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BMGT/tb/mo/84.338
84.08.24

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

Een orientatie voor het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKS) op het
gebied van de biomedische en gezondheidstechnologie (BMGT).

Informatie-overdracht naar de Markt Informatie Industrie (MII)- Werkgroep
van de Netherlands Energy Group (NEG) en het Mikrocentrum Eindhoven op 6
september 1984, om 10.30 uur op het Mikrocentrum, Kruisstraat 74, Eindhoven.

Brouwers, A., hoofd buro BMGT, TH-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
tel. 040-472008.

1 . Inleiding
Op de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) omvat de totale onderzoek
en onderwijsaandacht voor het gebied van de Biomedische en Gezondheids
technologie (BMGT) een kapaciteit van meer dan 50 volle mensjaren per
jaar. Hierbij zijn meer dan 100 onderzoekers en docenten betrokken. De
gerichtheid van deze BMGT-aandacht op de THE is beknopt aangegeven in
het bijgaande informatiebulletin. Deze BMGT-aandacht is gekoncentreerd
in een tiental werkeenheden verspreid over aIle afdelingen van de THE.
De zorg voor de kOOrdinatie op dit gebied is opgedragen aan een be
leidskommissie BMGT en een projektburo BMGT.

Er funktioneert een Inter TH-overleg waaraan ook TNO deelneemt voor het
gebied van de Biomedische Technologie (ICO-BMT) en een interuniversi
tair overleg voor dit gebied (IUO-BMT). Vanuit dit landelijk overleg
wordt ondermeer aandacht geschonken aan dit totale gebled, onderlinge
harmonisatie van onderzoek nagestreefd, gezamenlijke aktiviteiten zoals
bv. postakademische kursussen opgezet. Het sekretariaat, hiervoor dat
rouleert over de instellingen, is momenteel ondergebracht bij het pro
jektburo BMGT op de THE. Prof.dr.ir. J.D. Janssen en A. Brouwers beiden
van de THE zijn momenteel respektievelijk voarzitter en sekretaris van
het ICO-BMT en het IUO-BMT.

Kontakten tussen dit landelijk overleg en het Ministerie van Ekonami
sche Zaken (EZ) hebben geleid tot een bedrijfstakverkenning op het ge
bied van de BM(G)T. Op industri~le aspekten kwam een vruchtbaar EZ-ICO
overleg tot stand. Op basis hiervan worden momenteel gerichte akties
uitgewerkt op EZ. De effektuering hiervan mogen we voor het einde van
dit jaar verwachten.

Op initiatief van het landelijk BM(G)T-overleg, en gestruktureerd van
uit de THE, kwam een Medical Technology Assessment (MTA)-verkenning tot
stand. De aandacht vaor MTA vormt thans een doorlapend praces met jaar
lijks minstens ~~n "topical workshop·.
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Onze beeldvorming t.a.v. de industri~le aspekten op het gebied van de
BMGT is mede gebaseerd op een betrokkenheid bij bovengenoemde onderwer
pen. Hiervolgend worden enkele van deze onderwerpen kort besproken. Tot
slot worden een aantal observaties en visies genoemd. Waar mogelijk
wordt meer detailinformatie toegankelijk gemaakt via bijlagen.

2. De BMT-bedrijfstakverkenning
Deze is in opdracht van EZ uitgevoerd door Hosto Consult BV. Bet eerste
rapport kreeg de titel: ·Vooronderzoek naar kansen en bedreigingen van
de Nederlandse industrie op het gebied van de Medische Technologie/in
strumentatie. Het verscheen op 1 februari 1983. In bijlage 2,
BMGT/83.139 worden de samenvatting en de konklusies uit dit rapport
gegeven.

Hierin vindt men ondermeer een waarneming van het Rijks Inkoop Buro
(RIB) dat van de totale markt op dit gebied, door dit buro in de orde
van jaarlijks 2 miljard gulden geschat, 90\ wordt gelmporteerd.

Voor EZ vormde dit een aanleiding voor een vervolgopdracht aan Hosta
Consult BV voor een onderzoek naar mogelijkheden voor importbeperkende
produktie. Het rapport hierover verscheen 25 maart 1984.

Beide rapporten zijn verkrijgbaar bij Bosto Consult BV, Van Speijk
straat 48, 2518 GO Den Haag, tel. 070-458185 en 01802-2070.

Het tweede rapport beziet wat we binnen Nederland industrieel zouden
aankunnen op dit terrein. Bij dit rapport behoort nog een vertrouwelij
ke bijlage in de vorm van een matrix met informatie over produkten en
produktiegroepen met belangstelling voor deze markt.

Ieder bedrijf gelnteresseerd in deze markt kan zich in ieder geval via
bovengenoemde vertrouwelijke matrix als zodanig kenbaar maken aan EZ.
Kontaktpersonen hiervoor zijn de EZ-medewerkers: Mr. L.J.A.M. v.d. Ber
gen en J.H. Simons, pIa Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhout
seweg 20, 2594 AV Den Haag.

3. Het EZ-ICO-overleg
Na het nodige vooroverleg vond de eerste EZ-ICO-bespreking plaats op 8
december 1983. De diskussieprodukten van dit overleg zijn samengevat in
het memo BMGT/84.010. Dit bevat een aantal punten betreffende deze
markt, ook interessant geacht voor deze werkgroep. Het is als bijlage 3
hier bijgevoegd.

Na enkele tussentijdse kontakten vond een tweede EZ-ICO-overleg plaats
op 17 mei 1984. De produkten hiervan zijn samengevat in het memo
ICO/84.006/c, hier als bijlage 4 bijgevoegd.

Op beide besprekingen was de aandacht ondermeer gericht op het tot
stand brengen van Innovatiegerichte Onderzoek Programma's (lOP's) voor
dit gebied. Vanuit EZ wordt getracht om e.e.a. op dit onderwerp nog
voor het eind van dit jaar tot realisering te brengen.
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Vele diskussiepunten uit dit over leg betroffen specifieke karakteris
tieken van deze markt. De gebruiker (patient) is hier niet de koper. De
koper (medikus veelal) is als regel niet de persoon die betaald. De
prijsbepaling per produkt voIgt hier heel andere wegen dan die als
regel voor andere markten gevolgd wordt. Ook op het vlak van de pro
duktspecifikaties komen zeer specifieke eisen voor.

Het nadenken over deze specifieke marktaspekten heeft geleid tot een
onderzoekvoorstel. Dit wordt in de volgende paragraaf aan de orde ge
steld.

4. Onderzoek naar specifieke marktaspekten op medisch-technologisch gebied
In de vorige paragraaf werden deze reeds globaal aangeduid. Tijdens het
EZ-rCO-overleg is gekonkludeerd dat al de specifieke facetten die een
rol spelen bij de ontwikkeling van zulk een produkt voor deze markt
goed onderkend moeten worden. Te weinig inzicht hierin verhoogd de kans
op falen. Kennis hiervan wordt zelfs reeds van belang geacht voor de
beslissingsprocessen bij het gaan opereren op deze markt.

Om dit nu zo vlug mogelijk en voldoende funktioneel op een rij te krij
gen is een onderzoekvoorstel geformuleerd op dit onderwerp. Met EZ als
opdrachtgever zal dit een studie worden, uitqevoerd door de vakgroep
bedrijfskunde van de produktontwikkeling aan de THO.

Voortgaande op de resultaten weergegeven in de Hosto Consult rapporten
zijn voor deze studie de volgende doelstellingen geformuleerd:

Het aangeven en een nadere uitsplitsing van produktgroepen bij
gelmporteerde apparatuur.
Het achterhalen van de motieven op grond waarvan de betreffende
apparatuur wordt gelmporteerd.
Het op grond van bevindingen op bovenstaande punten aangeven van
een benaderingsmethodiek voor deze markt en het schetsen van
kontouren voor een suksesrijke benaderingsstrateqie.
Het formuleren van hierop berustende innovatieve marktbenadering
voor de hierin qelnteresseerde industrie.
Het mede vanuit deze benaderinq verkennen van de haalbaarheid van
Nederlandse vervaardiqing van enige betreffende produktgroepen.
Het nader aangeven van konkrete moqelijkheden voor geschikte markt
c.q. produktontwikkelingsprojekten.
Het toegankelijk maken van de zo verworven kennis en inzichten voor
gelnteresseerde onderzoekers en ondernemers.

Bij deze studie op korte termijn zijn betrokken:
Dr. J.M.F. Box, van de desbetreffende vakgroep. Hij zal zorgdragen
voor de methodologie en de konkrete uitvoering.
Dr. Wb.C. Wilbers, van het Centrum Medische Technologie, TH-Delft.
Hij draagt zorg voor de medisch-technologische aspekten en voor de
koOrdinatie.
lng. G. Gaikhorst, kontaktpersoon in deze studie voor de groep Fa
brieken voor ROntgen en andere Elektromedische Apparatuur in Neder
land (FARON), branche-organisatie van de Vereniginq voor de Metaal
en Elektrotechnische Industrie (FME).



6

Volgens de planning moet dit onderzoek binnen 6 maanden tot een afron
ding worden gebracht. Na 2 maanden is een tussenrapportage gepland. Na
circa 3 maanden moeten bevindingen en aanbevelingen besproken en gefor
muleerd kunnen worden t.b.v. een EZ-beleidsnota over deze bedrijfstak.
De algehele uitvoering van dit onderzoek vindt plaats onder auspicien
van het ICO-BMT. De start van dit onderzoek wordt begin september '84
verwacht.

5. MethQdisch ontwerpen van medisch-technQlogische apparatuur
Bij al het BM(G)T-onderzQek op de TH's en Univerisiteiten en de in
dustrieele aktiviteiten daaromheen is uiteraard reeds veel kennis tQt
stand gekQmen t.a.v. dit SQQrt produkten VQor deze markt.

WederQm vanuit een landelijk kader is een pQstakademische kursus opge
zet VOQr het doen Qverdragen van de reeds verWQrven kennis en het bie
den van leersituaties rond oude en nieuwe cases QP dit gebied. Deze
kursus is dit jaar voor het eerst gepland QP 24/25/26 Qktober in KQ
ningshof te Veldhoven (Noord-Brabant). Voor inlichtingen kan men zich
wenden tot ir. P. Regout, tel. 070-644957. Adres: Orgaan VQQr PATO,
Prinsessegracht 23, Postbus 30424, 2500 GK Den Haag.

Disciplines en aspekten die in deze kursus aandacht krijgen zijn (be
knopt aangeduid) ondermeer: produktergonomie en -veiligheid, innQvatie
en haalbaarheidsQnderzQek, medische- en verpleegkundige funktiQnali
teit, klinische evaluatie, investering- en exploitatiekosten. Dit alles
is dus in het bijzonder gericht QP medisch-technQlQgische apparatuur.

In samenhang met deze kursus worden de voordrachten op de verschillende
deelaspekten eveneens toegankelijk gemaakt in bQekvQrm, Qnder redaktie
van R.P. van Wijk van Brievingh en F.G. Peuscher, uitgegeven dQor de
Delftse Universitaire Pers. Informatie over de inhoud van dit bQek
wordt gegeven in BMGT/84.336, bijlage 5.

6. Industri~le innovatie bezien yanuit de huidige realiteit op een techni
sche hogeschool
Enkele gedachten over dit onderwerp zijn geformuleerd in de bijlage 6,
BMGT/79.460 en 466. Deze dient men te zien als een persQQnlijke beeld
vorming van BrQuwers, tot stand gekomen vanuit zijn persQonlijke erva
ringen in ontwikkeling van mUltidisciplinaire projekten.

Dit memo vQrmde Qnderwerp van diskussie binnen de THE-beleidskommissie
BHGT en het Inter-TH-overleg ICO-BMT. In deze diskussies werd aan het
hier geschetste beeld niets meer gewijzigd Qf toegevQegd. Vanuit deze
kaders wordt het echter praktisch onmogelijk geacht om in deze tot
strukturele veranderingen te kQmen in de huidige realiteit, waardQor
e.e.a. met meer flexibiliteit, meer inhQud voor dit innovatieve ge
beuren tot gevolg zou kunnen hebben.

Het wordt hierbij aangebQden ter bevordering van de realiteitszin
t.a.v. een samenwerking met een TH (of een universiteit) op een projekt
met kansen op een industriele innQvatie.
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7. High tech-fLow tech-spektrum
De apparaten die men voor de volksgezondheid in produktie zou willen
nemen vallen uiteraard niet allemaal onder de categorie high tech met
optimale zorg voor de vele specifieke facetten. Een nieuw nachtkastje
zal zeker ergonomisch verantwoord ontworpen moeten worden, een medisch
cyklotron brengt meer problemen met zich mee. Een produkt als perfusie
kolommen voor extracorporeale bloedreiniging ondervindt alle stringente
eisen voor klinische toepassingen.

In het bijgaande schema BMGT/84.337 is het proces gegeven voor de ont
wikkeling van BMGT-onderzoek en waar dan mogelijk van industriele pro
dukten gebaseerd op de resultaten van dit onqerzoek. Niet altijd dus
zal men alle deelprocessen in dit schema aangegeven tegenkomen. We be
spreken ze hier beknopt t.b.v. een algemene beeldvorming.

Het formuleren van de medische probleemstelling vereist vaak veel aan
dacht. Het is meestal de moeite meer dan waard om in een multidiscipli
naire benadering het probleem zo zorgvuldig mogelijk te doen karakteri
seren t.o.v. een zo breed mogeljke achtergrond. De vertaling naar de
technologische probleemstelling is meestal eveneens een niet zo eenvou
dig proces. De formulering van een probleem in beide takken van weten
schap vindt meestal plaats in een interaktief proces tussen deskundigen
uit deze verschillende disciplines.

De wetenschappelijke methode, wordt dan aangevangen met het selekteren
van geschikte theorien en modellen. Hieruit worden werkhypothesen ge
formuleerd. Deze worden dan getoetst met berekeningen en experimenten.
Als regel leidt dit dan weer tot bijstellingen in modellen, theorien en
werkhypothesen. Zover is dit dus de bekende empirische cyklus (De
Groot).

Voor de meeste BMGT-projekten kunnen echter multidisciplinaire aspekten
e.e.a. wat gekompliceerder maken. Dit geldt voor de verschillende meet
techniekeu, vaak ook voor de ontwikkeling van het experimentele instru
mentarium, maar zeker ook daar waar de laboratoriumexperimenten gevolgd
moeten worden door proeven met dieren en tot slot daar waar een klini
sche evaluatie noodzakelijk wordt.

Voor een groot aantal produkten zal men aIle bovengenoemde aspekten de
nodige aandcht moe ten geven in een onderzoeksfeer. 50ms zal men de
dierexperimenten nog eens moeten herhalen voor elk land waar men zulk
een produkt wil gaan afzetten. Ieder land stelt hiervoor specifieke
eisen en men zal dan moeten aantonen dat zulk een produkt daaraan
voldoet.

De meeste ontwikkelingen als bovengeschetst vinden plaats in een onder
zoeksfeer. Duidelijk is vastgesteld dat de ontwerpcyklus voor een nieuw
produkt in een bedrijf nog eens zoveel gerichte aandacht vereist. Van
uit een onderzoeksfeer maar vaak genoeg ook vanuit een bedrijf wordt
zulk een produktontwikkeling nog al eens te simpel ingeschat. Het
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blijft zaak am tijdig over te gaan van een aanvankelijke onderzoek
"push" naar een ·pull" vanuit het bedrijfsleven. Dit vereist veel mana
gementaandacht voor zulk een innovatieproces.

8. Zicht QP nieuwe produkten
Ret even verstrekken van een lijst met kansrijke nieuwe produkten op
medisch-technologisch gebied is een veel vOQrkomend verzQek. Er is be
grip voor zulk een vraag. In de voorgaande Qnderwerpen is getracht am
duidelijk te maken waarom zulk een lijst niet zo zander meer kan worden
opgesteld.

Een bedrijf of een grQep van bedrijven gelnteresseerd in deze markt zal
in die richting eigen aktiviteiten mQeten Qntwikkelen!

