De sterke punten zoals
flexibiliteit, dynamiek etc. overheersen echter zodanig dat de RMO's
toch een dominante funktie wordt toegekend in onze nationale industrie.

Een Technische Universiteit kan zeker op vele deelaspekten voorzien in
de kennisbehoefte van RMO's. In deze funktie echter ervaart men bij zo'n
universiteit ook uitgesproken sterke en zwakke punten. Veel hiervan is
overwegend bepaald door de struktuur en de kuItuur van een universiteit.
Het aksent in het TUE-beleid in deze wordt geIegd bij het bevorderen van
adekwate kennistransfer naar RHO's. Gegeven de sterkten en zwakten aan
beide zijden zal ondermeer getracht worden om vooral beter te g~dn

voorzien in de nijpende behoefte aan integrale aandacht voor KMO
problemen en adekwate projektmanagement voor komplexe ontwikkelingen.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/87.412/b
Brouwers, A.
7 juli 1987

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

Relatie TOE - MT-bedrijvigheid
De nadoktorale opleidlngen.
Ref. kommunikatie met Prof.Or. S.T.H. Ackermans en Or.lr. H.M.G. Trum.

Op 15-6-1987 heeft de universiteitsraad ingestemd met het voorstel van
het College van Bestuur om aIle nadoktorale opleidingsaktiviteiten op de
TUE onder te brengen bij een Instituut vervolgopleidingen (IVO)-TUE.

De Onderwijstaken van het IVO-TUE omvatten:
- Beroepsopleidingen; continuing engineering education; ontwerpers

opleidingen in deeltijdsvorm (waarbij de deelnemers geen aio zijn);
etc.

- Tweejarige aio-opleidingen: ontwerpersopleidingen, korte onderzoekers
opleidingen.

Kenmerkend voor de eerste soort is dat de onderwijsactiviteiten door de
cursisten bekostigd worden of zullen moeten worden. Men noemt deze
zelfbekostigende nadoctorale opleidingen.
De tweejarige aio-opleidingen daarentegen worden uit de rijksbijdrage
bekostigd.

Voor zover niet is voorzien in landelijke certificering, worden aIle
opleidingen verzorgd door het instituut, afgesloten met een IVO-TUE
diploma.

Bet IVO-TUE combineert twee instanties:
Extern: Een stichting IVO-TUE die de zelfbekostigende nadoctorale

opleidingen verzorgd.
Intern: Een bestuurscommissie IVO-TUE, die verantwoordelijk is voor de

tweejarige aio-opleidingen. Aan deze commissie is een
beheerseenheid gekoppeld voor de noodzakelijke beheerstaken.

Behoeften aan specifiek onderwijs op thema's van belang voor MT
ondernemingen dienen gestruktureerd te worden in onderlinge samenwerking
tussen ondernemers, medische deskundigen en technologische experts. Als
beleidsvisie voIgt dit uit een recente BMGT-verkenning van de relatie
universiteit - MT-bedrijfsleven.

Een enkele keer zal zo'n cursus (continuing engineering education) over
wegend uit TUE-kenniscentra worden verzorgd. Als regel zullen hierbij
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ook verschillende kenniscentra buiten de TUE ingeschakeld moeten worden
(medische fakulteiten, deskundigen uit het bedrijfsleven). ten kursus
voor medewerkers van MT-ondernemingen zal meestal multidisciplinaire
invulling vragen.

Ook dit soort aspekten krijgen hun passende aandacht binnen deze nieuwe
TUE-struktuur. Bij aanvall9 van het kursusjaar 1987/88 komt hierover meer
detailinformatie ter beschikking.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/87.394
Brouwers, A.
23 juni 1987

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

Relatie TUE - MT-ondernemingen

Technopool Brabant;
Een beeldvorming via kommunikatie met Prof.Dr. N.H. Douben voorzitter van de
Stichting Technopool Brabant.

Doelstelling
De stichting Technopool Brabant beoogt de stimulering van high-tech
bedrijvigheid in Zuidoost-Brabant.

lktiviteiten
- Ontwikkeling van het Science Park Eindhoven

Versterking van de kennis-infrastruktuur in de regio.
Bevorderen van gezamenlijke promotie aktiviteiten voor de regio
Zuidoost-Brabant.
Zorg dragen dat financiering geen knelpunt vormt.

Beleid
- Initiatieven ontwikkelen, maar aktiviteiten niet zelf uitvoeren.

Uitgaan van - en met benutting van - passende instituten, instellingen
en bedrijven in de regio.
Vanuit een integrerend beleidskader.
Waarmee nuttige samenwerking tussen deze regionale elementen manifest
kan worden, - tot groei gebracht kan worden en kan worden
geoptimaliseerd.
Ter verhogen van de totale effektiviteit van het regionale ekonomische
komplex.

Sekretariaat
De sekretariaatswerkzaamheden voor de Stichting Technopool Brabant
worden verricht in onderlinge samenwerking tussen:
- De N.V. Induma te Belmond, Pr. Hendriklaan 21a, 5707 CJ, tel. 04920

34035.
- De N.V. REDE te Eindhoven, Stadhuisplein 6, 5611 EM, tel. 040-

444010.

Budget
Voor 1987 en 1988 kan het stimuleringsprogramma van deze stichting
beschikken over in totaal fl. 1,- mlj.
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De kennis-infrastruktuur
De relatie tussen TUE - MT-ondernemingen wordt via deze invalshoek in
een breder kader geplaatst. AIle vormen van technisch ollderwijs hebben
hierin een bepaalde betekenis. De TUE vormt hierin slechts een element.

Een afzonderlijke en dus ook gelso1eerde aanpak per onderwijsnivo en 
vorm laat te veel zaken onaangeroerd, en dus bepaalde problemen
onopgelost.

Ret beleidsdenken over de kennis-infrastruktuur vereist bovenal een
gelntegreerde aanpak.

Tot besluit
De TUE, die naast akademisch onderwijs ook een onderzoektaak vervult,
kan een belangrijke rol spelen in dit kader. Over deze rol dient echter
nog eens goed te worden nagedacht. Technopool Brabant zal hier aktieve
aandacht aan schenken.

Op het gebied van de Medische Technologie (MT) heeft het TUE
dwarsverband voor Biomedische en Gezondheids Technologie (BMGT) ook meer
dan 10 jaar ervaring op vele konkrete zaken.

Tussen het TUE transferpunt, het TUE gebeuren op het gebied van de BMGT
en het Technopool Brabant denken wordt een uitwisseling van ervaring en
visies in deze doelmatig geacht.
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TU Eindhoven
BMGT/tb/ml/87.278/b
Brouwers, A.

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

Relatie BMGT-onderzoek - MT-industrie.

Enkele observaties en visies (in de beknopte vorm van diskussie stellingen).

universiteit, bedrijfsleven, gezondheidszorg

1. Bevorderen van meer en kwalitatief betere MT-indu5tri~le aktiviteiten
vereist ondermeer effektieve interakties tussen de universiteiten, de
gezondheidszorg en het MT-bedrijfsleven. Op dit gebied is veel voor
verbetering vatbaar.

De gezondheidszorg als markt

2. De snelle groei van de technologie in de gezondheidszorg betekent op
zich een kansrijke markt voor MT-produkten. De gezondheidszorg vormt
eveneens een groeiende markt voor specifieke dienstverlening.

3. De gezondheidszorg als markt wordt ondermeer gekenmerkt door:
a. Een groat aantal produkten (6 tot 20.000) en een grate verscheiden

heid in deze produkten (over het hele bereik van gebruiksgoederen tot
kapitaalintensieve high-tech-produkten).

b. Een groei (in de orde van 15\ per jaar, ref. Swaelen) niet zozeer
door een stijging in het aantal van de bestaande medische verrich
tingen, maar meer door een toename van nieuwe aktiviteiten en pro
dukten. (Meer dan e.e.a. thans beter (of vaker) doen is deze groei
bepaald door dingen doen die voordien niet mogelijk waren, ref.
Swaelen).

c. Een opbouw uit vele (onderling sterk onafhankelijke) deelmarkten.
(Orthopedie vormt b.v. een vrij autonome markt voor orthopedische
produkten).

d. Per deelmarkt in de gezondheidszorg meestal een klein aantal bedrij
yen (3 a 5) die meer dan 60\ van de omzet verzorgen. Het "product
leadership" blijkt ongeveer om de 3 jaar te veranderen. Een typisch
suksesvol produkt "piekt" na 2 a 3 jaar.
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Figuur 1:
Bevordering van industri~le aktiviteiten op het gebied van medische
technologie vereist effektievere interakties tussen universiteit, het
bedrijfsleven en de gezondheidszorg.

MT-bedrijfsleven

4. Tussentijds samenvattend en konkluderend: Vele deelmarkten. Verande
ringsprocessen in hoge mate veroorzaakt door snelle medische en techno
logische ontwikkelingen. Veel nieuwe bedrijven die met nieuwe produkten
de leiding in een deelmarkt overnemen. Op zich dus kansrijk voor het
meer flexibele midden- en kleinbedrijf.

5. Maar (vingertje omhoog!): Zo'n innovatieproces voor deze markt bIijkt
ook weer niet zo eenvoudig en wordt nogal eens te simpel ingeschat. nit
vereist een aktief beleid, sterk gerichte managementaandacht, een
passende agressiviteit om zich binnen deze markt een plaats te verwer
Yen.

6. En eveneens belangrijk voor besluitvorming in deze:
a. Voor high-tech-produkten vormt de Nederlandse gezondheidszorg ais

regel een te kleine markt.
b. Voor MT-produkten is een wereIdwijde gerichtheid vereist.