Men zal op de eerste plaats meer gevoel mQeten krijgen VQor de dage
lijkse gang van zaken in een ziekenhuis, verpleeginrichting, kliniek
etc. Vanuit de eigen ervaring van een technoloQg, Qf van een onderne
mer, worden zo nogal eens ideeen geboren voor nieuwe produkten aan de
low-tech kant van het hiervoor besproken spektrum. Er zijn de nodige
vQorbeelden van suksesvQlle innQvaties met relatief simpele dQelmatige
verbruiksgoederen.

Men kan zich op de tweede plaats aktief gaan richten QP de hiervQor
besproken zoekslag naar importvervangende produkten. De kontaktpersQnen
hiervQor zijn u bekend gemaakt.

Op de derde plaats kan men regelmatig kennis gaan nemen van het lQpend
BM(G)T-onderzoek binnen Nederland. De nieuwe high-tech-prQdukten zullen
hieruit vOQrkomen.

kl inische
praxis
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Tot slot worden aIle situaties om zo realistisch mogelijk te leren
kijken naar konkrete nieuwe produkten van belang geacht. De besproken
PATO-kursus kan hier zeker al van dienst zijn.

9. BM(GlT-onderzoek in Nederland
Jaarlijks wordt in Nederland meer dan 45 miljoen gulden besteed aan
onderzoek op het gebied van de BM(G)T. Veel van dit onderzoek isge
richt op het verkrijgen van meer fundamenteel inzicht in biomedische
processen. Een beperkt deel van dit onderzoek leidt tot nieuwe pro
dukten. Het is dus vooral zaak om tijdig zicht te krijgen op de laatste
kategorie. Het is niet erg rendabel om te trachten vanuit een klein
bedrijf zicht te krijgen op al het lopend onderzoek.

Een klein bedrijf zal er zeer bewust voor moeten kiezen om zeer selek
tief bepaalde ontwikkelingen te volgen.

De onderzoekinstellingen dienen op dit doel gericht regelmatig het 10
pend onderzoek toegankelijk te maken voor verkenningen vanuit het be
drijfsleven op kansrijke nieuwe produkten.

De koOrdinatieorganen voor de BM(G)T op de TH's van Delft, Eindhoven en
Twente verstrekken jaarlijks voortgangsverslagen van het lopend onder
zoek. Vanuit het rUO-BMT is een beknopt landelijk overzicht van de
totale onderzoekkapaciteit in voorbereiding. Onderzoekfinancieringska
nalen zoals ZWO, FUNGO, STW, Biofysika, etc. geven jaarlijks rapporten
uit over lopende projekten.

AIle instellingen en specifieke onderzoekwerkgroepen presenteren jaar
lijks resultaten van het lopend onderzoek in de vorm van congressen,
symposia, colloquia, workshops, etc. Het is uiteraard zinvol om voor
een geselekteerd gebied zorg te dragen om op de "mailing list" van deze
organisaties geplaatst te worden.

Vanuit de BMGT op de THE is een wetenschappelijk genootschap BMGT ont
staan. Jaarlijks worden hierin een aantal thema's op een wat informele
re manier gepresenteerd met de nodige zorg voor de aspekten van weten
schapsvoorlichting om een brede doelgroep te bereiken.

De Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) bracht in oktober
1983 een advies uit inzake de prioriteiten in de gezondheidszorg. Een
uittreksel van dit rapport is hier bijgevoegd als bijlage 7, memo
BMGT/84.479.

10. Positie van de midden- en kleinbedriiven
De groei van deze markt is in de orde van 15\ per jaar. Deze groe~ ~s

niet zozeer een stijging in het aantal van de bestaande medische ver
richtingen, maar meer een toename van nieuwe aktiviteiten en produkten.
Meer dan e.e.a. thans beter (of meer) doen is deze groei bepaald door
dingen te doen die voordien niet mogelijk waren (Swaelen).

Wat innovatie en produktie betreft is de kleine onderneming zeker niet
gehandicapt. Zij is zeker niet zwak te noemen, maar weI kwetsbaar. De
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handicaps liggen ap het gebied van promotiekosten (30 a 50\ van het
totale inkomen), en op niet-ekonomische faktoren zoals ekologie, pro
dUktaansprakelijkheid. Deze zaken wegen relatief zwaarder door op een
kleine onderneming (Swaelen).

De sterkten van een kleine onderneming vindt men in de grotere flexibi
liteit. Zo kan men vaak sneller op een innovatie inspelen dan een grote
onderneming. Bet gegeven dat produktiekosten tach vaak niet zulk een
grote rol spelen voor deze produkten maakt deze markt dus zeker ge
schikt voor kleine bedrijven.

In de gezondheidszorg als markt kan men vele subsektoren onderscheiden.
Binnen zulk een subsektor ziet men dat 3 a 5 firma's meer dan 60\ van
de omzet verzorgen. De resterende 40\ moet men als versnippering zien,
minder interessant voor een bedrijf. Bet "product-leadership· in zulk
een subsektor blijkt zo ongeveer om de 3 jaar te veranderen. Een ty
pisch suksesvol produkt ·piekt" na 2 a 3 jaar (Swaelen).

De veranderingen in zulk een marktproces ontstaan voor een groot deel
door de relatief snelle medische en technologische ontwikkelingen.
Veelal ziet men nieuwe bedrijven die met nieuwe produkten de leiding in
een sektor overnemen. Zoals eerder gesteld moeten hier kansen liggen
voor de meer flexibele kleine bedrijven. Maar zoals eveneens reeds eer
der gesteld, zoiets vereist een aktief beleid, de nodige gerichte ma
nagementaandacht voor zulke innovatieprocessen, zelfs een zekere mate
van agressiviteit om zich hier een plaats te verwerven.

Op een aantal aspekten wordt het noodzakelijk geacht om vormen van sa
menwerking van kleine bedrijven tot stand te brengen.

11. Samenwerking van MK-bedrijven
Een werkelijk high-tech-ontwikkeling past als regel niet meer binnen
een enkele vakgroep van een instelling voor onderzoek en onderwijs. Bet
vereist multidisciplinaire samenwerking om tot een zinnig eindresultaat
te komen. In de wetenschappelijke wereld zoekt men naar de strukturele
aanpassingen om ontwikkelingen in een breder disciplinair kader niet
onnodig te belemmeren.

Een high-tech-produkt zal eveneens als regel niet geheel passen binnen
het bereik van een enkel klein bedrijf. Zonder gerichte aandacht hier-

HR~&il~~l!Rgd~tb~Re6t~bRH~fitwBrM~R~nemed~j~lQi'B!!i~e~tevRnde~~V~!elRt
onderneming hierbij toch te benutten zullen vormen van samenwerking
tussen MK-bedrijven ge~ffektueerd moeten worden.

Bet spreekt voor zich dat zulke samenwerkingsverbanden ook snel tot
stand gebracht moeten kunnen worden en op zich eveneens een struktuur
dienen te hebben die zeer flexibel, veranderingsprocessen mogelijk
moeten maken.

We zouden er krachtig voor willen pleiten om deze aspekten eens ge
richte aandacht te schenken. Hoe kan men zich snel een beeld vormen van
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wie met wie, hoe zal moeten samenwerken op een high-tech-produkt? Hoe
tuig je zulk een samenwerkingsverband op? Welke eisen worden daarbij
gesteld aan de onderlinge kommunikatie? Hoe voorkom je dat zulk een
verband te burokratisch, te star wordt om de zo noodzakelijk geachte
flexibiliteit op peil te houden? Hoe regel je de financi~le/ekonomische

aspekten? Hoe regel je de verantwoordelijkheden?

Samenwerking in een ander opzicht wordt noodzakelijk geacht om de rela
tieve dure promotion en de wereldwijde marketing voor dit soort pro
dukten de nodige inhoud te geven. Voor een klein bedrijf aIleen kan dit
onoverkomelijke problemen met zich meebrengen. Samenwerking lijkt reeds
nodig bij het doorlopend verkennen van nieuwe mogelijkheden voor kans
rijke produkten.

Op het high-tech-gebied stellen we een case aan de orde in de volgende
paragraaf.

12. Meditron. een high-tech-case
Men uitte een interesse in de bouw van kompakt cyklotrons. Om deze re
den kiezen we het innovatieprojekt Meditron als een case voor een high
tech-ontwikkeling. nit projekt wordt beschreven in bijlage 8,
BMGT/84.246.

Voor de produktontwikkeling op dit gebied is een groat aantal deskun
digheden en vaardigheden nodig. Geen enkel MK-bedrijf kan deze allemaal
toeleveren. Hiervoor dient een samenwerking met een aantal kleine be
drijven tot stand te komen.

Voor de behuizing van deze "know-how" is ook een flexibele struktuur
vereist. Sommige expertisen zijn bv. maar even nodig tijdens de bouw
van een cyklotron. Andere kennis en vaardigheden zullen vaker ingezet
moeten worden. Bij meerdere orders dient alles in totale omvang te kun
nen toenemen en bij een tijdelijke teruggang moet aIle relevante "know
how" toch toegankelijk blijven. Voor zulk een "blaasbalg"-achtige opzet
is zeker samenwerking tussen een aantal bedrijven essentieel.

Om e.e.a. verder toegankelijk te maken worden hier in globale trefwoor
den de nodig geachte belangrijkste deskundigheden, vaardigheden, pro
duktiemogelijkheden op een rij gezet:

algemene cyklotron fysika en technologie,
in het bijzonder haag frekwente technologie,
kennis en vaardigheid op het gebied van.magneetsystemen,
"know how" in komputerbesturing en beveiligingssystemen,
daarbij aansluitend hardware en software basiskennis voor PET-sys
temen,
vakuQmtechnologie,
het nodige technologisch inzicht t.b.v. de radiochemische produk
tiesystemen voor radiofarmaka,
koOrdinatie bij de bouw van zulk een kompaktcyklotron,
koOrdinatie bij de realisatie van produktiesystemen voor radiofar
maka,
managementzorg voor dit hele projekt.
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13. Enkele alqemene uitgangspunten voor BM(GlT-onderzoek en produktontwik
kelinq
De Medical Technology Assessment (MTA)-verkenningen in '82 en '83 heb
ben ondermeer geleid tot de formulering van een aantal algemene richt
gedachten van belang voor iedere ontwikkeling op dit gebied. Uit het
rapport hierover; Onderzoekontwikkeling voor de BMT, A. Brouwers,
L.N.J. Verzellenberg, BMGT/84.016, geven we tot slot deze algemene uit
gangspunten hier weer zonder nadere toelichting.

Een uitgangspunt is, de verwachting dat multidisciplinaire verkenningen
nieuw licht kunnen doen schijnen op de vraag welke BMT-onderzoekprojek
ten tot ontwikkeling gebracht zouden moeten worden, bezien dus vanuit
een breed maatschappelijk perspektief.

Een tweede uitgangspunt is gevonden in de ethiek. Na de 2e workshop
werd dit punt geformuleerd als het algemene streven naar humanisering
van de mens en diens leefwereld, zoals dat door filosofie en ethiek
(zij het op pluriforme manier) wordt uitgediept. Het heil van de mens
en de bevordering van een humane leefwereld zijn normgevend bij het
nadenken over en operationaliseren van de verschillende aspekten van
biomedische en gezondheidstechnologie.

Als derde punt is gezocht naar een goede omschrijving van het begrip
gezondheid. Na de nodige diskussie werd gekozen voor een omschrijving,
die het midden houdt tussen een puur biologisch en een ruim antropolo
gisch gezondheidsbegrlp. Tegen die achtergrond kan men de gezondheid
van de mens omschrijven als: het beschikken over ongestoorde lichame
lijke funktionaliteit en psycho-sociale mogelijkheden om in solidari
teit met mede-mensen tot zelfrealisatie te komen (Sporken 1983). Voor
het ontlenen van vnormen aan dit begrip kan men ervan uitgaan dat ge
zondheid zich manifesteert in een zodanig verloop van fysiologische,
psychische en sociale processen op zichzelf, in relatie tot elkaar en
tot de omgeving dat ontregelingen in en door deze processen binnen aan
vaardbare tijd worden gekorrigeerd zonder ingrijpen van buitenaf (Ver
zellenberg 1980).

Afgeleid uit de twee vorige punten kan men de zorg voor gezondheid zien
als het teruqdringen van ziektelast. Dit kan men uitdrukken in termen
van dalende mortaliteit en morbiditeit maar ook in het bevorderen van
de kwaliteit van het leven. Dit laatste is te konkretiseren via maat
staven als bijvoorbeeld terugdringen van pijn en ongemak.

Uit deze verkenning resulteert de mening dat momenteel door gedaalde
mortaliteit en morbidlteit de kwaliteit van het leven als kriterium
zwaarder moet gaan wegen dan tot nu het geval was.

Afgeleid ult het tweede genoemde punt wordt ook de noodzaak gesteld van
meer aandacht voor ergonomische aspekten bij BMT-ontwlkkelingen. Nieuwe
technieken moeten effektlef zijn, de effektiviteit van de gezondheids
zorg verhogen, veilig en eenvoudig hanteerbaar zijn. Er moet rekening
worden gehouden met de specifieke situaties voor patienten, medici,
paramedici en verpleegkundlgen.
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Voor meer situaties dan vaak gedacht geldt dat oak orqanisatorische
aspekten een belangrijke rol spelen rond toepassingen van BMT. Ret gaat
dan am zaken als procedures, taakverdeling, taakafstemming en koOrdina
tie tussen verschillende personen en onderdelen van het gezondheids
zorgsysteem. In veel gevallen zal men ook daar de nodige aandacht aan
moeten schenken.

Uiteraard vormen ekonomische aspekten een belangrijk punt van aandacht.
Een konkrete maatstaf kan in veel gevallen is de verhouding van ver
wachte kosten/baten bij een BMT-ontwikkeling. Interessant zijn aspekten
die de gezondheidszorg goedkoper kunnen maken. Ook dient men in voor
komende gevallen te bezien in hoeverre de werkgelegenheid kan worden
belnvloed. Rierbij is het ook denkbaar dat het bevorderen van een nieu
we industri~le aktiviteit, wereldwijd gericht, ekstra kosten toch
kunnen rechtvaardigen.

Tot slot dient iedere onderzoekontwikkeling goede aansluiting te zoeken
met de sterke elementen in de aanwezige onderzoek- en produktiekapaci
teit. Tevens dient rekening te worden gehouden met de internationale
~andacht voor een gegeven thema op het vlak van onderzoek en
produktontwikkeling.
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human perception: sensory and cognitive
human information processing; auditory
perception, speech, vision, reading, cogni
tion and communication, product ergo
nomics' aids for the perceptually handi
capped.'

organisation and management: organisa
tional structures, quality of working li
fe, costs and budgetcontrol, interorgani
sational cooperation; organisational as
pects of: - nursing, - clinical and outpa
tient activities, - primary care systems,
- hospital building.

indoor climate: physical aspects of the
built environment; safety and comfort
for specific activities; applications to
hospital departments, - homes for the a
ged, . schools, - factory buildings, - swim
ming pools, - ice skating rinks; climate
control systems with minimum energy
expenditure.

physiological chemistry: advanced analy
tical instrumentation, clinical applica
tion and fundamental research; long es
tablished research on kidney- and arti
ficial-kidney processes and steroid hor
mones.

medical electrical engineering: medical
application of measuring techniques, con
trol techniques, proces identification and
parameter estimation; special emphasize
on anesthesiology, on ultra sound focu
sed on imaging techniques, and on in-

strument developments for the handicap
ped.

biomechanics: muscular-skeletal system,
established research on jOlllt-mechanics;
blood flow phenomena; interactions of
flowing materials and its direct environ·
ment, - visco - elastic materials.

biophysics: analyses of physical measuring
systems; stability of lung alveoli; indicator
dilution method for blood flow measure·
ment; transport phenomena in bio-systems
and clinical equipment.

cyclotron application: established trace
element analyses in biomedical and biO
logical samples; production methods for
short living radio active nuclides for clini
cal purposes.

heart valve prostheses: long establ ished
multi-disci pi inary research on the beha
viour of the human aortic valve, aimed
at more fundamental understandlllg
providing better specifications for the
construction of valve prostheses.