7. Nog een belangrijke konklusie t.a.v. deze markt moet zijn:
a. Een korte levenscyclus van een produkt (3 tot 5 jaar, piekt na 2 a 3

jaar), de relatief snelle wisselingen in ·product-leadership· (ca. 3
jaar).

b. Een marktgegeven dat vereist om niet met een produkt aIleen op deze
markt te gaan opereren maar gelijktijdig al het nodige aan te pakken
om iedere 2 a 3 jaar een verbeterd produkt of een nieuw prod. kt op
zo'n deelmarkt te kunnen brengen.
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c. Men moet niet aIleen bezien hoe je in zo'n markt gaat penetreren, je
handhaven in zo'n markt na een suksesvolle innovatie is even belang
rijk, dit vereist evenzeer aandacht vanaf de start van zo'n inno
vatieproces.

8. Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat een innovatieproces voor
zo'n deelmarkt in een strategisch perspektief over meerdere jaren
beleidsaandacht en managementzorg vereist. In zo'n strategisch beleid
zijn funktionele relaties met aansluitende onderzoekcentra essentieel.

De universiteit

9. Universiteiten worden gekenmerkt door onderwijs en onderzoek. Op beide
taakaspekten kunnen relaties met MT-bedrijvigheid funktioneel zijn.

10. Onderzoek op medisch-technologische thema's vindt plaats op aIle Neder
landse universiteiten.

norm:
juist/onjuist

norm:
waar/onwaar

norm:
efficient/
niet efficient

Figuur 2:
Vormen van wetenschappelijk onderzoek, met verschillende Mafstanden Mtot
een nieuw industrieel produkt.
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Voor een beknopt overzicht wordt verwezen naar het rapport 1UO/85.701,
Brouwers, Gaykema, Smeets, januari 1985. Bet TUE-projektburo BMGT kan
[ungeren als 11:gang tot specifiek universitair onderzoek op dit gebied.
Voor praktisch iedere high-tech produktgroep is passende onderzoek
aandacht te lokaliseren. zie in deze ook Biomedisch Technologisch
Onderzoek in Nederland bezien vanuit de Funktionele Klassifikatie voor
Ziekenhuis Inventaris BMGT/85.005, Brouwers, Gaykema, januari 1985.

11. Universitaire onderzoekers hebben hun gedachten over ontwikkelingen
kansrijk voor nieuwe MT-produkten. We brachten ze bijeen in het rapport
BMGT/85.050, Brouwers, Gaykema, februari 1985.

---. ~~~~~~~~S~fE!""I['"I"['"I"j'll'N""G-------:f--··~~~~~~~~~i~~~~NG

1 VERTALI NG I IDENT IF IKAT IE+VAKGEB IEDEN

KLI NISCHE EVALUAT IE-----...... MODELVORMI NG
, THEORIEVORMING

DIEREXPER1MENTEN

•IN-VITRO-EXPERIMENTEN

LABORllTORIUM EXPERIMENTEN

MEETTECHNIEKEN
-FYSISCH
-CHEMISCH
-ELEKTROTECHNISCH
-WERKTUIGBOUWKUNDIG

EXPERIMENTEEL
INSTRUMENTARIUM
ONTWIKKELEN
APPARATUURe--------------'

CONTWIKKE~ING

INDUSTRIELE--------...........
INNOVATIE

Figuur 3:
Procesgang bij onderzoek en produktontwikkeling op het gebied van de
biomedische en gezondheidstechnologie.
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12. Echter: Een goed onderzoeker is een slecht ondernemer (en omgekeerd)!
Bij dit soort suggesties van universitaire onderzoekers speelt de
realiteit van een totale produktontwikkeling niet sterk mee. (Geen
marktanalyses; produktie technologische aspekten hoogstens globaal
bezien; in slechts enkele gevallen iets van een prototype; als regel
geen nulserie verkend in een veldonderzoek; geen kosten-baten analyses).

13. MT-onderzoekprojekten op een universiteit komen voor over het hele
bereik van wetenschapsbeoefening: Gereedschapsontwikkeling, fundamenteel
onderzoek, toegepast onderzoek. Dit geeft de projektresultaten
verschillende "afstanden" tot de realiteit van een nieuw MT-produkt (Zie
ondermeer BMGT/85.407, Brouwers, Verzellenberg, augustus 1985).

onderzoek
management

onderwijs

toegepas t
onderzoek

fundamenteel
onde rzoek

prototypen.
-~,\ \ "

medi sehe
innovaties

k 1in i sehe
evaluatie

evaluatie nulserles

marktverkenning

produk tie 1i j n

arketing

dierexperimenten

Figuur 4:
Een beeld van de samenhang rond een industri~le innovatie op het gebied
van de biomedische en gezondheidstechnologie.
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Voor een produ.tinnovatie op basis van universitaire onderzoeksresulta
ten is een goede beeldvorming in deze zeer belangrijk en sterk projekt
management een harde noodzaak.

14. Op vele trends in wetenschap, technologie en binnen de gezondheidszorg
kunnen universiteiten voorzien in een (als behoefte te markeren) nood
zaak bij onder~emers om bij te blijven t.a.v. voor hen relevarte ver
anderingsprocessen. Onze IOO-BMT post-akademische kursus "Methodisch
Ontwerpen van Medisch-Technologische Apparatuur" is hier een voorbeeld
van.

15. Dit soort onderwijs:
a. Dient een e\'en grote diversiteit te krijgen als het objektgebied

omvat.
b. In pakketten van een a twee dagen, te worden gegeven een a twee maal

per jaar.
c. Zorgvuldig ontworpen te zijn in samenwerking tussen geschikte des

kundigen uit:
- MT onderzoek en onderwijs op de universiteit.
- Het MT-beJrijfsleven.
- De gezondheidszorg.

d. Dient met een permanente en goed samengestelde staf voor dit soort
onderwijsontwikkeling (arbeidsintensief) onderbouwd te worden.

e. En in relatie hiermee ontwikkeling en verspreiding van doelgerichte
wetenschapsvoorlichting c.q. passende onderwijsmiddelen te omvatten.

f. Dient zich te ontwikkelen naar financi~le zelfstandigheid.

Universiteit, bedrijfsleven, qezondheidszorq

16. Deze drie gedragen zich in sterke mate ais autonome systemen. Meer
effektieve interaktie tussen deze drie verschillende "werelden" kan veel
betekenen voor onze MT-bedrijvigheid. Maar dit komt niet tot stand
zonder zeer aktieve en terzake kundige operatoren tussen deze werelden.

17. Er is een behoefte (en dus ook een kansrijke markt) voor projektontwik
keling rand het integreren van zaken als produktontwikkeling, backing-up
fundamenteel en toegepast onderzoek, klinische evaluaties, wereldwijde
marktbenadering.

18. Kwa karakter, normstelsel, praxis Zl]n er grote verschillen tussen
personen in het bedrijfsleven, die in de gezondheidszorg en die werkzaam
op een universiteit. Onvoldoende inzicht op dit punt geeft regelmatig
zowel onder- als overschatting van elkanders uitspraken, mogelijkheden
en verwachtingen over en weer. Dit soort kultuur-verschillen vormt vaak
een belemmering bij algemene verkenningen op dit terrein en dus 00\ bij
opzich wezenlijk kansrijke ontwikkelinqen.

19. Meer interakties tussen deze drie "werelden" zlJn niet aIleen belangrijk
voor de MT-bedrijvigheid maar zeker oak van belang voor het regelmatig
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bijstellen van universitair onderzoek en onderwijs en het meer aktief
mee bepalen van technologische ontwikkelingen voor de gezondheidszorg
(i.p.v. overgeleverd aan een soms erg dominante technology push).

20. Noch de universiteiten, noch het midden- en kleinbedrijf, noch de
instellingen van onze gezondheidszorg hebben voldoende ruimten om aIleen
een afdoende oplossing voor dit kommunikatieprobleem te geven.

21. Naar gelang meer duidelijk wordt over de verschillende processen die
hierbij van belang zijn mogen we met meer vertrouwen verwachten dat
passende initiatieven in deze tot stand zullen komen die tot wezenlijke
verbeteringen zullen leiden in de relaties tussen universiteit, be
drijfsleven en gezondheidszorg.
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BMGT/87.337
Eugenie Cox
21 mei 1987

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

Relatie TUE-MT bedrijvigheid

Beknopte samenvatting E.Z.-stimuleringsprogramma Medische Technologie juni
1986.

Analyses bevestigen dat aktiviteiten op het gebied van medische
technologie kunnen worden gekwalificeerd als interessant en kansrijk.

Het betreft een sterk internationaal georienteerde markt met
aangrijpingspunten voor uitbreiding van de activiteiten in Nederland.

Vanuit een oogpunt van technologie gaat het am een gebied waarin de
laatste technologische ontwikkelingen op een veelheid van terreinen hun
toepassing vinden.

In Nederland is zeer veel kennis aanwezig. Kennis die op dit moment nog
onderbenut wordt. Belangrijk is daarbij de nog te zwak ontwikkelde
samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven en medici.

Economische Zaken acht het van belang om activiteiten op dit gebied te
stimuleren. De volgende doelstellingen/uitgangspunten worden hierbij van
be lang geacht.

Ret versterken van de horizontale structuur binnen de doelgroep, in de
zin van het tot stand brengen van duurzame samenwerking tussen
bedrijven, onderzoekers en medici, is met name gericht op het in het
productsontwikkelingstraject beter benutten van de in Nederland
aanwezige kennis.

Ret scheppen van gunstige randvoorwaarden voor de afzet van produkten en
diensten. Primair gaat het daarbij om het beschikbaar krijgen van
relevante marktinformatie. Daarnaast gaat het am maatregelen resp.
projecten in de sfeer van exportstimulering, kwaliteitszorg,
normalisatie en harmonisatie van internationale regelgeving.

De aandacht primair richten op het opbouwen van een positie door
Nederlandse bedrijven op de Europese en wereldmarkt. De Nederlandse
markt is met name belanqrijk als voedingsbodem voar het generen van
nieuwe produkten en als opstap naar internationale aktiviteiten.
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Aktiviteiten ondersteunen waarvan mag worden verwacht dat deze, ook al
naar de aanloopperiode de overheidsbetrokkenheid in belangrijke mate
afneemt, een structureel effect hebben.

Stimuleringsaktiviteiten worden op een viertal gebieden nagestreefd:
i.e. produktonlwikkeling, voorwaarden voor de afzet, algemeen
instrumentarium en organisatiestructuur.

Ret bevorderen van MT-produ,ktontwikkeling denkt men zich in op de
hiervolgende invalshoeken.

De toegankelijkheid van relevante kennis verhogen.

Een brug moet worden geslagen tussen in Nederland aanwezige kennis en
bedrijven voor wat betreft de commercialisatie van de kennis.

Via het R&D Stimuleringsprogramma moet aanwezige kennis geschikt worden
gemaakt om door het bedrijfsleven te worden opgepakt; langer lopende
structuele samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderzoeksgroepen
bevorderen; t.a.v. de financiering wordt voorzien dat 25\ zal worden
opgebracht door E.Z., 25% door de ministeries van WVC en O&W tesamen en
de resterende 50% door de bij de projecten betrokken bedrijven en
onderzoeksgroepen.

Het. Eureka initiatief biedt mogelijkheden om in Europees verband tot een
internationale aanpak te komen voor wat betreft het in stand houden en
eventueel verhagen van het niveau van de gezondheidszorg.

Voar het maken van strategische keuzes t.a.v. productontwikkeling is het
van belang dat bedrijven inzicht hebben in technologische trends en de
aktiviteiten op het gebied van medische technologie.

Door het naar Nederland halen van buitenlandse bedrijven ontstaat er een
mogelijkheid om snel tot uitbreiding van de aktiviteiten in Nederland te
komen.

Bij het toegankelijker maken van de markten van MT-produkten wordt aan
de hiervolgende aspekten gedacht.

De beschikbaarheid van relevante marktinformatie moet vergroot worden.

Een aktievere betrokkenheid van bedrijven bij het export-actieprogramma
moet worden geentameerd.

Harmonisatie van internationale regelgeving, veiligheidsvoorschriften,
normalisatie en kwaliteitsborging behoeft verbetering.

Het overheidsaankoopbeleid m.b.t. de medische technologie moet
doorzichtelijk worden voor het bedrijfsleven.
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Ret algemene E.Z.-instrumentarium, om dit soort ontwikkelingen te
stimuleren krijgt vaar specifieke aktiviteiten ap dit gebied een ruimte
van f.30 miljaen op jaarbasis.

Een arganisatiestruktuur vaar kaardinatie van aktiviteiten waar magelijk
en zinval antbreekt vaar dit MT-gebied. Hierin vaorzien wordt als
naadzakelijk ervaren. Men heeft hierbij gekozen voor een "platte
organisatiestruktuur.

I MT-projektgroep\

l l
NT-aarktinforaatie en Koaaissie NT
exportaktiviteiten

I I
Projekten



BMGT/tb/87.050
j anuari 1987
Prof.Dr.lr. J.D. Janssen

Technische Universiteit Eindhoven

Onderzoek op het gebied van de Biomedische en Gezondheids Technologie

Onder Biomedische en Gezondheids Technologie (BMGT) worden op de TUE aile aktivi
teiten begrepen waarbij vanuit technologische kennis en vaardigheden gewerkt wordt
aan problemen in de gezondheidszorg. BMGT-onderzoek en onderwijs vinden plaats
binnen een 10-tal vakgroepen van TUE fakulteiten. Het BMGT-onderzoek is gekon
centreerd in drie aandachtsgebieden, waarvan kwantitatieve gegevens vermeld zijn
in de onderstaande tabel.
1J!MGT-...ncs.chtll9eb1eden op de TUE kapac1teit in Lt.e.

l'leldstraa.l
Ie 2e 3e tota"l

Inst!tuut vocr Percept!e Onderzoek (lPOI 13,30 7,00 12 32,30
Ziekenhuisresearchproject IZRP) '>,20 - - '>,20
~echnOloqie rond Vitale Funkt1es ('NF) 16,87 3,4'> 4,75 25,07

totaal 35,37 10,45 16,75 62,57

- data uit TUE jaarverslag over 1985
- het Ie en het )e gebied zijn onderqebracht in

twee afzonderlijke VF- proqraaaa's.

BMGT-onderzoek- en onderwijselementen krijgen hun inhoud via specifieke fakul
teitsgebonden natuurwetenschappelijke en technologische invalshoeken; met ver
schillende vormen van onderlinge en interuniversitaire samenwerking; binnen een
sterke infrastruktuur voor dit gebied. waaronder een speciale kommissie en een
projektburo voor de nodige koordinatie waar mogelijk en wenselijk geacht.
Met ruim 50 f.t.e./jaar omvat BMGT meer dan 10% van de totale TUE-onderzoekin
spanning. De TUE-aandacht voor dit gebied laat zich met de hiervolgende tref
woorden karakteriseren. Aile elementen hierin steunen op een multidisciplinaire
onderboU\Jing.

lumane perceptie

Perceplleve Informalleverwerklng ,n
/Isselwerktng mel apparatuur en
rogrammatuur horen . spraak lien lezen
ognltte en kommun,katte

t Produklergonomle: hulpmlddelen voor
lucepltef gehandtcapten

)rganisatie en beheer

• Organlsarlestruktuur. arbetdsk"maat. kos
en en budgetertng. Inrerorganlsal,onele
;amenwerktng
l Her verpleegkundlg gebeuren. het kllnlsch
~n pollkltnlsch gebeuren: eerstellJns
~eneeskunde: ziekenhuisbouw. opleldingen
)P d,r gebled
l Medical lechnology assessment tMTA)
;ludles

Binnenklimaat

• Mllteu In gebouwen. vetllgheld en behaag
IlJkheld blj bepaalde aklivllelten. ziekenhuis
afdellngen. belaardenlehlJlzen etc
• Beheerssystemen met laag energie
Vf'rbrulk
• Arbe,dsomstandlgheden In en rond de
operahekamer

Medlsc:tt. etektrotechniek

• Blomedlsche toepasslngen van meel
tecrnlek. proceSlechniek. proces
Identllikalle. parameterschattlng
• Langdung akl'ef op aneslhesle. ullrage
IUld mel accent op afbeeldtngstechn,ek en
Instrumentontwlkke"ng voor gehand1capten

Biofysika

• Analyse van fyslsche meetmethoden
• Stabilitelt van longalveolen
• NeufO- magnetlsme
• Transportverschllnselen In blosystemen
en in klintsche apparatuur
• Cyclotron-apphkaties analyse van sporen
etementen In blomedlsche vloelstoffen en
weefsets. produktlemethoden V00f kortle
vende radionucltden voor medlsche doelein
de

Biomechanika

• Splergewrichtstelsel' langdunge aandacht
voor gewnchtsmechanlka
• Bloedstromingseffekten: interakties stro
mende media en hun omgevlngssystemen
• Visko-elastische matenalen

FV-1a1aw-"* c:NIIlIe
• Geavanceerd analytisch instrumentarium
• Klinische toepassingen en fundamenteel
onderzoek
• langduring aktief op nier/kunst
nierprocessen en stero'idhormonen

Thematisch onderzoek
• Hartklepprothesen: langdurige fundamen
tele aandacht voor werking en konstruktie
van de natuurlijke aortaklep, gericht op
inzicht t.b.v. het ontwerpen van hartklep
prothesen
• Atherosclerose: ontwikkelen en evalueren
van meetmethoden voor de vroegtijdige
detektie van kleine vernauwingen in aders
• Technologie voor lichaamsvloeistoffen:
diagnostiek en behandeling bij verstoringen in
de normale samenstelling van Iichaamsvloei
sloffen.

BMGT-onderzoek speelt in op de uitdagende mogelijkheden tot fundamentele bijdragen
aan de medische wetenschap. Aandacht voor het gebied van de B~~T is ook van belang
bezien t.a.v. de relaties van de TUE met de industrie (zie o.a. commissie Wagner).
Samenwerking over de grenzen van vakgroepen en fakulteiten heen is nog immer een
moeilijke zaak binnen ons universitaire bestel. Toch vormen de vele vruchtbare re
sultaten in deze een derde belangrijke motivatie achter de omvangrijke TUE-aandacht
voor het gebied van de BMGT.

Informatie: TU Eindhoven
Buro BMGT
Postbus 5\3
5600 MB EINDHOVEN
te 1. 040-472008
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IN DE

BMGT/87.449
Ir. B. Naastepad

RELATIE UNIVERSITEIT-

(samenvatting van een voordracht op T.U. Eindhoven op
27 mei 1987)

1. De universiteit

Universiteiten hebben in de huidicre situatie aandacht
voor het verwerven van middelen via de "derde geld
stroom", hetgeen vooral wil zeggen via het commerciali
seren van kennis.
Methoden die daarvoor gehanteerd worden zijn o.a.
contractresearch, het geven van postdoctorale of andere
opleidingen, het in rekening brengen van adviezen en
voordrachten, het verhuren van laboratoriumcapaciteit.

Een andere weg met mogelijk goede resultaten voor de
gehele Nederlandse economie is het verkopen van idee~n,

die afkomstig zijn uit het universitair onderzoek of uit
de medische praktijk in academische ziekenhuizen en die
zouden kunnen leiden tot productie in bedrijven.
Deze laatste mogelijkheid is niet eenvoudig te hanteren
en is dan ook in verhouding tot de andere genoemde
mogelijkheden relatief weinig aan de orde. De belang
rijkste reden daarvoor is dat dit iets anders vraagt dan
het verrichten van dezelfde activiteiten voor een andere
doelgroep, zoals dat met contractresearch of postdocto
rale opleidingen het geval is. Het verkopen van idee~n

ten behoeve van productie vereist inspanningen en
voorinvesteringen die buiten de doelstellingen (onder
wijs, onderzoek, gezondheidszorg) I de gebruikelijke
werkzaamheden en de financi~le mogelijkheden van de
universiteiten en academische ziekenhuizen liggen.
In deze voordracht zal vooral aan deze mogelijkheid
aandacht worden besteed.