Information:
A. Brouwers

Project office for Biomedical and
Health-care Technology

Eindhoven University of Technology
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
the Netherlands
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HOOFDSTUK 3 SAMENVATTING EN KONKLUSIES

-----------------------------------------------------------------------

1. SAMENVATTING
1.1.
OIDVang van het
onderzoek

1.2.
soort
bedrijven

Ten behoeve van de e~ete onder het bedrijfsleven zijn 187

van de CA. 500 bedrijven Aange~ocht voor medewerking.

Van deze 187 geinqueteerde bedrijven hebben er niet minder dan 107

(57,2 \) positief gereageerdi 16 bedrijven (8,6 \ reageerden

negatief en VAn 64 bedrijven (34,2 \) werden geen reakties

ontvangen.

Vervolgens werden persoonlijke gesprekken gevoerd met 17 bedrij

yen die positief headen qereegeerd, elsmede met 4 branche

organisaties.

Behalve bij het bedrijfsleven werden er oak bij de overheid

gesprekken gevoerd. In dit kader werden 6 verschillende instan

ties bezocht.

De wetenschappelijke kant werd benaderd via 4 verschillende T.N.O.

instituten, alsmede 4 verschillende T.R.-instituten.

Bij de gebruikerskant werden bezocht een ziekenhuisorganisatie,

een medische aienst en een 4-tal ziekenhuizen, waaronder 1 akade

misch ziekenhuis.

In totaal werden er dus 41 persoonlijke gesprekken gevoerd.

Onder de 107 bedrijven, die positief hebben gereageerd, bevonden

zich: a. producenten of 90-100\ producenten 20,6 ,

b. importeurs 54,2 ,

c. half producent/half importeur 25,2 ,

Ret overgrote deel der bedrijven is zeer klein; meer dan de

helft heeft minder dan 10 man personeel.
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1. 3.
algemene situ
atie van de
producenten

1. 4.
algemene
situatie
unporteurs

1. 5.
samenwerking
en
vernieuwingen

Van de producenten houdt ca. 17\ zich grotendeels be%i9 met

export, de rest is helemaal of grotendeels gericht op de

Nederlandse markt.

Van de impoz:teurs houdt zich slechts 8\ grotendeels bezig

met export, de rest .is helemaal of grotendeels gericht op de

Nederlandse markt.

van de importeurs is 4'7\ in feite een verkoopkantoor van een

buitenlandse fabriek.

van de producenten heeft

ca. 87\ een modern of goedmachinepark

ca. 93\ nieuwe of goede bedrijfsgebouwen

ca. 60\ voldoende terrein voor uitbreidingen

Bovendien besch1kken bijna alle bedrijven over voldoende geschoold

personeel.

Van de importeurs beschikt ca. '71\ over een eigen technische

dienst voor het installeren en het onderhoud van door hen gele

verde apparatuur.

Ca. 23\ van de ~porteurs assembleert, ca. 18\ is bereid ook

te gaan assembleren.

Van alle importeurs 15 ca. 24\ bereid te overwegen een produktie

apparaat in Nederland op te zetten, deels zelf standig, deels

tezamen met de door hen vertegenwoordigde fabriek uit het bui

tenland.

In het algeroeen wil de Nederlandse ondernemer zelfstandig blij

ven, ondanks het feit, dat uit de enquete blijkt, dat vele bedrij-

ven open staan voer samenwerking.

Bij een aantal bedrijven bestaan er goede samenwerkingsverbanden

met technische hogescholen en universi~eiten.

Een greot aantal bedrijven on~wikkelt zelf nieuwe produkten en
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1.6.
konaumptie

wil daarbij gaarne ondersteund worden door de overheid; dit

laatste vooral bij het in produktie nemen van nieuwe apparaten.

Ex zijn slechts enkele, en dan neg zeer globale cijfers te

achterhalen betreffende de omvanq van de konsumptie van

verpleegkundige en medische goederen.

Het C.B.S. schat de omvang van de konsumptie van medische

apparaten en instrumenten op ca. fl. 700 miljoen gulden per

jaar, waarvan voor ca. fl. 600 miljoan guldeD (ca. 85\) wordt

ge1mporteerd.

De Raad voor Gezondhe~dsresearchT.N.C. vermeldt als raming

van de jaar11jkae investeringen op medisch-technolegisch gebied

een bearag van ca. 430 miljoen qulden.

Het R.I.B. schat de totale markt op ca. fl. 2 miljard gulden

per jaar, waarvan ca. 90\ wordt gelmporteerd.

Bovengenoemde cijfers zijn echter niet goed met elkaar verge

lijkbaar, omdat in de en. ram1ng wel verpleegkundige, hUishoude

lijke en/of laboratorium benodigdheden %ijn verwerkt, in de andere

niet of slechts ten dele.

Voor het verkrijgen van een redelijk inzicht in de werkelijke

omvang van bedoelde konsumptie kan men daarom beter uitgaan van

de door het Ministerie van Volksgezondheid toegestane afschrij

vingspercentages, c.q. investeringen per bed.

Deze zijn echter voor elk ziekenhuis, elk verpleeghuis, etc.

verschillend en afhanke11jk van de ouderdom van deze instellingen

voor de gezondheidszorg. Door dit systeem zijn de betreffende

statistieken (van elke inrichting afzonderlijkl nauwelijks te ach

terhalen of betrouwbaar.

Wanneer men echter uitgaat van de door het Minist~rie van Volks

gezondheid toegestane nieuwbouw 1nvesteringen vaor de verpleeg

kundige en medische inrichting en dez~ relateert aan de vervangings

behaefte van bestaande instellingen voar de volksgezondheid, komt
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1. 7.
marktsituatie

men tot een redelijxe schatting, c.q. prognose van de omzet in

de branch. medische technologie/instrumentatie.

Gebaseerd op het aantal ziexeninrichtingen, verpleegtehuizen,

bejaardenoorden, artsenpraktijken, enz. 8oz. en het door de

overheid (Ministerie van Volksgezondheidl toegestane aantal

bedden voor de toekanst en de afschrijvingsnorm zal de minimum

omzet per jaar ca. 530 miljoen gulden bedragen.

Wanneer echter de voorgenomen sluiting van een aantal zieken

huizen en van verpleegafdelingen in andere ziekenhuizen nie~

zou doorgaan, de jaarlijkse investering per bed voor alle

zieken1nrichtinqen op de werkelijke koatpr1js van de te vervangen

goederen zou worden gebaseerd en het aan~al bedden voor geestelijk

gestoorden en langdu1Cig zieken nog iets zou teenemen, dan za1 de

maximum omzet per jaar ca. 850 m.iljoen gulden bedragen.

Doordat de overheid - op budgetaire gronden - heeft besloten het

aantal z1ekeninrichtingen en bedden te verminderen, is er in de

Pranche med1sche technologie/1nstrumentatie - in het qunstigste

geval - voor de binnenlandse afzet alleen maar sprake van een

ve~angingsmarkt. Er is totaal geen kans op een expansiemarkt;

ook niet onder invloed van nieuwe medische vindingen, die in

produktie gebracht %ouden kunnen worden, want bebalve genoemde

inkrimping van de beddenkapaciteit zijn de aan de zieken1nrichtingen

toegestane investeringen gelimiteerd en zelfs verlaagd.

Daarentegen 1. de gezondheidsmarkt - internationaal gezien - een

groeimarkt: met name in de meeste ontwikkelingslanden heeft de

gezondheidszorg een hoge prioriteit.

In de totale marktbehoefte wordt voer slechts 10\ voorzien door d,

Nederlandse industrie. Bijgevolg zou het megelijk meeten zijn om

dit percentage aanzien1ijk op te veeren.
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1.8.
onaerzoek
en
ontwikkeling

In 1980 waren er ca. 550 onaerzoeksproJekten onaerhanaen bij ae

verschillenae wetenschappelijke instituten. Deze betroffen

diagnostiek, therapie, preventie, revali~~tie, epidemiologie,

milieu, etc.

De grootste aandacht daarbij ging uit naar hart- en vaatziekten,

nieuwvormingen, ongevallen, rheuma.

De meeste onderzoeken vinden in het algemeen plaats naar aan

leiding van een incidenteel probleem. Sinds enige jaren proberen

de drie T.H.'s in overleg met elkaar, een meer systematische

opzet te verkr1jgen bij het onderzoek o~ het gebied van de

biomedische techniek (BMT).

Ook verschillende T.N.O.-instituten houden zich hiermede bezig,

waarbij veel aandacht wordt besteed o.a. aan de ontwikkeling

van hulpmidde1en voor metingen, voor uitwendige en inwendige

behandelingen, voor ondersteuning of vervanging van gestoorae

funkties en voor informatie.

In de Akademische Ziekenhuizen wordt eveneens hieraan gewerkt.

Wetenschappe11jk onderzoek wordt voorts verricht door de grote

medische industrie. Enorme bedragen worden uitgegeven aan

research in eigen lAboratoria, maar ook aan gezamenlijke pro

jekten met T.E.'s, (Akaaemische) Ziekenhu1zen, enz.

Er zijn ae laatste jaren tientallen nieuwe apparaten ontwikkeld.

Sommige zijn zo geheel afgestemd op een bepaalde handicap, dat

ze slechts voor enkele patiinten toepasbaar zijn en dus nooit

op een kommercille basis in produktie genClllen kUMen worden.

Andere apparaten kunnen dat wel, doch de invester1ngen voor

nieuwe produkties zijn %0 hoog, dat de meeste vindingen in de

ijskast b1ijven 1iggen.

Resumerend kan men stellen, dat er op het gebied van de medische

technologie/instrumentatie door de wetenschappelijke wereld

weinig apparaten en instrumenten worden ontwikkeld, welke in

produktie (kunnen) worden gebracht.
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1.9.
kansrijke
gebieden

1 . 10.
knelpunten

Uit het oooerzoek naar kansrijke gebieden kwam een aanta'l

produktqroepen naar voren, die mogelijk kansrijk zijn voor de

Nederlandse industrie in de toekomst. Hierop wordt in hoofd

stuk 4 nader ingegaan.

De meest kansrijke gebieden zijn evenwel:

1. Nieuwe produktie- en/of assembIaqe-afdeIing&n

bij een aantal importeurs, c.q. verkoopkantoren van

bui tenlandse fabr ieken.

2. Export-initiatieven door middel van samenwerking

tussen ••n aantal (kleine) bedrijven om te komen tot

een kompleet "pakket".

3. tJitbreiding export door de ontwikkeling van nieuwe,

vereenvoudigde produkten, die zowel geschikt zijn voor

ontwikkelingslanden, als mogelijk ook kansrijk zijn

in de meer ontwikkelde 1anden .

4. Samenwerlc.ing tussen het Nederlandse bedrijfsleven en

de 10kal. markten in de ontwikke1ingslanden, in het

Kader van de Nederlandse ontwikkelingshulp.

Uit het onderzoek kwamen zeer veel knelpunte.n naar voren, die

door de branche medische technologie/instrumentatie als nadelig

worden ervaren.

Samenvattend waren deze de volgende:

1. lnlc.rimping beddenaantal en verlaging van de vervangings

investeringen, opgelegd door de overheid.

2. Bij de inkoop wordt te weinig voorrang gegeven aan het

Neder1andse produkt.

3. Personeel- en 100nvoorschriften ~ijn te star.

4. Ondoorzichtigheid in de wetenschappelijke wereld betref

fende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de medische

technologie/instrumentatie.

5. Te hoge Kosten voor het bedrijfsleven bij het inschakelen

van wetenschappelijke instituten.
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·1.11.
aanbevelingen
ak~ieplan

5. Te hoge kos~en voor he~ bedrijfsleven bij het inschakelen

van we~enschappe11jke ins~itu~en.

6. Te gro~e kosten bij het on~w1Xkelen en in produk~~e

brengen van nieuwe medische appara~uur en instrumenten.

7. Onders~euning van de overheid is ~e weinig gerich~ op

kleine bedrijven.

a. Konkurrentie-vervalsing. een beetje in Nederland,

erg veel in het buitenland (d.m.v. export-subsidies, etc.)

9. In bet buitenland worden hogere ~echnische eisen aan

het Nederlandse produk~ gesteld, dan amgekeerd.

10. Financiering van export-projek~en is moeilijk, ook in

he~ offer~e-stadium (bid-bond, performance-bond, e~c.)

11. Ontbreken van export know-how, vooral bij de kleine

ondernemingen.

12. Exportregelingen en -ondersteuning zijn te ingewikkeld

en tijdrovend.

13. Te hoge vennootschap-belas~ing op export-wins~en t.o.v.

de risico's en Kosten bij nieuwe export-aktiviteiten.

14. Weinig export-ondersteuning door ambassades.

Tijdens het onderzoek zijn door het bedrijfsleven en de wetenschap

pelijke wereld meer dan 120 suggesties naar voren gebracht ter sti

mUlering van de medisch-tecbnologische industrie en handel, waarvan

er ca. 50 zeer bruikbaar zijn.

Deze akties zijn gerlcht op het ontplooien van de kansriJke gebie

den en op het eliminerer. van de gesignaleerde Y~elpunten.
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Scmmige aktieplannen kunnen onmiddellijk in gang worden gezet

zoals het niet:-achterstellen van het Nederlandse produkt, het

aktiveren van Nederlandse ambassades, het geven van garanties

bij het uitbrengen van offerten in het buitenland.

Andere akties zullen meer tijd vergen omdat deze een nader onder

zoek vereisen.

Behalve akties ter bevordering van de export, zijn er een aantal

akties ter verbetering van de relatie industrie-wetenschap,

akties ten behoeve van produktontwikkeling en akties ter bevor

dering van de afzet op de binnenlandse markt.

2. KONKLUSIES

Bet is uit het onderzoek gebleken, dat men in de branche medische

technologie!instrumentatie de toekomst met zorg tegemoet ziet.

Uit deze zorg is de grote bereidheid naar voren gekomen om op

%0 een grote schaal (ca. 66\) te reageren op onze enquete.

Men hoopt dan ook, dat het resultaat van dit onderzoek zal zijn,

dat de betreffende branche zal worden gestimuleerd.

Uit het onderzoek is dUidelijk naar voren gekomen, dat de

branche medische technologie/instrumentatie zonder stimulerende

maatregelen binnen afzienbare tijd een grote terugval te zien zal

geven. Oaarom dient zo snel mogelijk met een aantal akties te

worden gestart.

In de eerste plaats 1s er - vooral in de kleine en middelgrote

ondernemingen - op Korte termijn weinig te verwachten van nieuwe

produktontwikkelingen, omdat of de ontwikkelingskosten te hoog zijn,

of de meeste nieuwe apparaten niet geschikt zijn voor massatoepassing.

OOk nieuwe, startende ondernemingen zijn niet in staat binnen Korte

tijd omvangrijke produkties in de handel te brengen.
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In de tweede plaats de slechte ekonomische toestand in aanmerking

nemende, moet gevreesd worden, dat er inderdaad grote aantallen

ziekenhuisbedden zullen worden afgestoten.

D1t proces zal evenwel enige jaren duren gezien de grote weer stand

die alom wordt g~signaleerd.

Bet 1ge1eidelijk) inzakken van de binnenlandse markt kan enig5

zins worden gekompenseerd door te bevorderen, dat bij de inkoop

meer aandacht wordt gegeven aan geede Nederlandse produkten; men

moet niet klakkeloos aannemen, dat produkten uit het buitenland

beter of geedkoper zijn.

Daarnaast dienen bestaande regelingen beter gebruikt of ev. aan

gevuld te worden ten einde d.. industriAle bedrijvighe1d in Neder

land op te voeren, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan

de mogelijkheid een deel van de import te vervangen door produktie.

Bierbij kunnen en willen een aantal importeurs een belangrijke rol

apelen, waarbij gedacht wordt aan nieuwe produkties en acsemblages.

In dit verband is het feit interessant, dat wanneer 10\ van de

importen vervangen kunnen worden (dus de import terugbrengen van

90\ tot 80\ van de behoeften aan medische apparatuur) door produktie

in Nederland, dit nagenoe; een verdubbeling van de industriile

akt1viteiten op het gabied van de medische technologie/instrumentatie

zou betekenen.