2. De industrie m.b.t. medische technologie (MT-industrie)

Producten ten behoeve van de gezondheidszorg worden
geproduceerd in verschillende technologie~n en bedrijfs
takken. Wanneer we praten over MT bedoelen we het totaal
van de industri~le activiteiten dat zulke producten
levert. We kunnen dus helaas niet verwijzen naar een MT
bedrijfstak of zelfs maar naar een MT-dwarsverband

6212 XN Maastricht, Parkweg 20, Telefoon 043-210529
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MT-industrie is niet als eeL

~T-progucten worden, behalve door het feit dat ze uft
verschillende technologie~n afkomstig Z1Jn, in vele
gevallen onder meer gekenmerkt door toepassing van
hoogwaardige technologie~n, door hoge toegevoegde waarde
en door een lage qebruiksdichtheid, hetgeen betekent dat
er van de meeste MT-producten maar weinig exemplaren per
miljoen inwoners nodig zijn.

De MT-markt kenmerkt zich allereerst door een Rolide
-~----

vraag. In de rijke landen wordt een procent of tien van
het BNP aan gezondheidszorg besteed. En als daarop
bezuinigd moet worden zal op den duur ongetwijfeld
steeds meer gegrepen worden naar het middel van mechani
satie en automatisering, hetgeen voor de MT-industrie zo
zijn voordelen zal hebben.
Daar staat tegenover dat de MT-markt een complexe markt
is. Er zijn veel gescheiden marktsegmenten, elk overeen
komend met een medisch specialisme. Er is veel regelge
ving, zowel ten aanzien van de veiligheid van producten
als ten aanzien van de financiering van het gebruik van
gezondheidszorg en MT-producten. Het marktmechanisme
werkt daardoor gebrekkig en tens lotte is de medische
wereld als doelgroep voor de afzet niet de eenvoudigste
om te bewerken.

!'1T.=.productontwikkeling_ in de breedste zin VC'ln het woord,
dus van idee tot product op de markt, omvat dezelfde
elementen als voor andere producten.
In hoofdlijnen:
· idee, idee-uitwerking,
· haalbaarheidsonderzoek: commercieel, technisch,

medisch, financieel
· proefopstelling, prototype

evaluatie in de medische praktijk,
marketing-plan. Door de geringe productdichtheid

internationaal op te zetten,
· financiering,
· productvoorbereiding,
· productie,
· verkoop en service.

Het buitengewone van de situatie waarover we praten, als
we het hebben over het verkopen van idee~n van universi
teiten of ziekenhuizen aan ondernemingen, is dat die
hele ontwikkeling niet plaats heeft binnen ~~n oraAnisa
tie, die zijn eigen productstrategie opstelt en 71, eigen
huis beschikt over de mogelijkheden voor prodllctontwik
keling in engere zin en over marketing- en productieca
paciteit.
Hier komt het idee uit universiteit of academisch
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ziekenhuis, en moet overgedragen worden aan een produc
tiebedrijf en een veelal nog eens los daarvan opererende
verkooporganisatie. Deze combinatie van belanghebbenden
staat niet onder een centraal coBrdinerend management en
ieder van de deelnemers is gewoon in een andere cultuur
te werken dan de partners en hanteert andere financie
ringsbronnen.
Doordat het idee overgegeven moet worden naar een andere
organisatie ontstaan er aansluitproblemen. Zo zal het
door universiteit of ziekenhuis aangeboden idee in de
meeste gevallen onaf zijn, hooguit toegelicht in een
rapport of dissertatie, maar niet gematerialiseerd, laat
staan beproefd. De ondernemer die dat idee moet oppakken
wil er van overtuigd zijn dat hij geen overmatig risico
loopt en eist een prototype, een vers]ag van een
praktijkevaluatie en een inzicht in de marktkansen.
En aangezien de idee~nrijke arts of onderzoeker geen
tijd kan en mag besteden aan productontwikkeling ("Wij
zijn geen fabriek."), blijft het idee wat het was en
liggen er nu in Nederland vele honderden idee~n in een
kast of in een achterhoofd fraaie idee~n te zijn.

In een plaatje weergegeven:

De "normale" gang van zaken

Binnen een onderneming

idee productie verkoop

haalbaarheids- service
onderzoek

prototype ~

evaluatie

cli~nten
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De "abnormale" gang van zaken in de MT-productontwikkell.I}g
buiten een MT-onderneming

Verdeeld over meer organisaties

idee

t
uitvinder
onderzoeker
(universiteit)

medicus
(ziekenhuis)

fysiotherapeut

etc.

- haalbaarheids
onderzoek

- prototype
- evaluatie

1.--- __--....7

productie

producent

verkoop

handel

cli~nr

3. De makelaar - procesbegeleider

Gegeven de hiervoor geschetste situatie en het van
verschillende zijden (Commissie Wagner, EZ, Provincie
Limburg, Groningen, e.a.) geuite verlangen om MT in
Nederland een grotere omvang te geven en daarbij ook
andere bronnen dan aIleen de bestaande MT-bedrijven aan
te boren, is het niet verwonderlijk dat het instituut
"MT-makelaar" bedacht is. De MT-makelaar zou aIle
benodigde partners bij elkaar moeten brengen die nodig
zijn om van MT-idee~n te geraken tot MT-productie. De
eerste experimenten op dit vlak maakten echter al
spoedig duidelijk dat het aIleen bij elkaar brengen van
potenti~le partners tot weinig resultaten kan leiden,
Teder van de betrokkenen blijft immers belast met zijn.
elders liggende hoofdtaak en een natuurlijke coBrdinatie
door een overkoepelend management ontbreekt.
De "pure makelaar" moest, zelfs vooral, begeleider en in
vele gevallen zelfs manager worden van het productonwik
kelingsproces, wat onder andere inhoudt dat hij niet
aIleen de in gang gezette productontwikkelingsprocessen
moet volgen, maar ook er voor moet zorgen dat aIle gaten
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opgevuld worden die hij op die weg ontw~art. Dat kan
bijvoorbeeld zijn: geheimhouding waarborgen, octrooi
aanvraag verzorgen, onderhandelen, contr~cten afsluiten,
samenwerkingsconstructies bedenken, fondsen opsporen of
inbreng van in eigen bureau aanweziae vakkennis.
Zijn taak is in wezen dus drie-delig:
- het vergaren en selecteren van MT-idee~n,

- het leggen van contacten,
- het begeleiden van het MT-productontwikkelingsproces.

Zijn werkterrein ligt in het algemeen niet daar wa~r

gerenommeerde universitaire onderzoeksgroepen en op het
gelijke gebied opererende gespecialiseerde MT-onderne
mingen opereren. Tussen deze partijen is de relatie
meestal weI gelegd en samen hebben zij aIle capaciteiten
in huis om onderzoek, productontwikkeling, m~rketing en
productie goed te laten verlopen. Aan zulke partijen k~n

de makelaar hoogstens nog eens een Nederlandse onder
neming als partner adviseren, of als toevalstreffer een
idee aanbrengen dat de deskundige nog onbekend was.
De onontbeerlijkheid van de makelaar-procesbegeleider
wordt veeleer manifest
wanneer uitvinders, onderzoekers, artsen, e.a. die geen
vaste relaties hebben met ondernemingen goede idee~n

krijgen,
wanneer eigenaars van goede idee~n zich niet bewust zijn
van of geen interesse hebben voor de commerci~le waarde
van hun idee~n ("scouting"),
wanneer een onderneming klein is en niet beschikt over
aIle benodigde deskundigheid voor productontwikkeling,
(zoals projectmanagement, bekendheid met subsidiemoge
lijkheden) ,
wanneer een bedrijf zonder MT-ervaring zich op dat
gebied wil gaan begeven.

De positie van de makelaar-procesbegeleider in het MT
Stimuieringsplan van EZ is ais voIgt weer te geven:

(zie volgende pagina)
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MT - Stimuleringsplan

Projectgroep
Medische Technologie

Makelaars I
procesbegeleiders

Commissie
R&D

Commissie
M & E

SMT SPG (IDNL)

"----------....-----_...../
Vooral geori~nteerd op
"normale" productontwik
kelingen binnen bedrij
ven

L ---- -------../

Vooral gericht op
bijeenbrengen van mensen
uit verschillende orga
nisaties

De Stichting Medische Technologie
is opgericht op 16-4-'86,
is daarbij in de aanloopfase financieel ondersteund
door EZ en Provincie Limburg,
opereert landelijk,
heeft als doelstelling: bevordering van productie op
het gebied van medische technologie in Nederland,
is gevestigd in Maastricht, Parkweg 20, 62612 XN,
telefoon 043 - 210529,
heeft als vaste medewerkers: Ir B.P. Naastepad (di
recteur), Ir H.M.P. Diepstraten en Drs J.G.H.M Vossen
(projectleiders), S.H.G. Wewers (secretaresse) en
heeft vaste contacten met een jurist (contracten), een
octrooigemachtigde, en incidenteel in te schakelen me
dewerkers voor de uitvoering van projecten.
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BOM-KUN-TUE-projekt
BMGT{wv{tb{ml{87.299{b
Wilma Veltman
18 mei 1987

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

Industri~le onderneaingen op het gebied van de Medische Technologie in de
Provincie Boord-Brabant.

MT-bedrijvigheid
Industri~le ondernemingen die produkten leveren op het gebied van de me
dische technologie (MT) worden hier aangeduid als MT-bedrijven.

De markt voor MT-produkten is de gezondheidszorg. Bezien in een breed
perspektief omvat dit gebieden als MT-wetenschappelijk onderzoek,
medische diagnostiek, -therapie, -revalidatie en -verpleging, preventie,
zelfzorg, thuiszorg, ziekentransport, aanpassingen voor gehandicapten
etc.

MT-bedrijven komen voor als produktie-, handels- en kombinatie
ondernemingen. Het aantal MT-produkten is bijzonder groot, in de orde
van 20.000 voor een groot ziekenhuis. Hierin bestaat ook een grote
diversiteit over het hele bereik van gebruiksgoederen tot kapitaal
intensieve high-tech produkten.

Bij deze inventarisatie zijn 78 MT-bedrijven in Noord-Brabant
geldentificeerd. Van 67 MT-vestigingen werden gegevens verkregen die
hier zijn verwerkt.
Getypeerd naar produkten zijn deze MT-bedrijven ingedeeld in de volgende
groepen:
1. de farmaceutische produkten/biologische researchprodukten
2. de medisch disposables (verbruiksgoederen)
3. hulpmiddelen voor gehandicapten/fysiotherapie
4. instrumenten{apparaten/orgaanfunctie ondersteuning
5. overige produkten.

In kaart gebracht
In bijgaande kaarten wordt een beeld gegeven van de MT-bedrijven in de
provincie Noord-Brabant.
Kaart 1 geeft het aantal vestigingen van MT-bedrijven, verdeeld over de
genoemde produktgroepen. Kaart 2 toont de desbetreffende werkgelegenheid
van deze MT-bedrijvigheid per gemeente. De kaarten 3 en 4 geven deze
informatie in MT-aandeel van het totaal aantal vestigingen
respektievelijk de totale werkgelegenheid bezien per EGG (Economisch
Geografisch Gebied).
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Kaart 1: Aantal MT-bedrijven in Noord-Brabant
(W.V.M. Veltman, 1987).
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Kaart 2: Werkgelegenheid door MT-bedrijven Ln Noord-Brabant
(W.V.M. Veltman, 1987).
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Kaart 3: Aandeel MT-bedrijven in totaal aantal bedrijfsvestigingen per
EGG in Noord-Brabant..
(w.v .M. Veltm~nf 1987).
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Kaart 4: Aandeel werkzame personen in MT-bedrijven in totale werkgele
genheid per EGG (Philips en Akzo-groe~en lliet meegerekend).
(W,V.M. Veltman, 1987).
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Spreiding en ken~e£ken

De ruimtelijke spreiding van de werkgelegenheid in MT-bedrijven
;;lccentueert hee belang Vdn ncord-oost Noord-Brabant. In de grate steden
Eindhoven, Tilburg en Breda zijn vooral de kleine MT-bedrijven
gevestigd. Het aandeel in de werkgelegenheid van Den Bosch en Uden komt
overeen met hun aandeel in het aantal MT-vestigingen (kaart 2).

In Noord-Brabant is 42\ van de MT-bedrijvigheid handel, 15\ produktie en
43\ een combinatie van handel en produktie. De verdeling over de
produktgroepen is als voIgt: groep 1 25\, groep 2 13%, groep 3 20\,
groep 4 20% en groep 5 22%.

De farmaceutische bedrijven en de disposables bedrijven zijn
voornamelijk in het noord oosten gevestigd, bedrijven in hulpmiddelen
voor gehandicapten in Eindhoven en omgeving en in midden Noord-Brabant,
de instrumenten bedrijven in de omgeving tussen Eindhoven en Den Bosch
en de overige bedrijven (w.o. inrichtingen ziekenhuizen) in Tilburg en
omgeving.

De MT-bedrijven behoren in hoofdzaak tot het midden- en kleinbedrijf;
drie-kwart van de bedrijven heeft minder dan 50 werknemers in dienst.

De medische technologie is een vrij jonge bedrijfssector. De meeste
bedrijven dateren uit de jaren '70 en '80. Het merendeel van de
bedrijven is van Nederlandse origine en is een zelfstandige vestiging.

Regionale invloeden
Bij 28 MT-bedrijven is nader ingegaan op een aantal aspecten, ondermeer
die het functioneren van deze bedrijven in de regio betnvloeden. Dit is
aan de hand van gestructureerde interviews gedaan. De observaties zo
verkregen worden beknopt samengevat onder de hiervolgende noemers:
Kansrijkheid, knelpunten en stimulering.

ICansrijtheid
Er wordt veel aan onderzoek en ontwikkeling gedaan (71\ doet dit zeIf).
Een aantal bedrijven is researchintensief (5-10\ van de omzet wordt aan
0&0 besteed). nit geldt met name voor groep 1 en 4. Het opleidingsnivo
van de werknemers is gemiddeld vrij haog.

De ontwikkelingen op technologisch- en medisch gebied worden op de voet
gevolgd. Marktonderzoek is eveneens een belangrijk aandachtsgebied.

75\ van de bedrijven voeren continu of in de nabije toekomst
veranderingen in hun produktenpakket door. Meestal betreft dit een
uitbreiding van het bestaande pakket met nieuwe produkten, die in het
verlengde hiervan liggen.
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De MT-bedrijven hebben produkten, die zich in aIle ontwikkelingsfasen
van de product-life-cycle bevinden. Er zijn betrekkelijk veel MT
produkten in de eerste fasen, de introductie- en expansiefase. De
economische levensduur van deze produkten is vaak kort, in het bijzonder
van medische instrumenten en apparaten.

61\ van de bedrijven exporteert haar produkten. Rieronder vallen aIle
produktiebedrijven in de onderzoeksgroep. In de toekomst zal de export
een nog grotere betekenis krijgen.

De provincie Noord-Brabant wordt zeer positief gewaardeerd als
vestigingsplaats voor industri~le bedrijvigheid. De goede
infrastructuur, de centrale ligging in de Benelux en het rustige woon
en werkklimaat zijn voordelen van dit gebied.

Knelpunten
Uit deze verkenning zijn ook knelpunten naar voren gekomen t.a.v.:
1. Toetreden tot de buitenlandse markt.
2. Onderzoek en ontwikkeling.
3. Kleiner wordende nationale markt.

De knelpunten m.b.t. het toetreden tot de buitenlandse markt werden als
voIgt aangegeven:
- Bet registratieprobleem voor MT-produkten in de verschillende landen.

Dit vereist per land strenge keuringsprocedures die veel tijd en geld
kosten.

- Bet protektionisme van bepaalde landen. Dit komt vaak tot uitdrukking
via het voorgaande punt.

- Ret vinden van de juiste distributiekanalen per land.
- Veelal een te klein marketing budget dat hiervoor vrij gemaakt kan

worden.

Oak t.a.v. onderzoek en ontwikkeling zlJn er knelpunten genoemd:
- Tekort aan voldoende financi~le middelen hiervoor.
- De toenemende overheidsinvloed t.a.v. regelgeving op het gebied van

milieu en veiligheid.
- Ret vaak moeizame maar noodzakelijke proces van klinische evaluaties.
- Veelal ook gebrek aan bepaalde essenti~le kennis binnen het bedrijf.

Tot slot werd als knelpunt naar voren gebracht de kleiner wordende
Nederlandse afzetmarkt. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de
overheidsbezuinigingen binnen de gezondheidszorg. Voor bepaalde
produkten moet deze thuis-markt 50 wie so als te klein worden beschouwd
en zijn de mogelijkheden op de wereldmarkt van doorslag gevende
betekenis.

stiaulering
Bij deze verkenning kregen de volgende aspekten bijzondere aandacht:
- De relatie tussen MT-bedrijven en andere (MT)-bedrijven.
- De relatie tussen MT-bedrijven en onderzoekinstellingen.
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- Gedachten e'/,'1' eventuele overheidsstimulering van de foiIT-beddjv d.

Samenwerkingen tussen MT-bedrijven blijkt weinig voor te komen.
Ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke produktontwikkeling of 
verbetering zijn weI aan te wijzen. Van regionale verwevenheid m.b.t. de
MT-bedrijvigheid in Noord-Brabant is echter nauwelijks sprake. Ook een
ruimtelijke concentreatie van deze bedrijven (Uden) laat geen sterke
relaties zien. De aantrekkingskracht van dit kluster op (nieuwe)
economische aktiviteiten is niet gelegen in de interne verwevenheid,
maar meer in het image van de vestigingsplaats.

T.a.v. de relaties met onderzoeksinstellingen kan geconcludeerd worden
dat de nabijheid van deze researchcentra geen rol speelt in de keuze van
een vestigingsplaats voor en in het functioneren van een MT-bedrijf. De
contacten die onderhouden worden zijn verspreid over het gehele land;
een behoefte aan vaak zeer specifieke kennis is bepalend voor de
bestaande contacten met researchcentra.

De aanwezigheid van kenniscentra en van MT-bedrijven oefent geen
aantrekkingskracht uit op nieuwe bedrijvigheid in een regio op basis van
bestaande relaties ("groeipoolgedachte"). De nabijheid van de
universiteiten (TUE, KUN) wordt weI als een positief element in het
regionale produktiemilieu gezien, maar de werkelijke relaties daarmee
benadrukken het belang niet.

T.a.v. een (eventuele) wijze van stimulering van de medische technologie
in Nederland en in het bijzonder in Noord-Brabant zijn enkele suggesties
naar voren gebracht. Enkele zijn gericht op het wegnemen van genoemde
knelpunten, m.n. ter bevordering van de export (vereenvoudiging van
regelwetgeving). Daarnaast wordt gedacht aan het onderhouden van
intensievere contacten tussen bedrijfsleven, overheid en kenniscentra en
het inzichtelijker maken van de (organisatie) structuren en procedures
bij overheidsinstellingen.

Op financieel gebied zijn er wensen van m.n. de kleine MT-bedrijven
t.a.v. het proces van produktontwikkeling en het in produktie nemen van
nieuwe produkten.