Een zeer gelukkig feit is, dat het Nederlandse bedrijfsleven in

de goede jaren behoorlijk heeft gelnvesteerd in machinepark,

bedrijfsgebouwen en bouwterreinen.

Ondanks een aantal bedreigende faktoren zijn er toch ook een aan

tal goede kansen om de branche medische technologie/in5trumentatie

op het huidige niveau te houden, ja, zelfs hoger op te stuwen, met

name door het ontwikkelen van grotere aktiviteiten op de buiten

landse markt.
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Wanneer in dit verband de fiscale lasten voor nieuw te starten

export-aktiviteiten aanzienlijk zouden worden verlaagd, zal het

bedrijfsleven zeker bereid zijn vanuit Nederland nieuwe initiatieven

te ontplooien. De bedrijven zullen er sneller toe overgaan de grote

risico's te nemen en de hoge Kosten te draqen, die verbonden zijn

aan nieuwe export-aktiviteiten.

Een geweldige stimulana voor het bedrijfsleven zou zijn, wanneer

in het Kader van de Nederlandse ontwikkelingshulp een krachtige

samenwerkinq zou worden bereikt tussen het Nederlandse bedrijfs-

leven en de ontvangende landen. Hierdoor zou tevens d~ schadelijke

invloed van de konkurrentie-vervalsinq, waarbij in andere E.E.G.

landen reeds sinds jaar en dag ontwikkelinqsgelden veelal rechtstreeks

in het gevende land moeten worden besteed, kunnen worden geneutrali

seerd.

Het samenstellen van ••n behoefte-spee1fikatie voor medische voorzie

ninqen loan ontwikkelingaland.n zal hierbij stimulerend werken. In

dit geval moet niet alleen in beschouwinq worden genauen wat de Neder

landse industrie te bieden heeft, doch ook wat Nederlandse importeuzs

kunnen exporteren en wat lokaal in de ontvangende landen qefabr ieeerc

zou kunnen worden ten einde het ziekenhuis-pakket kaupleet te kunnen

• aanbieden en te profiteren van de toegevoegde waarden zoals arbeids

plaatsen, transport, enz.

Wanneer bovendien de Nederlandse overheid het bedrijfsleven (d.w.z.

producenten, handelsondernemingen en dienstverlenende bedrijven) een

flinke ateun in de ruq zou geven, vooral bij export-aktiviteiten,

zou de branche medische technologie/instrumentatie zelfs een stijgende

ontwikkeling kunnen doormaken.

Tot slot van deze konklusie zij opgemerkt, dat er een nauwe relatie

bestaat tussen de medisch-technologisehe wetenschap en het bedrijfs

leven. Met name de grote ondernemingen investeren zeer veel geld in

wetenschappelijk onderzoek,te verriehten zowel door onafhankelijke

wetenschappelijke instituten, als door eigen laboratoria. Bet kleine en

middelgrote bedrijf onderhoud wetenschappelijke kontakten voornamelijk

met de ziekenhuiswereld.
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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

Industriele aspekten

Memo n.a.v. EZ-ICO-overleg op het MFI te Utrecht op 8-12-1983, 10.30 - 12.30
uur.

Medisch Fysisch Instituut (TNO)
Technische Hogeschool Delft (CMT):

Aanweziq:
Ministerie van Ekonomische Zaken

Technische Hogeschool
Technische Hogeschool

V.d. Bergen, Vermeulen, Simons, Bo-
.gers
V. Eijnsbergen, V. Beekum
Backer, Wilbers, Van Wijk van Brie
vingh

Twente (CCBMT): Boom
Eindhoven (BMGT): Janssen (voorzitter), Brouwers

Voorafgaande stukken
Vooronderzoek naar kansen en bedreigingen van de Nederlandse Industrie
op het gebied van de medische technologie/instrumentatie; Hosto Consult
BV (tel. 070-458185).
Uittreksel uit dit rapport BMGT/83.193.
EZ-telex 382/Viii/2153, de ICO-leden toegezonden onder kenmerk
ICO/83.503.

1. Aanschaffingsbeleid Gezondheidszorg
a. Een werkgroep heroverweging aanschaffingsbeleid gezondheiu5zorg is

met het voorstel gekomen:
om voartaan bij voorkamende specifieke situaties,
werkgroepen in te stellen,
die tot funktiebeschrijvingen moeten komen,
de vraag naar produkten moe ten bundelen,
en het aanbod hiervoor dienen te mobiliseren,
alsmede het hierbij benodigde ontwikkelingswerk moe ten reallse
reno

b. Dit advies is de 2e Kamer aangeboden. Het is hierdoor een openbaar
stuk geworden. Thans is het lnititatief aan de Volksgezondheid
(antwoort V.d. Bergen op een vraag van V. Eijnsbergen).

C. Onze ziekenhuizen zijn autonome instellingen. Dit geeft uiteraard
problemen. Er vindt politiek overleg plaats binnen Volksgezondheid
over deze problematiek. De Natianale Ziekenhuisraad bestudeert
thans dit advles. De komende jaren mag ap dit onderwerp zeker iets
verwacht worden (V.d. Bergen).

d. Een ander en zelfs belangrijker punt van aandaeht geaeht is het tot
stand brengen van funktionele beschrijvingen van medische produk
ten. Men aeht het zo oak mogelijk am tot een betere benutting te
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komen van de ervaring en kennis binnen het Rijks Inkoop Buro (RIB)
(Vermeulen) .

Positiebepaling TH's
a. V.d. Bergen stelt de vraag hoe de TH's betrokken zouden kunnen wor

den bij bovengenoemde ontwikkelingen.
b. Bij een funktie-analyse van een produkt zijn ondermeer veiligheids

aspekten van groot belang. Vanuit het ICO-BMT met THO ais grote
voortrekker ontstond een kursus over veiligheid in de gezondheids
zorg. Het overzicht en het inzicht dat hierbij tot stand is ge
bracht vormen bruikbare elementen voor zulke funktie-analyses. Ron
taktpersoon voor deze veiligheidsaspekten is Van Wijk van Brie
vingh.

c. Vanuit TNO (o.a. MFI) en de TH's wordt de nodige medewerking gege
ven aan het normalisatiewezen. Processen op dit gebied vertonen
raakvlakken bij wat men zich voorstelt bij funktie-analyses. Het
wordt zinvol geacht deze eens nader te bezien (V. Wijk v. Brie
vingh) .

d. TH's hebben een grote vari~teit aan natuurwetenschappelijke en
technologische vaardigheden te bieden. Met name op het terrein van
de (medische) ergonomie kunnen vele bruikbare elementen worden ge
leverd voor zulke funktie-analyses. Zoals bij aIle multidiscipli
naire onderzoeken bestaan ook hier echter problemen t.a.v. de ma
nagement, de integratie, de doelmatige organisatiestruktuur voor
zulke studies. Deze aspekten zullen speciale beleidsaandacht ver
eisen (Brouwers).

e. Janssen wijst in deze op de door de regering afgedwongen ontwikke
ling naar voorwaardelijk gefinancierde (VW) onderzoekprogramma's.
Hij ziet daar vele positieve kanten aan. Deze gang van zaken ver
mindert echter ook sterk de flexibiliteit van de onderzoekkapaci
teit van de TH's.

De regering wenst eveneens e.e.a. te bevorderen naar mogelijke in
novaties binnen het bedrijfsleven. Men richtte hiervoor ondermeer
de Transfer Buro's op binnen de TH's. Ook op dit punt ziet men po
sitieve ontwikkelingen.

Maar duideIijk wordt eveneens dat de zeKere verstarring in VW-pro
gramma's over meerdere jaren negatieve effekten tot gevoig heeft
t.a.v. het innovatiegebeuren. Janssen deht het zelfs heel goed
denkbaar dat de thans groeiende vraag naar kontraktresearch, op
zich een zinnige zaak voor TH's, niet meer te plaatsen zal zijn
binnen de onderzoekgroepen thans zo vastgepind op hun lange termijn
VW-programma's.

2. Tnsti tuten
Er voIgt een lange diskussie op bovengegeven beeldvorming. De gezamen
lijke eindkonklusie hierop is:
a. Voor zulke funktie-analyses.
b. Ran men deelopdrachten plaatsen binnen passende expertisen van vak

groepen op TH's.
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c. Maar is een passend instituut nodig (of moet tot stand worden ge
bracht) voor de integratie, de research management en ook voor de
aandacht voor die punten van belang in zulk een ontwikkeling die
niet passen binnen de taakstelling van een TH.

d. Bet beleidsdenken over zulk een funktie-analyse dient al deze as
pekten inklusief een integratle financiering voor zoiets te omvat
ten.

e. Bet beleidsdenken hierover zou ook gericht moeten zijn op de vraag
van welke produkten (of produktpakketten) hiervoor voldoende de
moeite waard kunnen zijn en op de vraag of je de opdrachten voor
zulke analyses bij een centraal instituut moet plaatsen of bij
meerdere zou moeten onderbrengen.

f. Het beleidsdenken hierover dient parallel te lopen met het optuigen
van een invloed binnen de gezondheidszorg om tot een zekere stan
daardisering te komen bij de aanschaf van produkten.

g. Kosten-baten-analyses kunnen een beslissende rol hierbij spelen.
h. Tenzij er tevens hierbij industri~le innovaties met goede wereld

wijde kansen naar voren komen waardoor e.e.a. in een ruimer pers
pektief bezien zou moeten worden (zie verder hierover ook par. 6) .

i. Gekozen instituten dienen zo breed geOri~nteerd te zijn dat ze aIle
bovengenoemde aspekten omvatten.

J. Het verdient aanbeveling om in zulke instituten het industrieel
denken een dominante rol in het management te geven.

Bij voorkeur geen onderzoeker (die als hij een goede onderzoe
ker is altijd twijfelt aan de gegevens, - moeilijk tot beslis
singen komt; liever altijd nog een eerst iets gaat (of laat)
onderzoeken) .
En ook geen persoon te lang gekonditioneerd in een ambtelijke
omgeving (waar de besliskracht zeker oak niet makkelijk tot
ontwikkeling kan komen).

De 90\ import
a. De diskussie wordt gericht op de ohservatie van Hosto Consult BV

dat van aIle aanschaffingen voor onze ziekenhuizen slechts 10\ toe
geleverd wordt door Nederlandse bedrijven. De vraag is of hier ver
andering in gebracht zou kunnen worden.

b. V.d. Bergen stelt hierbij dat achter deze realiteit een zwaarwegen
de oorzaak kan schuilen. Wanneer dit het geval zou blijken te zijn
dan moet je geen energie gaan stoppen in zulk een veranderingspro
ces. Over zulk een mogelijke oorzaak dient men dus ook na te den
ken.

c. Tevens stelt hij dat bij het bekijken van positieve mogelijkheden
voor de Nederlandse industrie op dit terrein eveneens de kansen op
export bezien dienen te worden.

d. Boom pleit eveneens voor een studie naar het ontstaan Vdn de huidi
ge 90\ import. Inventarisatie op dit onderwerp acht hij al moei
lijk. Je mag zo zonder meer niet aIle informatie van de ziekenhui
zen verwachten. Er wordt voor miljoenen besteed, maar de beslis
singen hierbij lopen vaak via nogal onduidelijke processen. Als
regel beslissen medische stafleden. Het kOllegiaal kontakt speelt
daarbij een grote rol. Op technologisch gebied is vaak onvoldoende
know-how in zulk een beslissingsproces meegenomen.
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e. Van Wijk van Brievingh onderschrijft de zin naar aandaeht hiervoor.
Vaak is niet duidelijk wie het ziekenhuis op dit punt is, wie hier
aIIes over kan weten. Hij aeht het zinvol om deze problematiek eens
onder de aandacht te brengen via kanalen als:

De Nationale Ziekenhuis Raad
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysika
Een akademisch ziekenhuis (dat als modelboerderij zou kunnen
fungeren)
WIBAS, werkgroep van technici in ziekenhuizen

f. Wilbers vestigt er de aandacht op, aan de hand van een praktische
case, dat in een aantal gevallen het gelmporteerde produkt oak be
ter is dan dat van het Nederlandse bedrijf dat nu reeds op deze
markt opereert.

g. Van Wijk van Brievingh wijst nag op een sterke invloed van de Na
tionale normen voor medische produkten. In by. de USA zijn deze no
gal stringent gesteld. Wat daar op de markt mag komen is als regel
ook beter dan wat thans volgens de huidige normen in Nederland toe
laatbaar is. Hierdoor zie je veel export naar derde wereld landen
waar die normen nog lager zijn. In deze zin staat voor een USA-be
drijf Nederland ongeveer gelijk met een ontwikkelingsland.

h. Wilbers wijst erop dat het belangrijk is om voor ieder nader onder
zoek goed na te denken over de omvang (de brokken, produktenpakket)
waarover men dit soort zaken gaat bezien. Zoiets zal aItijd in een
voldoende breed kader bezien moeten worden.

i. Hij wijst er ook op dat de beslissingsmarge voor specialisten en
ziekenhuizen sterk aan het afnemen is. In steeds meer gevallen spe
len ook de ziekenfondsen een toenemende rol in zulk een beslis
singsproces.

Na diskussie hierover wordt vastgesteld dat in deze ontwikkeling
toch ook niet zo zonder meer ideale en voldoend brede kaders voor
dit soort beslissingen tot stand komt.

j. Brouwers meldt een (promotie)onderzoek naar dit soort beslissings
processen binnen ziekenhuizen, uitgevoerd door drs.ing. Verzellen
berg een ekonoom van de afdeling bedrijfskunde van de TH-Eindhoven.

k. V. Beekum wijst erop dat de grote bedrijven die suksesvol wereld
wijd op deze markt opereren komen uit landen met een grote nationa
Ie markt. Vaar veel produkten is de Nederlandse markt met ca. 250
ziekenhuizen magelijk ook te klein.

Uit de diskussie voIgt de algemene mening dat een nieuw bedrijf
toch vooral steunend op de nationale markt van de grond moet komen.
De wereldwijde afzet kan pas enkele jaren later tot voldoende in
houd gebracht worden. Zoiets verloop veel trager. Te traag waar
schijnlijk om een innovatieproces aIleen op te baseren.

In een aantal qevallen kan zoiets weI tot stand qebraeht worden
in nauwe samenwerking met een bedrijf dat internationaal reeds op
deze markt opereert en een nieuw Nederlands produkt in zijn pakket
wil opnemen (Brouwers).



31

4. rnnovatie gerichte onderzoekprogramma's crop's)
a. Een gerichte bundeling van onderzoek naar innovatie mogelijkheden

op een bepaald gebied wordt aangeduidt als raP's. Voor goede sug
gesties in deze bestaan financieringsmogelijkeden. De eerste rop is
inmiddels van start gegaan two "hulpmiddelen voor gehandicapten en
revalidatie" (Vermeulen).

b. Bij de diskussie op dit onderwerp herhalen zich veeI punten reeds
geformuleerd bij de paragraven 2 en 3.

C. Backer wijst er nog eens op dat het hier dus niet om de ontwikke
ling van een of enkele apparaten kan gaan. Dit vereist een relatief
groot onderzoekprogramma.

Men kan hierbij aan grote systemen denken. Daarbij komen aIleen
enkele grote bedrijven voor in aanmerking.

Men kan aan een aantal min of meer samenhangende kleine systemen
denken. Deze ontwikkelingen zouden tot hoogwaardige produkten moe
ten kunnen Ieiden, vooral ook geschikt voor de kleinere bedrijven.

Het selektieproces van zulk een geschikt deelgebied vormt een on
derzoek op zich. Het identificeren van geschikte rap's, en het be
slissingsproces hierbij kan men niet zo eenvoudig bij een TH onder
brengen.

Daar komt bij dat de momenteel gehanteerde normen voor de externe
beoordeling van VW-pr09ramma's het tot stand komen van roP's prak
tisch onmogelijk maken.

d. Bakcer pleit er voor om vanuit EZ een invloed op te tuigen naar
Onderwijs, zodat de nodige voorwaarden (beloningen) tot stand komen
die de realisering van zulke raP's (met veel applikatie aspekten)
gaan bevorderen.