Tot slot wordt benadrukt dat de (provinciale) overheid de voordelen van
Noord-Brabant in stand moet houden d.w.z. zorg dragen voor de goede ver
keersverbindingen, het goede woon- en werkklimaat, geschikte bedrijfs
terreinen en bedrijfspanden, e.d. (een voorwaardenscheppend beleid).

verantwoording
Deze verkenning is uitgevoerd door W.V.M. Veltman, als afstudeerprojekt
in de economische geografie aan de Katholieke Universiteit Nijm jen
(RUN) .
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De begeleiding hiervan is verzorgd door Drs. S. Grit, van de KUN
vakgroep Ekonomische Geografie en A. Brouwers, hoofd van het projektburo
voor Biomedische en Gezondheidstechnologie aan de Technische
Universiteit Eindhoven.

Dit projekt is uitgevoerd in opdracht van de N.V. Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij.

Dit memo dient ais een konsept voor een nieuwsbrief. Bet is
v66rinformatie waarnaar tot nader order aIleen ais persoonelijke
informatie Veltman, Grit of Brouwers kan worden verwezen.
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1.2. De definitie van het Ked-loch Centre

Wij definU~rc"i:l het Ked-Tech Centre a1s:

"Een conglomeraat van bedrijvigheid. dat :dch direct dan weI
indirect richt op onderzoek. ontwikkeling en/of produktie van
goederen en diensten ten behoeve van de gezondheidszorg. en
ruimtelijk is gekoppeld aan een intramurale ins telling voor
gezondheidszorg."

1.3. Belang van een Med-Tech Centre

Bij het belang van het ontwikkelen van het Ked-Tech Centre is in
eerste instantie onderscheid te maken in het belang voor de regio
Zuidoost-Brabant in het geheel. en dat voor de gemeente Veldhoven
in het bijzonder. Vervolgens is onderscheid te maken in een econo
misch. technologisch en een maatschappelijk belang.

1.4. Conclusie

Een verkenning van de activiteiten die tot de medische technologie
kunnen worden gerekend maakt twee dingen duidelijk:

het gaat om een zeer diverse groep van bedrijven. die als
gemeenschappelijkheid onder meer hebben de directe of
indirecte economische betrokkenheid op de medische sector;

dergelijke bedrijvigheid strekt zich uit over ondernemingen
met een traditioneel en/of high-tech karakter.

De term medische technologie is daarmee ruim gelnterpreteerd. De
meeste medisch-technologische bedrijvigheid bevindt zich in de
industriele sector. Maar ook op het snijvlak met de agrarische.
dienstverlenende en kwartaire sector is een scala aan onder
nemingen tot deze bedrijvigheid te rekenen.

Ontwikkelingen binnen de medische technologie ZlJn vooral
ingegeven door die op technologisch. economisch en maatschappelijk
terrein. De overheid streeft ernaar om innovaties (d.w.z. ontwik
keling en toepassing) op het terrein van onder andere medische
technologie te stimuleren. Nieuwe produkten en toepassingen
zullen daarvan het gevolg zijn.
Daarentegen kan het beleid van de overheid inzake bezuinigingen
in de gezondheidszorg leiden tot een verminderde inschakeling van
nieuwe apparaten in bijvoorbee1d ziekenhuizen. Een "positief"
effect van deze bezuinigingen kan zijn. dat een aantal (meest
niet-medische) activiteiten worden geprivatiseerd. De voordelen
die uit zo'n concentratie zijn te behalen zijn echter van dien
aard. dat een Med-Tech Centre levensvatbaarheid moet hebben. Een
dergelijke concentratie betekent eveneens verbeterde mogelijk
heden voor ontwikkeling en toepassing van nieuwe produkten.
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2. Produktiemilieu van het Med-Tech Centre Veldhoven

2.1. Locatie van het Med-Tech Centre Veldhoven

De beschrijving en analyse van de locatie van het Med-Tech Centre
wordt op drie schaalniveau's gedaan, namelijk:
1) de regio Zuidoost-Brabant; regionaal en internationaal
2) de gemeente Veldhoven
3) de feitelijke locatie met directe omgeving

Ad 1. De regio Zuidoost-Brabant

Ondanks vele overeenkomsten in aard of opzet is het Med-Tech
Centre voor geen van deze bedrijventerreinen een concurrent.
In tegendeel, er is zelfs sprake van een belangrijke aanvul
ling op en versterking van de economische structuur van de
regio Zuidoost-Brabant.

De bedoelde bedrijventerreinen ZlJn de volgende:
1) High-Tech Park Veldhoven: Akkereind-Zuid
2) Science Park Eindhoven: Ekkersrijt
3) Bedrijvencentrum Prof.dr. Dorgelolaan: Eindhoven
4) Hi-Tech Park Best: Breeven

Ad 2. Gemeente Veldhoven

Positie binnen de gemeente Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft, als locale overheid, een zeer
grote invloed op het economisch en ruimtelijk beleid en de
uitvoering ervan op haar grondgebied. Vandaar dat de
gemeente op verschillende punten direcht betrokken zal zijn
bij de ontwikkeling van het Med-Tech Centre.

1) Ten eerste zal bij de aanvraag en de toewijzing van de
grondclaims rekening gehouden moeten worden met het
belang van een ruimtelijk gezien zo sterk mogelijke
relatie met het nieuw te bouwen St. Joseph ziekenhuis.

Situering Med-Tech Centre in de gemeente Veldhoven



62

2) Ten tweede zal, buiten de kernontwikkeling (= eerste fase)
van het Med-Tech Ce'itre, rekening moeten worden gehouden
met de uitbreidbaarheid van het terrein in de vorm van
meerdere fasen. Oit is voor het succes van het Centre van
groat belang.

3) Ten derde kan de gemeente Veldhoven zelf de vestiging van
medisch-technologische bedrijvigheid stimuleren door in een
bepaalde vorm mee te werken aan een promotiebeleid.

Ad 3. Locatievan het Med-Tech Centre en nabiie omgeving

Oe Iocatie van het te ontwikkelen Ked-Tech Centre is in deze
fase nog niet exact san te geven. Toch kan al weI worden
bepaaId, wat de meest geschikte situering van een Ked-Tech
Centre zou zijn binnen het nag uit te geven bedrijventerrein
Kapelaansdijk. In het figuur onder Ad 2 is dit gedaan.

2.2. Ked-Tech Centre: aspecten van het produktiemilieu

Het produktiemilieu is opgebouwd uit een groat aanta1 aspecten. die
zijn onder te verde1en in drie categorieen:
1) de marktrelaties
2) de institutionee1-politieke re1aties
3) de infra-structurele omgeving

Niet al deze aspecten zijn van even groot belang. Oaarom is
onderscheid gemaakt in het relatieve belang. dat elk van de aspecten
heeft voor het Ked-Tech Centre en de medisch-technologische
bedrijvigheid. oit onderscheid loopt van zeer belangrijk (A) tot
minder belangrijk (C).

Aspecten van het Ked-Tech Centre en hun relatieve be1angrijkheid.

Produktie
milieu

Aspecten I Belang
I A B c

=================================================================

1 Harkt- a beschikbaarheid vaklieden I x
relaties b beschikbaarheid hoger I x

geschoolde werknemers I
c nabijheid leveranciers I x
d nabijheid afzetmarkt I x
e nabijheid soortgelijke I x

bedrijvigheid I
f nabijheid ziekenhuis I x
g prijs grond en huisvesting I x
h uitbreidbaarheid lokatie I x
i regionale investeringspremies I x
j beschikbaarheid kapitaal- I x

voorziening
-----------------------------------------------------------------
2 Insti- a opstelling lokale overheid I x

tutioneel- b imago regio I x
politieke c imago lokatie en huisvesting I x
relaties

-----------------------------------------------------------------
3 Infra- a bereikbaarheid lokatie I x

structurele b ontsluiting lokatie I x
omgeving c situering bedrijven I x

d vliegverbindingen I x
e woon- en werk omgeving I x
f kennis-infrastructuur I x

=================================================================
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3. Ontwikkelingsplannen voor het Ked-Tech Centre Veldhoven

Het terrein pal ten westen van het te bouwen st. Joseph ziekenhuis te
Veldhoven is bestudeerd op haar geschiktheid voor het ontwikke1en van
het Ked-Tech Centre. Op basis van het opgestelde a1gemene programma
van eisen is gebleken, dat dit terrein hiervoor (zeer) geschikt is. De
koppeling van deze gegevens leidt in dit hoofdstuk tot het formuleren
van ruimtelijke consequenties voor het Ked-Tech Centre.

3.1. Scenariobeschriiving

In deze paragraaf is ingegaan op een nadere invulling voor het
Ked-Tech Centre en een beschrijving voor de ontwikke1ing van het
Ked-Tech Centre. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen twee zaken:

a) De ontwikkeling in ruimte binnen het modelgebied van zowel het
Ked-Tech Centre als de overige industrie1e activiteiten.

b) De invulling van de ruimte van het Ked-Tech Centre op een
lager ruimtelijk niveau, waarbij rekening wordt gehouden met
de aard en omvang van de medisch-technologische bedrijvigheid.

Ad A. Ontwikkeling medisch-technologische bedriivigheid en
overige industriele activiteiten

Er wordt van uitgegaan dat het mode1gebied wordt bestemd
voor drie ruimtegebruikers, namelijk:

het te bouwen St. Joseph ziekenhuis
medisch-technologische bedrijvigheid
overige industriele activiteitenj

De situationele gegevenheden zijn aanleiding tot het formu
leren van twee scenario's, name1ijk een statisch en
dynamisch scenario.

1) Statisch scenario

Het statische scenario gaat uit van een vooraf vastge
stelde ruimte, die voor het Ked-Tech Centre beschikbaar
is. In figuur 3.1.a. is dit schematisch weergegeven.

2) Dynamisch scenario

In het dynamische scenario is het verloop van de grond
uitgifte en daarmee de situering van de ruimtegebruikers
overgelaten aan de ontwikkelingen in de vraag naar
bedrijfsgrond. Deze benadering doet het meeste recht aan
de ontp1ooiingsmoge1ijkheden voor zowel het Ked-Tech
Centre als de overige industriele activiteiten.
In figuur 3.1.b. is een beeld gegeven van een inrich
tingsvariant voor het modelgebied. Het Ked-Tech Centre
is hierin weer direct naast het genoemde ziekenhuis
gelocaliseerd.
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Figuur3.1 a en b Ontwikkelings-scenario's Med-tech Centre
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Gezien de benodigde minimale omvang voor het ontwikkelen
van een Med-Tech Centre, aismede de beperkingen die aan de
beschikbare ruimte worden gesteld, lijkt de keuze tussen de
twee scenario's uit te vaIIen in het voordeel van het
dynamische scenario. Aan een ontwikkeling van het Med-Tech
Centre volgens dit dynamische scenario zijn nog weI enkele
"haken en ogen" verbonden.

Ad B. Interne ruimteliike verdeling medisch-technologische
bedrijvigheid

Bij de invulling van de ruimte van het Med-Tech Centre zelf
zijn ook meerdere oplossingen mogelijk. De diversiteit aan
activiteiten die tot de medische technologie kunnen worden
gerekend maakt, dat er vier categorieen ondernemingen zijn
te onderscheiden. De hoofdactiviteit van deze bedrijven bij
deze indeling wordt gekenmerkt door:

kantoor
Iaboratorium/research
produktie
groothandel/opslag

Ruimtelijke verdeling medisch-technologische activiteiten

I
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-- -- I
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k..
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Een toevoeging op de vier categorieen ondernemingen is de
ontwikkeling van een Informatie Advies Centrum (zie hoofd
stuk 1.3.). Het ligt dan voor de hand om een dergelijk
Centrum te localiseren vlak naast bedrijven met voornamelijk
kantooractiviteiten en in de directe nabijheid van het
st. Joseph ziekenhuis.
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4. Voortgang en beheer van het Ked=Tech Centre Veldhoven

4.1. Voortgang el'"~':lbeer van het Ked-Tech Centre Veldhoven

De volgende stap op weg naar de realisering van het Med-Tech
Centre Veldhoven zal voer het grootste deel bestaan uit overleg
met betrokken instanties en personen. Gezien de complexiteit van
een dergelijk project is het welhaast noodzakelijk om een stuur
groep te formeren, die de benodigde activiteiten initieren en
coordineren. Een voorlopige naam voor deze groep is Stuurgroep
Ked-Tech Centre Veldhoven.

a) Taken van de Stuurgroep Ked-Tech Centre Veldhoven

De belangrijkste taken van zo'n stuurgroep zijn in ieder geva1:

1) Het voortzetten van het idee voor de realisering van het
Ked-Tech Centre Ve1dhoven

2) De promotie van het Med-Tech Centre
3) De acquisitie en de selectie van bedrijven
4) Het vo1gen van de gronduitgifte, teneinde te kunnen

adviseren bij het opnemen van vestigende bedrijven in het
Ked-Tech Centre

b) Samenstelling van de Stuurgroep Ked-Tech Centre Veldhoven

Gezien de taken van de Stuurgroep en het grote aantal partijen
dat bij de realisering van het Ked-Tech Centre zijn of worden
betrokken, is het gewenst dat de Stuurgroep een brede samen
stelling krijgt. De Stuurgroep zal in ieder geval dienen te
zijn samengesteld uit de volgende partijen:

Gemeente Veldhoven
st. Joseph Ziekenhuis
Technische Universiteit Eindhoven
Bedrijfsleven (KvK en afvaardiging V.I.C.)
Ini tiatiefnemer
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B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N 0 LOG I E

Info MT-bedrijven in Noord-Brabant

Aapeh International BV
Boogsehuttersstraat 18
5015 BW TILBURG
013-356250

Absorin BV
Steenstraat 47
Postbus 249
5831 JB BOXMEER
08856-2507

Akzo Pharma
Weth. van Esehstraat
5340 BH OSS
04120-66911

Alvab BV
De bloemendaal 23
5221 EB DEN BOSCH
073-212565

APCO BV
Dhr. R.J.H.M. van Gastel
Gulberg 27
5674 TE NUENEN
040-835777

Balsan Nederland BV
Burg. v. Mierlostraat 9
Postbus 89
5126 ZH GILZE
01615-1409

Bentley Laboratories Europe BV
Energielaan 3
5405 AD UDEN
04132-66995

handels/produktie-bedrijf
12 werknemers
het ombouwen van bussen voor
rolstoelvervoer, liften e.d.

handelsbedrijf
5 werknemers
ineontinentie produkten

x Chefaro International
produktiebedrijf
reeeptvrije geneesmiddelen
x Diosynth Nederland BV
produktiebedrijf
grondstoffen voor de farmaeeutisehe
industrie
x Organon International BV
produktiebedrijf, 1500 werknemers
anti-eoneeptiemiddelen, psyehotro
pies, steroid hormones, geslaehts
hormonen, eardiovaseulars, e.d.
x Organon Teknika, produktiebedrijf
ziekenhuisprodukten, (farmaeeutiea,
diagnostiea, medisehe app., dispo
sables)

handelsbedrijf
6 werknemers
medisehe/therapeutisehe elastisehe
kousen

produktiebedrijf
doehteronderneming van Utermohlen
48-50 werknemers
wattenstaafjes

handelsbedrijf
4 werknemers
onderwatermassage apparatuur

produktiebedrijf
doehteronderneming van amerikaans
bedrijf
ca. 190 werknemers
medisehe disposables



Brands BV
Heusdensebaan 52
Postbus 2
5060 AA OISTERWIJK
04242-19011

Breda Scientific BV
Ledeboerstraat 39
5048 AC TILBURG
013-638303

Caddie BV
Maaspoortweg 216-220
Postbus 3041
5203 DA DEN BOSCH
073-412962

Canberra Positronika BV
Dhr. W. Huybregts
Dikkenbergstraat I
5628 EA EINDHOVEN
040-416355

Cederroth BV
Dhr. H.J. Meijerink
Zuiderkruisweg 3
5015 BT TILBURG
013-552787

Centrafarmacie BV
Nieuwe Donk 9
4879 AC ETTEN-LEUR
01608-21920

De Beer Medical Supplies BV
P.C.M. de Beer
Slibbroek 16
Postbus 78
5080 AB HILVARENBEEK
04255-2981

Drukker International BV
Beversestraat 20
CUIJK
08850-17772

Electro-Nucleonics Intern. Ltd
Adriaan v. Bergenstraat 202-208
481 1 SW BREDA
076-222033
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handelsbedrijf
14 werknemers
transportartikelen voor voedsel,
linnen, afval, e.d. in ziekenhuizen

produktiebedrijf
30-50 werknemers
laboratorium materialen en interne
transportmaterialen voor ziekenhuizen

handelsbedrijf
dochteronderneming van frans bedrijf
3 werknemers
mandjes m.b.t. sterilisatie, wagentjes
voor medicijnen, inrichtingen, e.d.
voor ziekenhuizen

handelsbedrijf
3 werknemers
nucleaire meet- en regelapparatuur

produktiebedrijf
hoofdkantoor te Zwitserland
80 werknemers
wondpleisters, tapes

handels/produktiebedrijf
170 werknemers
parallel geneesmiddelen en generieke
preparaten

handelsbedrijf
3 werknemers
immunologische diagnostica, aller
gologie, histologie, produkten voor
nieronderzoek

produktiebedrijf
ca. 70 werknemers
chirurgische mesjes, beitels, e.d.
van industrieel diamant

handelsbedrijf
dochteronderneming van amerikaans
bedrijf (Electro-Nucleonics Incorp.)
19 werknemers
instrumenten/analyzers voor de kli
nische chemie, diagnostische reagentia
t.b.v. de klinische chemie, diagnos
tische kits voor de immunologie



Exsta Nederland BV
Industrieweg 72
5145 PW WAALWIJK
04160-33755

Firma A & C de Groot
Delpratsingel 3
48 1I AM BREDA
076-131976

H.S.H. Medical Supplies
Weverstraat 1
UDEN
04132-50818

Hospal BV
K.J. de Jong
Loopkantstraat 23
5400 AC UDEN
04132-64330

Ingenieursburo Uniphy BV
Hoevenweg I
5652 AW EINDHOVEN
040-527827

Inkapol BV
De Meerheuvel 3
5221 EA DEN BOSCH
073-218521

Interpharm BV
W.J.C. Keller
Parallelweg 151
5226 AR DEN BOSCH
073-215505

J.F.L. Vahlkamp Handelsondern.
Margrietstraat 24
5721 ZX ASTEN
04936-3483

Jaeger Nederland BV
Wilhelminasingel I
4818 AA BREDA
076-226230

Janssen Farmaceutica BV
Dr.lr. P.J.M. Reynders
Nieuw Kerksedijk 21
5051 HS GOIRLE
013-370911
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produktiebedrijf
15 werknemers
tafels, stoelen, bedden voor in
stellingen

produktiebedrijf
4 werknemers
produkten op orthopedisch gebied
(protheses, e.d.)

handelsbedrijf
12 werknemers
operatiehandschoenen, kunstnieren,
medische fluitketels

handelsbedrijf
9 werknemers
produkten voor de kunstnierbehan
deling, infusiepompen, catheters,
naalden, e.d.

handels/produktiebedrijf
14 werknemers
apparatuur t.b.v. fysiotherapie en
inrichting van praktijken

produktiebedrijf
4 werknemers
onderdelen van medische systemen,
naalden, filters, connectors, e.d.

groothandelsbedrijf
behoort tot Holding International
Muller
ca. 200 werknemers
aIle geregistreerde geneesmiddelen
voor drogisterijmarkt, enkele ver
pleegartikelen

handels/produktiebedrijf
4 werknemers
alarmeringssystemen voor thuis
wonende bejaarden en gehandicapten

handelsbedrijf
dochteronderneming van Duits be
drijf
6 werknemers
longfunctie apparatuur

handelsbedrijf
dochteronderneming van Belgisch
bedrijf
105 werknemers
geneesmiddelen
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Kemper Medical BV
Nijverheidsstraat 3
5405 AJ UDEN
04132-64220