Een diskussie hierover Ieidt tot een krachtige ondersteuning voor
dit voorstel.

e. Janssen wijst nog eens op het bestaan van de "muren" tussen een
aantal soorten onderzoek-aandacht (fundamenteel, toegepast, ontwik
keling, marktonderzoek, produktietechnologie, onderhoudaspekten,
ergonomie etc.) binnen het huidige onderzoekbestel in Nederland. De
management voor zulk een rop zal beslist in een speciaal hierop
gericht instituut moeten worden ondergebracht.

Hij acht zulk een instituut met een passende management zelfs al
noodzakelijk om tot de ontwikkeling van zulk een rap te komen.

f. Voor een goede selektie van raP's wordt een hierop gerichte verken
ning van de totale markt een noodzaak geacht.

5. Het ziekenhuis van de toekomst
Uit een lange diskussie over dit onderwerp en een aantal malen dat de
diskussie hierop terugkwam voIgt ais algemene konklusie:
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a. Oat in dit algemene beleidsdenken een zo realistisch mogelijk toe

komstbeeld van zulk een ziekenhuis van groot belang is.
b. Oat aIle deelverkenningen daar een stuk aan moeten bijdragen.
c. Oat de lopende aandacht voor toekomstscenario's op Volksgezondheid

(een eerste intern rapport hierover wordt in maart 1984 verwacht)
hier oak op gericht moet worden.

d. Waarbij in een aparte verkenning karakteristieken dienen te worden
geidentificeerd die hierbij dan funktioneel worden geacht. (Vanuit
het domein van Volksgezondheid aIleen zal zoiets niet zo zonder
meer vanzelf worden meegenomen)

6. Kleinschalige benaderingen
a. Janssen richt de diskussie op de vraag of er naast de brede benade

ringen tot deze problematiek ook mogelijkheden kunnen bestaan om
e.e.a. vanuit een of enkele produkten tot een zinnige ontwikkeling
gebracht zou kunnen worden en welke randvoorwaarden of spelregels
daarbij van be lang geacht kunnen worden.

b. Backer memoreert uitspraken van Hendriks t.a.v. een wenselijke kom
mercialisering van ziekenhuizen. Per 1 januari 1984 krijgen de zie
kenhuizen een budgetfinanciering, een totale sam geld waarmee ze
moeten zien rond te komen. De toekomstige kompetitie tussen zie
kenhuizen en de nieuwe verplichting nu zelf op de centjes te moeten
passen biedt nieuwe mogelijkheden voor de Nederlandse industrie.
Men zou nu daar kunnen inspringen waar iets goedkoper kan, nu zal
zoiets oak een verkoopargument gaan worden.

c. Van Wijk van Brievingh ziet voor vele medische apparaten nag zinni-
ge ontwikkelingen:

op ekonomische aspekten,
met meer aandacht voor eigen onderhoud,
op ergonomische aspekten,
met meer interaktie met bedienend personeel.

Mogelijkheden op kleine komponenten inklusief "human ware" (V.d.
Bergen) .

De grote bedrijven z~Jn meer geschikt voor de aandacht voor grate
systemen. De Nederlandse industrie moet zeker mogelijkheden hebben
t.a.v. apparaten voor randfunkties bij deze grote systemen. Veel
medische apparatuur is ook specifiek kleinschalig (Wilbers).

d. Van Beekum wijst op een aspekt naast het goedkoper maken van appa
raten in orde van 20\, nl. de mogelijke winst in human ware, aan de
verpleegkant, nieuwe apparaten die meer tijd vrij maken die aan
patienten besteed kan worden.

e. Boom meent dat veel techniek in de gezondheidszorg duur wordt door
de manier waarop er mee wordt omgegaan. Voor een deel is zoiets aan
te pakken via veranderingen in het financieringssysteem. Men kan
hiervoor ook aandacht hebben bij de specifikaties voor nieuwe appa
raten. Zo heeft het aantal mogelijke simultane verrichtingen met
een apparaat ()ok een invlued up h,,:L ct •.1l\tal v~rri(:litjrl'p:ll ddt ll\1:1l

dan oak daadwerkelijk laat uitvoeren.
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f. Particulier initiatief vanuit een klein bedrijf kan financi~le on
dersteuning vanuit EZ verkrijgen. Zulk een initiatief kan makkelijk
binnen een te eng kader geplaatst zijn. Vaak beziet men e.e.a. ook
met een te korte termijnvisie. Via financieringsvoorwaarden zou men
"backing up" aandacht vanuit een passende onderzoeksfeer kunnen
toevoegen aan zulk een innovatie. Dit in analogie met de STW-rege
ling voor onderzoek~inancieringwaarbij een invloed wordt ingebouwd
vanuit het bedrijfsleven (utiliteitskomm.) (Brouwers).

7. Onderwi;ssituaties
Janssen pleit ervoor om:
a. In een aantal van dit soort diskussies,
b. gezamenIijk vast te stelen wat zinvolle onderwerpen zijn om e.e.a.

wat meer in detail uit te werken,
c. en vevolgens op zulke onderwerpen studiedagen, p.d.o.-kursussen

etc. tot stand te doen brengen.

Van Wijk van Brievingh wijst hierbij op:
d. De plannen voor een postakademische kursus, opgezet vanuit de afde

lingen elektrotechniek aan de 3 TH's en gericht op het ontwerpen
van elektronische apparaten met veel aandacht voor de specifieke
eisen t.a.v. de medische markt.

8. Nog enkele algemene richtgedachten
a. Bij grote bedrijven ziet men veel zorg voor de relaties tussen za

ken als fundamenteel onderzoek, applikatie gerichte ontwikkelingen,
marktverkenningen en produktontuikkeling.

b. Janssen wijst erop dat er nu zoiets van een "mengkroes" nodig is
voor veel bruikbare zaken vanTH's en veel kleine bedrijven am tot
een overeenkomstig resultaat te komen.

c. Bakcer meent dat er daarvoor een produktierijp makende schil rond
de TH's nodig is.

d. Enkele TNO-aspekten zijn hierbij bruikbaar maar als regel komt bin
nen TNC instituten niet zulk een "mengkroes"-effekt tot stand.

e. Men kan hierbij denken aan andere taakstelling voor reeds bestaande
instituten, met ais regel oak een ander management met meer innova
tie-push en meer kracht achter integratieprocessen en naar meer
samenwerking toe. Of op gezamenIijk belangrijk geachte thema's zou
men nieuwe instituten tot stand moeten brengen.

f. Op een aantal punten wordt in deze diskussie teruggekomen op het
gestelde in paragraaf 2.
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alQ"EQISCHE&N GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Industriele aspecten

Memo n.a.v. EZ-ICO-overleg op de MTD te Utrecht op 17 mei 1984

Aanweziq
Ministerie van Economische Zaken:
Medische Technische Dienst (TNO):
T.H. Delft (CMT)
T.H. Twente (CCBMT)
T.8. Eindhoven

1. Inleidinq

v.d. Bergen, Vermeulen, Simons
v. Beekum
Backer, Wilbers, v. Wijk, v. Brievingh
Boom, Vegter
Janssen, Brouwers

Mede n.a.v. contacten tussen ICO-BMT-leden en EZ-medewerkers kwam een be
drijfstakverkenning tot stand op het gebied van de biomedische technologie.
Hosto Consult B.V. verrichtte een vooronderzoek op dit gebied. De eerste
produkten van dit onderzoek vormden uitgangspunten voor een EZ-ICO-overleg.
De resultaten van een gedachtenwisseling te Utrecht op 8-12-1983 werden ver
werkt tot een memo BMGT/84.010. Besloten werd om dit overleg voort te zet
ten.
Een tweede gedachtenwisseling over dit thema vond plaats te Utrecht op 17
mei 1984. De resultaten hiervan worden beknopt weergegeven in dit memo.

2. Voorafgaande stukken

- Vooronderzoek naar kansen en bedreigingen van de Nederlandse lndustrie op
het gebied van de medische technologie/instrumentatie, Hosto Consult B.V.,
1 februari 1983.

- Memo BMGT 84.010 over het EZ-ICO overleg d.d. 8-12-1983.
- Memo BMGT 84.146 ter voorbereiding van dit vervolgoverleg.
- Vervolgrapport van Hosto Consult B.V. over het onderzoek naar import be-

perkende produktie, 25 maart 1984.
- ICO 84.002 informatie over lnnovatie-gerichte Onderzoek Progra..a's

(lOP's).

3. Structurering

Na de eerste algemene discussie werd het noodzakelijk geacht om te trachten
deze overlegronde tot zo concreet mogelijke voorstellen te komen. Via het
memo BMGT 84.146 d.d. 9-4-'84 ontvingen de leden daartoe de volgende vragen:
- Op welk deelgebied van BM(G)T ziet U zinvolle industriele innovaties moge-

lijk binnen Nederland.
- Welke (soort) bedrijven kunnen daarbij betrokken worden?
- Welk wbacking upw-onderzoek moet daar achter gestructureerd worden?
- Hoe tal het management voor een lOP op zulk een gebied organisatorisch het

beste zijn in te passen?
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- Welke bijdragen kunt U zelf i-everen aanmeer gerichte aandacht voor zulk

een deelgebied?

Deze vragen werden vooraf toegestuurd met het verzoek aan de coOrdinatie
organen op de 3 TH's en het THO voor dit gebied e.e.a. te doen uitwerken tot
zo concreet mogelijke voorstellen.

4. T. H. Delft

Binnen het Centrum Medische Techniek (CMT) van de T.H.D. heeft de gedachten
wisseling hierover geleid tothet voorstel om de zo specifieke karakteris
tieken van een produkt voo.r de'l:e markt eens goed te doen bestuderen en in
kaart te brengen. Hierbij spelen vele facetten een rol die men nauwelijks
tegenkomt bij een normaal produkt voor een normale markt. Inzicht hierin is
van belang voor iedere ondernemer die activiteiten opditqebied in overwe
ging neemt. Te weinig inzicht in de bijzondere aechanismen in deze markt en
in de specifieke omgeving waarin deze pzodukten terecht komen geeft een vex
hoogde kans op falen. Men acht zulk een analyse goed uitvoerbaar binnen de
THD-vakgroep: Bedrijfskunde van de Produkto~twikkeling. Medewerker-s van '<leze
vakgroep hebben zich bereid verklaard om dit onderwerp actieve aandacht te
schenken indien zulk een opdrachtbi j hen qeplaatstzou ,worden.

De vergadering komt na discussie tot de conclusie datzulk een onderzoek
so wie so interessant is en inderdaad nuttiqzalzijn voor beslissin<jspro
cessen rond innovaties op dit gebied.

DE THD-Ieden worden verzocht e.e.a. te doen uitwerken tot een concreet voor
stel en hierover contact op te nemen met de aanwezige E2-vertegenwoordigers.

5. T.H.-Twente

Vanuit het CoOrdinatie Centrum voor Biomedische Technie·k (CCBMT) is men niet
tot concrete voorsteUen gekomen.Men steltdat het lopende onderzoek voort
durend mogelijkheden genereert voor industriHe innovatie. Souige produkten
vinden zo hun weg. Anderen niet. Veelal speelt de medisohe acceptatie van
nieuwe mogelijkheden een duidelijk negatieve rol in deze.

Boom memoreert noq eens de belangrijkste onderzoekthe1lla's die binnen de THT
Ilomenteel aandacht krijgen: biosensoren, endoprothesen, kunstorganen, pro
thetische voarzieningen in het I ichaall , informatie-technische aspecten van
het zenuwstelsel. Hij verwijst voor lIeer details naar het THT-overzicbt van
BMT-onderzoek.

De vergadering benadrukt het feitdat uit lopend ~nderzoek regelmatig nieuwe
produkten vaartkomen interessant voar de industrie. Olt geldt uiteraard voar
aIle ICO-instellingen.

Naar aanleiding van deze discussie krijgen de EZ-medewerkers de eerste con
ceptbijdragen van THE, THD en THE voor bet ko.ende lUP-rapport over BMT-on
derzoek overbandigd.
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6. "TO (THO)

V. Beekum wijst op het groeiproces van de Medisch Technische Dienst (MTO).
Hierdoor was het prematuur om nu reeds met concrete voorstellen op dit on
derwerp te komen. Ouidelijk is echter dat de MTD in dit gebeuren zeker een
rol kan gaan spelen.

net MTD-programma is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Verwacht wordt dat
het adviseren van ziekenhuizen een grote taak blijft en dat de meer tot de
industrie gerichte taakstelling zwaarder gemaakt zal worden.

Als belangrijk voor dit EZ-ICO overleg komt uit de discussie nog naar voren
de MTD-mogelijkheden voor kwaliteitstesten en pteascreening van apparatuur
die een industrie in het buitenland zou willen gaan afzetten.

Van Beekum benadrukt nog eens het be lang van het THO-voorstel. Ook met het
tweede Hosto Consult-rapport is nog zeker niet alles voldoende duidelijk
voor een ondernemer. Het is zeker van belang nog eens goed naar de medische
vraagkant te gaan kijken. Nader onderzoek op dit onderwerp is ook voor de
MTD van belang.

7. T.H. Eindhoven

De Beleids Co.missie (BK) voor Biomedische en Gezondheidstechnologie lBMGT)
op de THE heeft zich gericht op het selecteren van een drietal concrete pro
jecten op Korte termijn geschikt voor een industri~le innovatie mits het
nodige "backing up"-onderzoek hierbij voldoende inhoud krijgt.

Het eerste project betreft een methode voor in vitro allergie diagnostiek,
beschreven in BMGT 84.223. Het tweede project de benutting van de verkregen
fundamentele inzichten in de werking van de natuurlijke aortaklep in de vorm
van een nieuw type hartklepprothese en de operatietechniek daarbij. BMGT
/84.220. Beide projecten worden geschikt geacht voor het onderbrengen van
een lOP op het gebied van de BM(G)T.

Oit geldt ook voor het derde voorstel op het gebied van de Positronen Emis
sie Tomografie (PET) beschreven in het memo 84.212. De verschillende onder
zoekprojecten in diverse disciplines in onderlinge samenhang noodzakelijk
als backing up van een industrialisatieproces op dit gebied, maken dit
geheel echter ook geschikt voor een op zich staande lOP.

8. Hoe verder met de IOP-l (inhoudelijkl?

Janssen wijst nog eens op de contacten met het bedrijfsleven op basis van
produkten uit lopend onderzoek. Als regel krijgt het onderzoek echter aIle
aandacht op een T.H. en is de drang om e.e.a. met veel push naar het be
drijfsleven te dragen niet zo groot. Een voorbeeld vanuit de THE waar dit
voortdurend weI harmonisch in elkaar schuift is het lnstituut voor Perceptie
Onderzoek (IPO). Toch ziet hij vanuit een T.H. niet zo makkelijk een invul
ling van zo iets als een lOP-BMT tot stand komen. Dat vergt de nodige extra
organisatorische aandacht. Voorlopig hebben we hier een 4-tal concrete voor
stellen zoals door de EZ-medewerkers verzocht. Oit aantal zal zo gewenst
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makkelijk verdubbeld kunnen worden. Maar hoe gaan we nu verder met ~ulk een
IOP-ontwikkeling?

Backer wijst vanuit de THO ook op een functioneel gegroeide relatie naar het
bedrijfsleven via de TPO. V. 8eekum signaleert in de meeste gevallen waarin
een relatie met het bedrijfsleven ontstaan is de sterke aanwezigheid van een
onder~oek-"push" en ~elden van een "pull" vanuit het bedrijfsleven. Een dis
cussie hierover leidt tot de conclusie dat er veel voor te zeggen valt om
het invullen van een lOP overwegend te be~ien vanuit de trends in a1 het
lopende onderzoek op het gebied van de BM(G)T.

V.d. Bergen stelt dat het 2e Hosto Consult-rapport slechts de aanbodkant
inventariseert, beziet wat we binnen Nederland industrieel aan kunnen op dit
gebied. Bij dit rapport behoort nog een vertrouwelijke bijlage in de vorm
van een matrix met informatie over produkten en produktiegroepen met belang
stelling voor produkten op dit gebied.