Kernpharm BV
Rooseveltlaan 6
5466 AB VEGHEL
04130-41492

Kunststofverwerkende industrie Katan BV
Mw. I.M.R. Alders
Weerdskampweg 15
5222 BA DEN BOSCH
073-216425

Lansberg-Uden
Dhr. A.A. Leeuwis
Farmaceutische onderneming
Lansberg-Rotterdam BV
Energielaan 2
5405 AD UDEN
04132-63875

Lederle Nederland BV
Dhr. R.J.F. Soomer
Stationsplein 23
4872 XL ETTEN-LEUR
01608-37800

Ligtvoet Products BV
Veldhoven

Ligtvoet Revalidatietechniek BV
Dhr. T.R. Cruijff
Gestelseweg 13
5582 HE WAALRE
04904-15815

Lodige Holland Machinefabriek BV
Rietveldenweg 16
5222 AR DEN BOSCH
073-217850

Lopital Nederland BV
Nijverheidsweg 17
5061 KK OISTERWIJK
04242-19132

Medica BV
Mw. M. van Doornmalen
Lederstraat 1
5223 AW DEN BOSCH
073-215145

handels/produktiebedrijf
ca. 20 werknemers
medische disposables/verpleeg
kunidge artikelen

produktiebedrijf
ca. 25 werknemers
homeopatische geneesmiddelen en
reformartikelen

produktiebedrijf
70 werknemers
zuurstofkappen voor prematuren,
zuigelingen en kleuters, zuurstof
bevochtigers

produktiebedrijf
dochteronderneming van Oostenrijks
bedrijf
ca. 45 werknemers
infusievloeistoffen, dranken

handelsbedrijf
dochteronderneming van Belgisch
bedrijf Cyanamid
33 werknemers
antibiotica, cytostatica, tuber
culostatica

produktiebedrijf
8 werknemers
elektrische rolstoelen, sportrol
stoelen

handelsbedrijf
35 werknemers
individuele aanpassingen voor ge
handicapten w.o. rolstoelen, bedden,
liftenJoophulpmiddelen, driewiel
fietsen, anti-decubituskussens

handelsbedrijf
dochter van Duits bedrijf
23 werknemers
liften, trapliften, hefplateau's
voor rolstoelgebruikers, e.d.

handelsbedrijf
15 werknemers
revalidatie hulpmiddelen, 3anitaire
hulpmiddelen (eigen produktie)

handels/produktiebedrijf
behoort tot Holding International
Muller
ca. 90 werknemers
intraveneuze produkten, hygiene pr~

dukten, clinical disposables



71

Medical & Acupuncture Equipment
Supply Center
Dhr. F. Bischoff
Kruisstraat 49a
5502 JB VELDHOVEN
040-540256

Medifix
Dhr. J.W. Huisman
Nijverheidsweg 8
5071 NK UDENHOUT
04241-1111

Medische en Revalidatie Service
Breda BV
Regenbeemd 11
BREDA
076-712088

Medtronic BV
Mevr. de Graaf
Pastoor Petersstraat 6
5612 LR EINDHOVEN
040-450855

Nicholas-Mepros BV
Industrieweg 1
5531 AD BLADEL
04977-1833

NV Medicopharma
Dhr. H. Geluk
Konijnenberg 106
4825 BE BREDA
076-879280

OPG Cooperatieve Apothekers Vereniging
Dhr. D. Keuning
De onderlinge pharmaceutische groot
handel UA
Jules Verneweg 71
5015 BG TILBURG
013-362011

Ortholab Zuid BV
Winkelc. Woensel 80-b
5625 AD EINDHOVEN
040-413969

P.M.I. (Prot in Medical Instruments C.V.)
Dhr. H.J. Gerretsen
Kerkstraat 34
5611 GK EINDHOVEN
040-452539

handelsbedrijf
I werknemer
naalden, -moxa, -1r1scopie, mag
neettherapeutische produkten, elek
trodiagnostische stimulatie-appara
tuur, boeken en benodigdheden

handelsbedrijf met beperkte produktie
8 werknemers
verpleegkundige artikelen, revalidatie
artikelen

handels/produktiebedrijf
6 werknemers
aile hulpmiddelen voor motorisch
gehandicapten

handelsbedrijf
van oorsprong een Amerikaans bedrijf
12 werknemers
pacemakers en toebehoren, apparatuur
t.b.v. pijnbestrijding, hartkleppen,
mechanische- en bioprotheses

produktiebedrijf
dochteronderneming van Amerikaans
bedrijf
ca. 60 werknemers
vrije geneesmiddelen

handelsbedrijf
43 werknemers
specialites, produkten van Pharbita
(produktiebedrijf) i.e. generieke
geneesmiddelen

groothandelsbedrijf
55 werknemers
farmaceutische produkten, medische
disposables

produktiebedrijf
9 werknemers
apparatuur voor orthodontisten

handelsbedrijf
2 werknemers
gehoorapparaten



P.P.G. Hellige Medical Electronics BV
IBC weg I
5683 PK BEST
04998-64911

Philips Medical Systems
Dr.lr. H.J.R. Stein
Veenpluis 6-8
5680 DA BEST
040-762524

Rodias BV
De Bloemendaal 10
5221 EC DEN BOSCH
073-218300

Rovers BV
Dhr. Rovers
Lekstraat 10
5347 KV OSS
04120-48870

Samarite BV
Bredesteeg 16
5061 KK OISTERWIJK
04242-17412

Sanbio BV
W.H. de Niet
Heinsbergenstraat 50
5402 EG UDEN
04132-51115

Sandoz BV
Dhr. A.L.L.H. Damen
Loopkantstraat 25
5400 AB UDEN
04132-65911

Sarstedt BV
Dhr. W. Dekker
Pastoor Petersstraat 22
5612 LR EINDHOVEN
040-442895

Sherwood Medical Nederland BV
Dhr. H.F. Paulussen
Stationsplein 25a
5211 AP DEN BOSCH
073-122133

Smulders Systems BV
Pietersbergweg 31
5613 LE EINDHOVEN
040-413595

produktiebedrijf
ca. 230 werknemers
apparatuur voor operatiekamers/
intensive care: bewakingsapparatuur
ergometrie, 24-uurs ECG, ultrasound
apparatuur

produktiebedrijf
2700 werknemers
universal- en dedicated x-ray systems,
computed tomography, magnetic reso
nance imaging

produktiebedrijf
165 werknemers
computers en toebehoren t.b.v.
ziekenhuizen

produktiebedrij£
10 werknemers
medische disposables (kunststof-),
o.a. scrubborstels, catheters, hulp
middelen uitstrijkjes

produktiebedrijf
13 werknemers
patientenliften, produkten op
sanitair gebied e.d.

handelsbedrijf
6 werknemers
biologische research-produkten voor
laboratoria, farmaceutische bedrijven
en ziekenhuizen (immunologie, micro
biologie, klinische chemie, pathologie)

handelsbedrijf
dochteronderneming van Zwitsers
bedrijf
70 werknemers
geneesmiddelen

handelsbedrijf
voor oorsprong een Duits bedrijf
7 werknemers
bloedafnamesystemen, disposables,
laboratorium-apparatuur

handelsbedrijf
dochteronderneming van Amerikaans
bedrij£
24 werknemers
spuiten/naalden, catheters, bloed
afnamesystemen/collectie

produktiebedrijf
12 werknemers
auto's ombouwen voor rolstoelver
voer, auto's aanpassen voor individuen



Snijders Tilburg BV
Laurent Janssenstraat 105
5048 AR TILBURG
013-633600

Stala Nederland
Gageldonkseweg 23
4815 PD BREDA
076-412580

Stalo Medico BV
Eerschotsestraat 70
5491 AD ST. OEDENRODE
04138-75901

Stryker Europe BV
Dhr. J.W. Bolt
Liessentstraat 6
5405 AG UDEN
04132-61655

T.C.R. Special Products BV
Dijkstraat 112
5554 PT VALKENSWAARD
04902-15551

Tele Technicom BV
Steurweg 11
Postbus 104
4940 AC RAAMSDONKVEER
01621-17\00

Tripod Vervoerstechniek
Dhr. van Santvoort
Kruisakker 12
5674 T2 NUENEN
040-836442

Vervoort Meubelen BV
Kap. Hatterastraat 20
5015 BB TILBURG
013-432364

Wiva Verpakkingen BV
Souvereinstraat 1
4903 RH OOSTERHOUT
01620-29333

73

handels/produktiebedrijf
30-40 werknemers
laboratoriumapparatuur en intern
transportmateriaal

produktie/handelsbedrijf
9 werknemers
medicijnkasten voor apotheken en
ziekenhuizen

produktiebedrijf
25 werknemers
medicijnverdeelwagens, hoog-laag
bedden, nachtkast, statuswagens e.d.

handelsbedrijf
dochteronderneming van Amerikaans
bedrijf
28 werknemers
arthroscopie, boor- en zaagapparatuur
orthopedie, kunstheupen, kunstknieban
den, patienthandling systemen

produktiebedrijf
1 werknemer
transformatorkasten voor ziekenhuizen

handels/produktiebedrijf
23 werknemers
persoonsoproepsystemen, zusterroep
systemen, ontruimings- en brandbe
veiligingsinstallaties voor zieken
huizen

produktiebedrijf
10 werknemers
auto's aanpassen t.b.v. gehandi
capten als gebruikers of t.b.v. rol
stoelvervoer

handelsbedrijf
9 werknemers
stoelen, tafels o.a. voor zieken
huizen

produktiebedrijf"
ca. 100 werknemers
afvalvaten voor ziekenhuizen
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