Vermeulen acht het beeld van de industri~le mogelijkheden al aardig in kaart
gebracht met het 2e Hosto Consult-onderzoek. Hij stelt dit ondanks de mening
van de meerderheid van de aanwezigen dat e.e.a. veel beter onderbouwd zou
moeten worden. Een analyse van al het lopend onderzoek kan dan inderdaad
voor het bedrijfsleven interessante trends opleveren. Oeze dienen we dan te
structureren als strategisch onderzoek achter deze potenti~le industri~le

innovaties. Naast de 3 eerste voorstellen van de THE verzocht hij een zelfde
selectie proces te verrichten op de THO en THT o. zo tot minstens een 10-tal
voorstellen te kunnen komen. Men zal hier vanuit een bepaald gamma aan moge
lijkheden moeten werken om een kans te hebben dat enkele trends hieruit in
derdaad tot het gewenste effect kunnen leiden.

Vermeulen acht het THO-voorstel dienstig ter ondersteuning van aIle ontwik
kelingen binnen zult een lOP en zeker van belang voor iedere onderne.ing die
een activiteit op dit gebied in overweging nee.t.

Boom benadrukt in dit verband eveneens de mogelijkheid door van 8eekum ge
formuleerd om vanuit de MTO e.e.a. aan zulk een ontwikkeling toe te voegen
op het gebied van kwaliteitstesten en preascreening.

In dit kader past eveneens nog de lopende onderwijsontwikkeling met v. Wijk
v. Brievingh als voortrekker waarbij de specifieke BMT-aspecten in het ont
werpen van electrotechnische systemen worden bezien.

Tevens past in dit verband het THD-voorstel binnen onze Medical Technology
Assessment verkenningen, eind 1983, am de aandacht eens goed te richten op
de ergonomische aspecten aan de orde in een ziekenhuis ondermeer t.a.v. me
dische apparatuur.
Veel know how op dit gebied thans reeds toegankelijk vindt een plaats in de
bovengenoemde PATO-cursus. Op een aantal aspecten wordt onderzoekontwikke
ling nodig geacht. Een deel van deze MTA-aandacht sluit aan bij het thans
geformuleerde THD-voorstel t.a.v. de analyse van aspecten van belang bij de
produktontwikkeling voor deze medische markt (Wilbers, Brouwers).
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9. Hoe verder met de lOP-II (Criteria)?

Janssen richt de discussie op de vraaq welke karakteristieken nu bepalend
kunnen zijn voor het opzetten van e.e.a. in een lOP en wanneer een ontwikke
ling op dit vlak beter past binnen reeds bestaande structuren zoals STW,
ZWO, TPD, IPO.

V.d. Bergen verzocht hierbij tevens aandacht voor het eerder geformuleerde
verschil in benaderinq bij "top down" of "bottom up" structurering.

Tijdens de discussie hierover komen een aantal aspecten naar voren die reeds
werden vastgelegd in het memo n.a.v. het voriqe overleq. BMGT/84.010. Veel
uit dit memo blijft van belang om de nodige aandacht aan te schenken.

Boom wijst er op dat bijv. de voortgang met zo'n THE hartklepprothesen pro
ject moeilijk past binnen de structuur van zoiets als een TPD. Uit de hierop
volgende discussie voIgt als conclusie dat de STW reeds oplossingen biedt
voor dit soort projecten; maar tevens dat na het tot stand brengen van
bruikbaar nieuw fundamenteel inzicht, het verder benutten hiervan de meer
applicatie gerichte onderzoekaandacht en aansluitend daarop de verdere pro
dUktontwikkeling geheel eigen eisen gaan stellen, die niet zo zondermeer via
de mogelijkheden van de STW voldoende aandacht kunnen krijgen. Hierbij moet
de onderzoek aandacht qeleidelijk verlegd worden naar andere vakgroepen en
in toenemende mate bepaald worden door de industri~le mogelijkheden om zo'n
produkt uiteindelijk op de markt te brengen. Hierbij ontmoet men aIle pro
blemen die men ondermeer ook bijv. bij een Philips tegenkomt bij de transfer
van know how ontstaan op het Nat. Lab. naar produktiedivisies. Dit alles
gaat niet anders dan met goede top down management aandacht. De structuur
van een lOP zou daarin mede moeten voorzien.

Het voorstel betreffende de PET-ontwikkelingen geeft een ander inzicht op
deze vraagstelling van Janssen. Een lOP is hier zinvol wanneer een veelheid
aan onderzoeke1ementen in de bestaande financieringsmoge1ijkheden anders
over tevee1 verschillende instanties verspreid moeten worden. Het innovatie
proces binnen een nieuw bedrijf op basis van thans toegankelijke kennis
vormt een financieringsprobleem. Veel van de deelproblemen zijn in principe
oplosbaar via contractresearch. Maar dat is moeilijk vanuit een ontstaansfa
se van een nieuwe onderneming.

Gesteld is dat zulk een nieuwe onderneming aIleen zin heeft wanneer over ca.
5 jaar inderdaad nieuwe produkten of opmerkelijke verbeteringen aan bestaan
de produkten kunnen worden toegevoegd. De benodigde researchcapaciteiten
zijn hierbij reeds geldentificeerd. Voor de specifieke medische aspecten
komt men dan bij FUNGO terecht. Enkele nucleaile elementen kunnen geplaatst
worden bij YOM. Somaige meer ontwikkelingsgerichte onderzoekaspecten passen
weer in de STW.

In al deze financieringskanalen gelden specifieke eisen en geheel eigen
toetsingscliteria.
Langs deze weg is het bijzonder moeilijk am alles gelijktijdig tot ontwikke
ling te brengen en in een functionele onderlinge samenhang. Dit geheel zou
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veel doelmatiger in zulk een IOP-structuur ondergebracht kunnen worden. Dit
a11es is complex genoeg om hiervoor een lOP op zich te structureren.

A1s een be1angrijk criterium geldt dat naar qeIang de industri~le betrokken
heid sterker is een IOP-structuur voordelen heeft t.O.V. de bestaande finan
cieringskanalen. Hiervoor dienen dan echter specifieke voorwaarden in de
IOP-structuur te worden ondergebracht.

10. HQe verder met de lOP-III (Organisatiel?

uit de voorgaande discussies VQIgt dat naast ruimte VOQr "bottom up" invu1
ling duidelijke "top down" management aandacbt in zulk een IOP-structuur
moet worden gerealiseerd.

In de programmacommissie voor zulk een lOP dienen ervaren researchieiders
met een brede scope zitting te hebben afkomstig uit de medische en uit de
technologische hoek. In deze coaaissie dienen daartoe geschikte personen te
zitten met brede ervaring t.a.v. produktontwikkeling en het opereren op een
markt afkomstig uit ondernemingen.
Deze perSQnen dienen te kunnen functioneren in bet normale spanningsve1d met
de karakteristieke onderzoekers.

In deze commissie maar zeker in het daarbij behQrend projectburo dienen er
varen personen op het gebied van researchmanagement C.q. het leiden van een
onderneming een krachting sturing aan aIle activiteiten binnen zulk een lOP
te geven. Het succes van zulk een lOP zal in grote mate bepaald worden dOQr
de kracht van de Ieiding en inteqratie die deze personen toevoegen aan spe
cifieke projecten die bottom up tot ontwikkeling komen en in vele gevallen
op zicb vertrekken vanuit "enge" research kaders.

Vaor bet onderbrengen van zulk een organisatiestructuur wordt gesteld
- dat zoiets niet bi) een van onze w.o. instellingen ondergebracbt zou .oe

ten worden.
dat TNO een geschikt Qnderkomen zou kunnen bieden.
dat de STW en de gegroeide ervaring aldaar eveneens een vruchtbare voe
dingsbodem kunnen bieden.

Als een commissie van advies, denkt men aan de mogelijkheid Qm de speciale
FUNGO-STW-commissie voor de BMT hiervoor te benutten. Deze co..issie zou
daarvoor wel uitgebreid moeten worden tot bovengenoe.de samenstelling. Een
vraag is of het huidige bur~ van FUNGO als onderko.en hiervoor niet qewij
zigd zou moeten worden in dat van de STW.

Vanuit het IUO en het lCO kunnen desgevraagd altijd nog adviezen verstrekt
worden t.a.v. geschikte kandidaten vanuit de onderzoeksfeer.

11. Samenvattend

Inhoudelijk hebben we nu een 3-ta1 geschikte voorstellen voor onderzoek met
goede kansen voor de industrie op innovatie. Afgesproken is dat vanuit de·
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THT en de THO hieraan nog enkele voorstellen worden toegevoegd in de koaende
maanden.
Op de THD wordt het onderzoekvoorstel t.a.v. de specifieke aspecten van pro
dukten voor de aedische markt verder uitgewerkt. Het is niet onmogelijk dat
dit onderwerp een permanent veld van onderzoek zal moeten blijven.

Oit is zeker het geval wat betreft de aandacht voor de karakteristieke ergo
nomische aspecten van dit soort produkten. Ook op dit onderwerp zal de THD
een onderzoekvoorstel uitwerken, mede op basis van de MTD-workshop gehouden
te Eindhoven, eind 1983.

Belangrijk voor aIle ontwikkelingen is verder het profileren van de desbe
treffende MTO-taken.

Belangrijke aandacht binnenzulk een lOP zal gericht moeten blijven op de
toegankelijkheid van verkregen inzichten in al deze zaken d.m.v. daartoe
geschikte onderwijssituaties.

Over organisatorische aspecten en criteria voor projecten binnen zulk een
lOP heeft het ICO een aantal suggesties toegeleverd.

In grote lijnen zal vanuit het ICO, dU5 vanuit een dominante onderzoeksin
valshoek niet veel meer wijsheid toegevoegd kunnen worden aan de thans tot
stand gekomen beeldvorming. Het woord is nu aan de EZ-partners in dit over
leg.

Nieuwe initiatieven dienen nu te komen vanuit EZ. Het ICO pleit hierbij weI
voor het nodige tempo. Het ICO blijft bereid oa a18 gesprekspartners te fun
geren voor deze activiteiten.

Brouwers, A.
secretaris ICO-BMT
Buro BMGT
T.H. Eindhoven
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
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12. Investerings- en exploitatieltosten in ~ltCh-technologlltChe

apparatuur

R.G.M. Seat en C.B. Vislnescu

Definities en bef11'ipsbepalillflen. Eni{Je I'ecente ci.1fe1's en modeZ

len uit Nedel'landse aiekenhuiaen. CWltlJikkelingen op net gebied

van inst1Vtlentatiebeleid in Nedel'la'I'Id. Wat betekent dit alles

VOOl' de cmtl.JeJ"P6l'?



• onderzoek
financiering

• onderzoek management

• onderwijs

• produktontwikkeling

• inziehtverwerving
(fundamen~eel onderzoek)

• projekt-selektie

• projektontvikkeling

e behoeftenpeiling

• produktevaluatie
in het veld (nulseries)

• produktie rijp maken van projekt
output in een bedrijf

• marketing

• aanschaffingsbeleid

• multidiseiplinaire samenwerking

e· 1>eleid met aandaeht voor al deze faeetten en voor
. een goede onderlinge aamenhana.

Kenni. en vaardigheden op een TB kunnen veel bijdra.en aan industriele innovaties,

maar veel beleidsaandaeht ia vereist om dit te realiseren.



A. Brouwers
18 december 1979.

\
B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E InS TEe H N I E K

Enkele gedachten over industriale innovatie.,.-
~!i!~!~!_!E!!!!~i!~

I. Kennis en vaardigheden op een TH kunnen bijdragen aan industriale innovatie.

Dat is ook het geval op het terre in van de biomedische en gezondheids

techniek. (BMGT)

2. Er is echter beleidsaandacht vereiet om dit te realiseren.,Zulk een be

leidsaandacht betreft veelal dezelfde problemen die men ontmoet bij de

meeste BMGT-aktiviteiten.

3. Aspekten van industriale innovatie kan men karakterise~en vanuit probleem
;"

stellingen voor BMGT-projekten. Voor een overzicht van de hiervollende

diskussil!punten zie schema 79.460.

Q~_Y!!!!~~!~!ih!!g_y!~_!~:~~g!!!~!~

,~. Veel aktiviteiten betre~en het ontwikkelen van technische produkten, sys-

temen en processen direkt gericht op de gezondheidszorg (markt).

_'¥ S. Slechts een klein deel hiervan vindt p1aats in nauwe samenwerkinl met het

bedrijfsleven.- .
6. Een aantal projekten is primair gericht op inzichtverwervinl (fundament.al

onderzoek). Dit blijkt vooral zinvol en vruchtbaar wannaar hierbij:

a. Geavanceerde technische kennis en methoden toegepast kunnen worden voor

probleemanalyses. _
f

b. Komplexe experimentele opstellingen vereist ZlJn waarbij se.vanceerde

technische kennis en vaardigheden toegepast of ontwikkeld moaten wor

den.

c. Gebaseerd op verdiept of verbreed in~icht belangrijke niauwe specifi

katies geformuleerd kunnen worden waarme. te ontwerpen produkten doel

matiger worden en een hogere toegevoegde waarde verkrijlen.

7. Het meeste onderzoek betreft toepassingsmogelijkheden van specifieke "know

how" aanwezig in een bepaalde vakgroep.

8. Een beperkt aantal projekten i. thema gericht met een brede aandacht van

uit verschillende disciplines.

9. Onderzoek op een aantal onderwerpen is zodanig onderwijsgebonden dat de

voortgang als regel traag en onrege1matig i ••

10. Behoudens enkele uitzonder~ngen ia de bereikbare integratie van onderznek

aandacht voor een probleemveld .1. rege1 niet meer dan a1 datl_n_ wat

mogelijk is met een promovendus in ca. 4 jaar.
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11. Bij alle BMGT-projekten ia een nauwe aamenwerking met biomedische dea

kundigen essentieel.

.!

~!~_~2~_!221!~!~!!_~!!~S!~_~!~_2~~!!!2!~2!2~~~~!~
v

12. Er komen regelmatig produkten voort uit TH-aktiviteiten die voorzien in

een bepaalde behoefte, waarvoor men een markt aanwezig acht en die inte

resaant kunnen zijn voor het bedrijfsleven.

13. Zeer zelden zal hieruit zo zonder meer een applikatie volgen. Personen,

organen of instanties die hier de benodigde "effort" voor leveren, ont

breken.

14. Het tot applikatie brengen vraagt ondermeer:

a. Het vervaardigen van zogen~amde nulseriee.

b. De produktevaluatie hiermee in het veld.

c. Het vinden van een geschikt bedrijf •.
d. Zorg voor de moeilijke transfer van kennie.

e. Het produktierijp maken in een bedrijf.

f. Zorg voor de marketing.

g. Vaak ook nog het ontwikkelen van een invloed op het aanacbaffingsbeleid

in de gezondheidszorg.

IS. Noch de TH's, noch het bedrijfsleven heeft momenteel een kapaciteit (aan

de vereiste mankracht en riaikodragend kapitaal) om de mental eterk

onderschatte stappen tot innovatie, genoemd in 14, de vereiste aandacht te

schenken.

16. Beleidsaandacht hiervoor vraagt niet alleen lorg voor de finaneiering maar

vraagt vooral ook aandacht voor doelmatige strukturele aanpassingen:

a. Op de TH's.

b. In het bedrijfsleven.

c. Van mogelijke organen voor industriele innovatie tussen deEe bovenge

noemde instellingen.

~~i~~1~~~i~8_~!~_~~~~!!2~~!~~!!!~!!~!~_22_!!~_!~

17. Bij bealissingen over onderzoekprojekten op een TH dienen asp.kten ten

aanzien van mogelijkheden op indultriele innovaties mede een rol te spelen.

18. De huidige struktuur en kultuur op een TH bevorderen dit niet. Er vindt

zelden een gerichte verkenning plaats naar de beboefte van een bepaald

produkt. Hiervoor ontbreekt als regel de g88chikte mankracht. financien

en vaak ook de nodige intet'esse.

19. De meeste projekten worden monodiaciplinair geatruktureerd binnen altijd

beperkte ruimten aan specifieke kennie, vaard.igheden en intereue aanwezig. ' , .ln een vakgroep of werkeenheld.
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20. Voor komplexe problemen, meestal multidisciplinair van karakter, ont

breekt het in de regel aan mankracht. financien, interesse en goede

werkstrukturen om te komen tot goede probleemanalyses en,de ontwikkeling

van zinvol te achten nieuwe onderzoekdoelstellingen in een multidiscipli

nair samengesteld team van deskundigen.

21. De selektie van onderzoek, veelal door toekenning van subsidies, vindt in

de regel ook voor multidisciplinair gestruktureerde projekten plaats van

uit monodiscplinair ontwikkelde normen. Een BMGT-projekt wordt of binnen

een technische of binnen een medische beleidsruimte beoordeeld terwijl

het als geheel in geen van beide is onder te brengen.

22. Wanneer voor een belangrijk geoordeeld multidisciplinair projekt, waarvoor

de financiering verzekerd is. m.erdere onderzoekers van verschillende vak

groepen, afdelingen en zelfs instellingen nodig zijn dan geeft de realise

ring en vooral de management van zulk een projekt grote problemen binnen

de huidige organisatie van onze w.o.instellingen.

23. Voor BMGT-projekten en voor industriele innovaties is het van groot belang

dat multidisciplinaire thema gerichte onderzoekprojekten eenvoudiger ge

struktureerd en gemanaged kunnen worden dan thans het geval is.

24. Er is nog geen Iprake van daadwerkelijke beheersing en .turing van onder

zoek op afdeling.nivo of TH-nivo. Voor het richten van onderzoek op maat

schappelijk bepaalde aandachtsgebieden, zijn de geschikte organi.atorilche

voorwaarden nog niet gevonden of gereali.eerd. Aandacht voor dit bestuur

lijk probleem is ook van belang voor industriile innovaties.

r!~~~£!!!i~I!~!2!~~!~

25. Van een eerste behoeftepeiling tot het produktierijp maken in een bedrijf

vindt men een groot aantal aktiviteiten zoals hierboven geschetst. Voor

enkele hiervan bestaan duidelijke geldstromen (fundamenteel onderzoek,

produktontwikkeling). Voor een aantal ontbreken duidelijke financierings

mogelijkheden (behoeftepeiling, projektontwikkeling, produktevaluatie met

nulseries, vaak ook produktierijp maken in een bedrijf).

26. De be·staande pluriforme financieringlstruktuur voor a1 deze aktiviteiten.

zonder onderlinge samenhang vormt op zich een belemmering om geld toege-•
kend voor :~~ van de hiergenoemde deelaktiviteiten rendabel te maken bij-

voorbeeld in de vorm van een industriele innovatie.

27. Het vordt zinvol geacht om ••na voor een zorgvu1dig gekozen mu1tidisci

plinair aandachtagebied (een politieke keuze) een beleidsruimte vrij te

maken waarmee vanuit epn centraal oraaan aIle hiergenoemde dee1aktiviteiten

evenvichtig bevorderd, gekoordineerd en beheeret kunnen worden. Zulk een

opzet zou men als een bestuurlijk experiment moe ten opzetten, volgen en

evalueren.
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28. Zulk een "case"-studie zou men moeten opzetten voor een aandachtsgebied

waarvoor de benodigde multidisciplinaire infrastruktuur (formeel of in

formeel) reeds voldaende duidelijk gevormd is. De BMGT dient men te be

schouwen als een hiervoor geschikt aandachtsgebied.

~!~!g!!!~~:!!2!~!!~

29. Voor management van multidisciplinaire projekten is op een TH geen of nau-

welijks ruimte aanwezig. De struktuur van een TH kent geen kapaciteitsgroep

hiervoor. De TH-medewerker wordt als regel niet of nauwelijks geselekteerd

op eigenschappen hiervoor nodig. Een TH kent weinig of geen leersituaties

voor dit soort projektmanagement.

30. De kaders voor fundamenteel onderzoek en voor produktontwikkeling zlJn aan

wezig en funktioneren meestal bevredigend. Het doorstromen van een onderzoek

van een vakgroep near een andere lukt meestal nlet of nauwelijks. Wanne.r.
een groep via fundamenteel onderzoek is gekomen tot waardevol nieuw inzicht

en een andere groep nodig is om daarmee te komen tot nieuwe ontwerpen dan

is het bijzonder moeilijk om dit tot een realisatie te brengen.

31. Er bestaat geen of nauwelijks ruimte voor managementaandacht nodig om van

een onderzoekprodukt te komen tot een nulserie. een evaluatie hiervan. tot

kontakten met geschikte bedrijven en uiteindelijk tot .en industriale inno

vatie, aandacht voor de moeilijke problemen bij de transfer van nieuwe kennis

hierbij. Per produkt dient men de hiervoor benodigde managementaandacht

minstens even groot te schatten als die welke nodig was bij het desbtreffende

TH-onderzoek. De hiervoor benodigde effort wordt op grove wijze onderschat.

32. De stelling dat dit soort projektmanagement zo zonder meer door het be

drijfsleven geleverd kan worden is in strijd met opgedane ervaringen bij

BMGT-projekten.

33. Het komen tot nieuve projektvoorstellen vraagt steeds meer aandacht terwijl

de ruimte hiervoor bij leidinggevende onderzoekers afneemt. Voor multidisci

plinaire probleemvelden ontstaat bovendien een behoefte aan projektontwikke

ling waarvoor een samenwerking tussen verschillende deskundigen vereist i ••

Het scheppen van de nodige organisatorische voorwaarden hiervoor en het

tot stand brengen van samenwerkingarelatiea tussen vakgroepen. afdelingen

en instellingen bij dit soort projektvoorstellen vereist managementaandaeht.

Hiervoor bestaat in de regel geen tijd, ruimte of interesse bij een van de

betrokken deskundigen. Een TH voorziet hierin ook niet op een andere wijze.

34. Veel managementaandacht IS verelst door de pluriforme struktuur van finan

eiering waardoor de zorg voor de kontinuiteit in de voortgang bijzonder

veel "effort" vergt.' Heeft men een ZWO-subsidie voor een stuk fundamenteel

onderzoek, dan zijn tijdig weer verlchillende andere geldatromen nodig ,
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voor produktontwikkeling. nuleeries etc., waarbij aanvraag, meningevorming.

beoordeling en. toekenning bijzonder moeilijk in een aansluitende plann.ing

te realiseren zijn en ieder op zich bijzonder veel werk vereieen.

~~!~~!_2!~~!~!!~l_~~~~~~_~~_h~~_~!n_n!!~_2!~!!_!!!S!~!n1

35. Ondanks de vele hier geschetste moeilijkhede~worden zo nu en dan toch in

dustriile innovaties tOt stand gebracht. Een aantal BMGT-projekten hebben

geleid tot resulteten van belang geacht voor de gezondheidlzorg. De mening

heeft zich gevormd det vanuit een TH wezenlijke bijdragen verwacht mogen

worden aan problemen in de biologie en de geneeskunde vanuit de toeaepalte

natuurwetenschappen en de technologie.

36. Niet overal en in iedere sir.uatie zijn de hier geschetste moeilijkheden even

groot. Reeds zeer veel blijkt mogelijk in een-eenduidige relaties tussen "n

"geldstroom en een onderzoeker. tUS8en €&n onderzoeker en "n bedrijf of

tussen een onderzoeker een' aen specialist in de gezondheidszorg.

37. Wear e.e.a. komplexer ligt worden toch resultaten bereikt maar aIleen dankzij

bijzonder grote inspanning. Vaak worden hier geschetste problemen ervaren

als niet noodzakelijke belemmering voor een natuurlijke groei van BMGT

aktiviteiten.

38. Het wordt bijzonder zinvol geacht om a1 deze problemen eenl te be.tuderen

vanuit een voldoende breed kader om te kunnen vastste1len wat wen.elijk i ••

wat inderdaad onnodige belemmeringen zijn en hoe gewenlte ontwikkelingen

bevorderd kunnen worden.

39. Namens de 3 THts en het MFI zou een taakgroep uit het Inter Centre Overleg

BMT zich met deze prob~ematiek mosten belasten. Zulk een taakgroep zou ook

de funktie van gesprekspartner moe ten vervullen in dialogen met funktiona

rissen, organen en instanties die met deze problematiek iet. te maken hebben.

40. Het is niet zinvol om suggesties voor oplossingen van deelproblemen nu reed.

uit te werken. Hiervoor dient eeret een overeenstemming bereikt te worden .

over de karakterisering van de hier geschetste problemen.
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Brouwers okt. '83 

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

Medical Technology Assessment l.a.v. BM(G)T-onderzoekbeleid 

Memo ovel RAWB-rapport 33: Prioriteiten in het gezondheidsonderzoek. 

1. De Raad van Advies voor het wetenschapsbeleid RAWB, bracht in okt. '83 
het rapport uit: Advies inzake de prioriteiten in het gezondheidsonder
zoek. 

RAWB, Postbus 18542, 2502 EM Den Haag. tel. (070)-639922. 

2. Bij deze prioriteitstellingen gaat men uit van: 
prioriteiten in het volksgezondheidsbeleid 
overwegingen van wetenschapsbeleid 

3. Niet meegenomen zijn overwegingen uil het: 
industriebeleid (zie o.a. innovatienota) 
buitenlandsbeleid (denk aan o.a. ontwikkelingslanden) 
onderwijsbeleid (waarvoor wetenschappelijk onderzoek ook een funk
tie vervult) 

4. De rdad onderscheidt twee soorten prioriteiten: 
betreffende het systeem van de gezondheidszorg 
betreffende groepen aandoeninqen 

5. Prioriteiten in de gezondheidszorg (overgenomen uit een reeks van be-
leidsdokumenten hierover): 

beheersen van kwaliteit, samenhang en kosten van het gezondheids
zorgsysteem 
bevorderen van extramurale (a.a. polikiinische) torg boven inlramu
rale klinische 2.0rg 
bevorderen van basis- en eerstelijns gezondheidszorg 
bevorderen van preventieve t.o.v. kuratieve zorg 

6. De raad wijst er op dat de term "prioriteit" hier onjuist is. Dit z~Jn 
doelstellingen zonder enige rangordening. Toch is e.e.a. op dit punt 
nog redelijk goed geprofileerd. Men richt de'aandacht daarom vooral op 
aandoening-qerichte prioriteiten. 

7. Argumenten worden gegeven voor het do en stellen van prioriteiten tussen 
groepen aandoeningen. V~~r de klassifikatie hiervan kiest Dlen voor de 
indelingswijze van de World Health Organisation (WHO). Men benut hier
bij indikatoren waarmee reeds veel informatie bijeen is qebracht,maar 
weI met een persoonlijk wegen bij prioriteitstelling. 
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8. men adviseert om op bovengenoemde wijze te komen lot prioriteiten in

het volksgezondheidsbeleid. Als een volgende stap kan men dan de aan
dacht richten op de vraag hoe onderzoek kan bijdragen aan het realise
ren van deze prioriteiten. Zo komt men dan tot prioriteiten in het on
derzoek.

9. In deze tweede stap dienen mede overwegingen van wetenschapsbeleid te
worden betrokken:

Welk onderzoekpotentieel is aanwezig?
Wat is de kwaliteit van het lopend onderzoek?
Mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering.
Karakteristieke nieuwe trends op onderzoekgebied.
Relaties met onderzoek in het buitenland.

10. De overheid wordt geadviseerd om bovengenoemde vraag voor te leggen aan
een of meer wetenschappelijke adviesorganen zoals:

Gezondheidsraad.
Sektorraad voor het gezondheidsonderzoek.

11. Als laatste stap kunnen, na bovenstaande adviezen, regering en par
lement de prioriteiten in het gezondheidsonderzoek vaststellen. De raad
adviseert om deze voor een relatief lange periode, by. 10 jaar, ongwij
zigd te laten. Onderzoek vraagt tijd. Met jaarlijkse onrust is geen
enkel doel gediend.

12. In de bovengeschetste prioriteringsmethodiek ontbreekt momenteel de
eerste slap: het stellen van prioriteiten in het volksgezondheidsbe
leid. Om verschillende redenen brengt de raad hierover ook een advies
uit. Alvorens dit advies te bezien beschouwen we eerst nog enkele
richtgedachten voor ans van belang geacht.

13. Bij het overwegen van een ziektelast domineert ais regel de sterfteoor
zdak, waardoor nieuwvorming (kanker) en hart- en vaatziekten hoog sko
ren. nit vraagt meer aandacht voor andere indikatoren bij het stellen
van aandoening-gerichte beleidsprioriteiten.

14. Vanuit een bevordering van de kwaliteit van het leven meent de raad dat
oak de mate waarin aandoeningen chronische invaliditeit of handicap
veroorzaken zwaar dienen mee te wegen.

15. Over preventie kostenbeheersing kwaliteit van de gezondheidszorq wijst
de raad op het:

nodige magen verwdchlen van gezondheidsonderzoek,
maar ook op het ontstaan van gezondheidsproblemen, waarvan de op
lossing niet primair van onderzoek verwacht mag worden (bv. verlies
van gezondheid door werkeloosheid),
feit dat in veel gevallen onderzoek niet op korte termijnen kan
leiden tot gewenste probleemoplossingen; dit vraagt veel tijd,
felt dat de laatste jaren relatief veel aandacht, tijd en middelen
zijn besteed aan de verfijning en uilbreiding van de diagnostiek ell
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aan de ontwikkeling van behandelingsmethoden met een voor de pa
tient beperkt resultaat,
gevaar van kostbare preventieve maatregelen in de gezondheidszorg,
zonder dat voldoende bekend is over hun doelmatigheid en doeltref
fendheid,
binnen toegepast onderzoek veelal nog ontbreken van de nodige ken
nis om tot wezenlijke doorbraken te kamen,
daarom van belang blijven van het verrichten van het nodige funda
menteel onderzoek,
fundamenLeel onderzoek van groot belang moet worden geacht voor
preventie, voor kostenbeheersing en voor de bevordering van de kwa
liteit van de zorg.

16. Uit het RAWB-rapport worden als bijlagen hier bijgevoegd:
tabel 1: overzicht van ziektelast
tabel 2: overzicht van onderzoekinspanning

17. Het advies voor onderzoeksprioriteiten is opgesteld vanuit drie dimen-
sies:

wenselijkheid op grond van mogelijke prioriteiten in het volksge
zondheidsbeleid,
wenselijkheid op grond van kwaliteitsoverwegingen,
omvang van de huidige onderzoekinspanning.

18. Over 16 groepen van aandoeningen volgens de WHO-indeling geeft de RAWB
beleidsindikaties in B kategorie~n. zie overzicht op pag. 82 en de
tekst hier bijgevoegd, pag. 77 tIm 81.
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- 52 -
n

Overzicht van de ziektelast veroorzaakt door groepen aandoenlngen, gemetcn aan
een vijftal indicatoren. a)

Gebied

-Infectle; parasltair

-Nieuwvormingen(kanker)

-Endocrien, voeding,
stofwisseling

-Bloed, immuniteit

-Psychische problema-
tiek

-Zenuwstelsel en
zintuigen

-Hart en vaten

-Luchtwegen

-Spijsverterings-
stelsel

-Nieren, urinewegen
geslachtsorganen

Sterfte

11

2

7

14

12

8

1

4

5

6

Aantal
zlekenhuis
verplceg
dagen

13

3

11

15

1

10

2

8

4

7

Aantal
ziekte
verzuim
dagen

12

11

13

14

2

8

6

4

7

9

AAW/
WAO

11

9

10

14

2

5

3

6

7

13

Aantal
lichamel ijk
gehandicapten b)

2

1

5

7

6

-Zwangerschap, bevalling,
kraambed, sexualiteit 16

-Huid 15

9

12

7

10

15

12

-Spieren, beenderen,
bindweefsel

-Aangeboren afwijkingen

-Aandoeningen van
pasgeborenen

-Ongevallen, geweld,
vergiftigingen

13

9

10

3

6

14

16

5

1

15

n.v.t

3

1

8

n.v.t.

4

3

5

4

a) Deze Tabel geeft rangnummers : 1 = gebied met het grootste aantal personen
op een bepaalde index; 16 = laagste aantal. Voor toelichting en bronvermel
ding, z i ell) .
n.v.t. = niet van toepassing. - - geen gegevens bekend.

b) Die aandoeningsgebieden waarvoor geen opgave bestaat van het aantal lichame
lijk gehandicapten zijn blj het vaststellen van de rangorde buiten beschou
wing gelaten.

28
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TABEI. 2

- 53 -

Ill' v,, ...1.· I I Ill( van \1" N•.,tJ(' r I al\t1IH~ undu r'l.o"ks I nHpannl nK over de door de WHO onder
sclwiden groepen 'aandllfmlngen'; peiljaar 1980a ),

-

Gebied

Infectie; parasitair
Nieuwvormingen (kanker)
Endocrien, voeding, stofwisseling
BIDed, immuniteit
Psychische problematiek
Zenuwstelsel en zintuigen
Hart en vaten
Luch twer;en
Spijsverteringsstelsel
Nieren, IIrinewagen, geslachtsorganen
Zwangerschap, bevalling, kraambed, sexualiteit
Huid
Spicren, beenderen, bindweefsel
Aangeboren afwijkingen
Aandoeningen van pasgeborenen
Ongevallen, geweld, vergiftigingen

Algemeen (niet-classificeerbaar)b)

TOTAAL (afgerond)

Mankracht
(percentage
w.p.manjaren
onderzoek)

4,7
15,0

4,6
4,7
7,2

11 ,6
9,8
2,7
8,2
2,4
3,0
1,1
2,7
2,2
1,9
4,6

13,6

100,0

Uitgaven

"
6,0

16,6
4,9
4,7
5,8

10,8
9,7
2,6
8,6
2,5
2,5
1,1
2,5
2,3
1,9
5,2

12,5

100,0

a) Betreft onderzoek aan de universitaire instellingen, bij TNO en bij overige
speuTwerkinstellingen (exclusief industrie) voor een totaalbedrag van circa
f 730 mIn; 'Mankracht' is hoeveelheid tijd die academici (w.p.)
hesteden aan onderzoek. De uitgaven betreffen de exploitatiekosten (exclu
sief investeringen), gesommeerd over de drie geldstromen.

b) Algemeen: onderzoek dat niet classiflceerbaar is binnen een pathologie-
~cbied, bijvoorbeeld vormen van 'systeem-gericht' onderzoek en .ed1sch
hiologisch oDderzoek.
Zie voorts Achterv,rondstudie Dr 1.

29
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gebied

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE GROEI- EN KRIMPGEBIEDEN

.----,-----------------_._---,--- ._._------
categorie

X
} (blzo 22-24)

1 Infectie 3
2 Nieuwvormingen (kanker) 6
3 Endocrien 4

Voeding 2 of 6

4 Bloed 4 of 5
Immuniteit 3

5 Psychische problemat1ek zie tekst
6 Zenuwstelsel en zlntuigen 3
7 Hart en vaten 3
8 Luchtwegen 2
9 Tandheelkunde 8

Gastro-enterolocie z1e tekst
10 Nieren zie tekst

Urlnewegen 4
11 Zwangerschap etc. zie tekst- 12 Huiuziekten 7
13 Spieren. beenderen, bindweefsel 2
14 Erfelljke en aangeboren afwijkingen 1
15 Aandoeningen van pasgeborenen zie tekst
16 Ongevallen 2

Toxicologie 6

x} lndicatie van de betekenis der categorieen (zie voor vollcdige ver
klaring vooral bIz. 22 - 24) .
1 verboging vall de steun (groe1)
2 idem, onder voorwaarden (in de tekst nader omschreven)
3 ; omvang ongeveer nandhaven. met real10catle
4 idem, voor zover kwal1teit goed
5 ; geringe lnkrimplng; kwa11tatief goed onderzoek handhaven
6 bestaande act 1vi tei ten beboorlijk 1nkrlmpell i deel van de steun opnieuw
7 ; veri aging van de steun 4tr1mp}~vt. met ondercrens } inzetten
8 zonder meer behoorlijke krimp.

Aldus vastgesteld te 's-Gravenhage, 26 augustus 1983.

dr van Bueren
y"0rzitter

I
L~·--"..~~

drs VI. Hutter
secretaris
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fJroci- Crt ~'Y'imp~ebl:edert z:n he i onde!'zoek

1. !~~~~~~==_=~_e~~~~~!~~~~_~~~~!=~(6% van de uitga-
ven)

De kwaliteit van het onderzock is gemiddeld goed
(met uitEondering van het merendeel van de medische
microbiologie); het onderzoek heeft in totaliteit een
redelijke omvang en het is belangrijk vanuit volksge
zondheidsbcleid. De omvang van het onderzoek verdient
daarom bescherming. Versterking van het onderzoek naar
tropische ziekte is gewenst, vooral ook door beper
kine van het aantal onderzoekthema's en zwaartepunt
vorming (en weI te Amsterdam). De moleculaire biologi(
moet worden versterkt ten koste VBn de traditionale
microbiologie.
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2. ~!!~~~~~~!~~!~_!~~~~!~) (16,6% van de uiteaven)

Uier eaat het om een omvangrljk gebied (van aIle ge
bieden het ruimst bedeeld) met onderzoek dat deels
goed is (vooral het tumorvirologisch en het moleculair
genetlsch onderzoek),deels te wensen overlaat; de im
portantle voor het volksgezondheidsbeleld is groot,
dQch niet alles overtreffend. Aangezien de kwaliteit
achterblijft bij wat men mag verwachten bij een zo
ruime financiering stelt de Raad voor het gebied in te
krimpen (overigens zonder de eerste positie van dit
onderzoek op de uitgavenrangorde aan te tasten).
Voorts is een verschuiving van de middelen gewenst.
Zo zou bet tumorvirologlsch-genetisch onderzoek meer
en het radiobiologisch onderzoek Minder geld moe ten
ontYanKen. Het toegepaste patientgebonden onderzoek
dat erg versnipperd is, verdlent een kritische evalu
atle. Meer aandacht voor de psycho-sociale aspecten
is gewenst. De epidemiologie moet worden verbeterd.

3. ~~~~~!!~~~_!~~~!~I (4,9% van de uitgaven)

Het endocriene onderzoek is gemiddeld van een goed
niveau, niet van het allerhoogste belang voor het
volksgezondheidsbeleid, maar ook niet erg omvangrijk.
De Raad bepleit het goede onderzoek te versterken met
middelen die vrijkomen bij een herstructurering van
het terrein; invoering van meer moleculair-biologi
sche technieken verdient aanbeveling.

Het voedingsonderzoek heeft in het aIgemeen een
korte looptijd en geen grote diepgang, maar is poten
tieel weI van groot belanc voor het volksgezondheids
beleid. Met de huidige middelen valt een verantwoorde
onderzoeksinspanning te financieren.

4. ~!~!~_~!_!!!~!!!~!! (4,7% van de uitgaven)

De kwaliteit van het hematologisch onderzoek is
voldoende groot om bandhavlng van de onderzoeksin
spanning op bet huidige niveau te rechtvaardigen. Een
sterke toenadering tussen dit en het cardiovasculaire
onderzoek is gewenst.

De kwaliteit van het immunologisch onderzoek is
doorgaans goed; het 1s zeker beleidsrelevant (ook
voor bet bedrijfsleven). De immunologie heeft veel
tecbn1e.en opgeleverd die voor de diaRnostiek, en
voor andere wetenschappen, van belang zijn. De 1n
spanning moet op het huidiee niveau worden gehand
baafd. WeI is het van belang doublures (zoals bij
voorbeeld 1n het transplantatie-onderzoek) weg te ne
men, zodat in leemtes (bljvoorbeeld t.a.v. reumati
sche aandoeninsen) kan worden voorzien. Een nadere
studie naar een optimale taakverdeling is gewenst.
Uitbouw van de respectievelijke zwaartepunten is van
belang.
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5. ~~!~~!~~~~_E~~~!~~~!!~~ (5,8% van de uitgaven)

Oit gcbied is van groot belang voor het volksgezond
heidsbeleid; de kwaliteit van het onderzoek wisselt
sterk (psychofarmacologle en neurochemle zijn goed,
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek 1s vaak van
mindere kwaliteit). Ondanks een betrekkelljk ruime fi
nanelering zijn er veel leemtes in het onderzoek. De
Raad bepleit de steun op het huidige niveau te handha
van, en te streven naar aanzienlijke herstructurering
en doet daarvoor aanbevelingen op de deelgebieden psy
chosen, verslavingen, dementie en aangeboren geeste
lijke handicaps. Als de door de Raad bepleite stimule
ringsprogramma's hun vrucbten gaan afwerpen, zal bet
gebied kunnen groeien.

6. ~~~~!~!~!~!!:!_!:~_~~!!!~!!S!:!! (l0,8% van de uitgaven)

Oit gebied 15 beleidsmatlg tamelljk belangrijk (de
aandoeningen zijn verantwoordel1jk voor een relat1ef
groot aantal (langdurig) gehandicapten); het onderzoek
is omvangrijk en van goed gehalte. Handhaving van de
steun liJkt de Haad verantwoord. Het 1nterd1scipli~

naire karakter van de neurowetenschappen moet meer ge
stalte krijgen; zwaartepuntvorming wordt aanbevolen.

7. Hart en vaten (9,7% van de uitgaven)

I

...0Ati . A i ij Nt

Hier gaat het om omvangrijk onderzoek van een ge
middeld goed niveau (het positieve beeld van de kwa11
teit wordt bepaald door de starke inbreng van enkele
groepen). dat beleidsmatig zeker van belang is. De
Raad stelt voor de steun op het huldlge peil te hand
haven, doeh een herverkaveling te stlmuleren: er
dient Minder aandacht te worden hesteed aan de ep1de
miologie en aan onderzoek naar diagnostiek en behande
ling en m~er aan biochemische. celblolog1sche en .o1e
culair-genetisehe studies (zulks ter verd1eplng van
het Inzicht 1n etiologie en pathogenese van hart- en
vaatziekten).

8. ~~~~~~~~~~ (2,6% van de uftgaven)

Oft is een in omvang en kwaliteit aehter~ebleven ge
bied. beleldsmatig van groot belang gezien de' crote
ziektelast die aandoeningen van de luchtwegen veroorza
ken (CARA) . Het gebled moet eestimuleerd worden via zwaal'"'
tepunt vorming (Gronin~en,Utrecht) en met extra middelen.

9. ~E!J~~~~~~!~~~~~E~!~~! (8,6% van de uitgaven)

De taudheelkunde moet een krlmpgebied zijn. gezien de
omvang en kwallteit van de Inspanning. Fusie van de
drie randstedelljke subfaculteiten is verantwoord. De,
gastro-cnterologie moet op het huidige niveau geband-
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haafd blijven. Een zwaartepunt in Nijmegen verdient
overweging.

(2,5% van de uitgaven)

-

Dlt gebied kent gemiddeld goed onderzoek van be
scheiden omvang met een Dlet al te groot belang voor
het volksgezondheidsbeleld. Het totale niveau moet ge
handhaafd blijven, maar verschuivingen zijn wenselijk,
vooral in de riehting van zwaartepunten als Leiden en
Nijmegen.

11. ~!!~~!!~~~~~~_~~!~!!!~g~_~!~~~~~~_~~~!!~!~~!!~i
(2,5% van de uitgaven)

Hier gaat het om een beleidsmatig belangrijk gebied,
waarvan het onderzoek enkele goede kernen telt. De
eteun ware op het huidige niveau te handhaven, maar
verschu1vingen zijn gewenet ten gunste van de preven
tie van handicaps bij pasgeborenen (t.g.v. compliea
ties blj de geboorte) en van de ontwikkel1ng van ge
boortebeperkende mlddelen. Zwaartepuntvorming is ge
wenst.

12. Huidziekten (1,1% van de uitgaven)

Dit gebied kent relatief veel nogal versnipperd on
derzoek en gezien de beperkte ziektelast komt het voor
(enige) vermindering van steun in aanmerkina.

13. ~p!!!!~~_~!!~~!:~~~_~!~~!~!!~!!(2,5% van de uit
gaven)

Dit gebied is van groot be1ang voor het volksgezond
heidsbeleid en komt voor stimulerende maatrecelen in
aanmerking; het onderzoeksveld is zwak ontwlkkeld en
bescheiden in omvang. De stimulering moet zich in eer
ete lnstantie op de lmmunologie rich ten om daarin een
verschuivlng van thematlek tot stand te brengen.

14. ~!!!!!J~!_~~_~~~I~~~!~~_~!!!J~!~S~~(2,3% van de
uitgaven)

De embryologle verkeert ln een impasse en zal baat heo
ben b1j betere onderllnge samenwerkillr,. lJe eenetiea ziet
de Raad als een groeiveld: het ls een sterk gebied dat
nog onvoldoende benut wordt. Ui1:bouw van een zwaarte
punt (Rotterdam) 1s gewenst.

15. ~~~~~~~!~~~~_~~~_~~~I~~~!!~~~(1,9% van de uitga
ven)

D1 t gebied bespreekt de Raad bij de gebieden 11 cn
14.
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16. ~~~~!~!!~~~_~~~!~~!~~~~ (5.2% van de u1tgaven)

Ongevallen z1jn een belangrijke bron van sterfte en
morbiditeit; dit is beleidsmatig van belang. Het on
derzoek is bescheiden van omvang en laat kwalitatlef
te wensen over. Oit gebied ware te stimu1eren via
herstructu~erin~ en niet zozeer via verhoging van de
steun.

De toxicologie 1s eveneens beleidsmatig relevant,
kent een relatie! ruime financiering bij achterbllj
vende kwaliteit. Taakverdellng en zwaartepuntvormlng
is zeer gewenst.

A. ~~~~~~~~~~~~~!~~~~~!~~~~_~~_~~!~~!Il_~~~~~!!:!!

~~~~~~~~~~!~~~-~~~!!~~~~

Dit veld ontvangt ca f 135 mIn per jaar (gezond
heidszorg ondorzoek f 50 mIn, epidemiologle f 35 mIn
en de restgroep sociaal-wetenschappelijk onderzoek
f 50 mIn). Uit veld is beleidsmatig van groot belang,
ontvangt ruime middelen bij achterblijvende onderzoeks
kwaliteit. De Raad doet een aantal aanbevellngen am
deze middelen bater te benutten.

B. ~~~~~~~~_!!~~~~!~g!~

Dit veld ontvangt ca I 45 mIn op jaarbasis; de kwa
liteit van het onderzoek 1s niet erg duidelijk. Be
sluitvorming van de overheid over eorder verschenen
rapporten is dringend noodzakelijk.

»e Raad sluit het advies af met enige beschouwingen
over meer algemene onderwerpen.

De Raad oonstateert dat bet gezondheidsonderzoek in
de taakverdelings- en concentratie-operatie een aan
zienlijke veer moet laten en bepleit dat de totale
omvang van dit onderzoek niet sneller zal afne.en dan
die van het nat ion ale onderzoeksvolume. Voorts loopt
de Raad al enigszins vooruit op zijn advles over het
voorontwcrp NWO (ZWO)-wct. door enige op.erkingen te
mnken over de werk1 np: van de (,/,)pcde ge LdD tr'oom. A1 eer
der 1s r,ecoDstateerd dat het pilti~ntgebonden Onder'20ek
in ons land relatief zwak is. De Raad analyseert welke
hiervan de oorzaken zijn en doet enige voorstellen tot
verbetering. Verder besteedt hij enige aandacht aan
het onderzoek in bet bedr'ijfsleven en in de niet-uni
veY'r,i tair'e ondeY'zoeksinstellingen.
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8rouwers, A. , 84.05.28

8 10M E DIS C H E E N GE Z ON 0 H E I 0 5 TEe H N 0 LOG I E

Innovatieprojekt Meditron

Een beeldvorming per 1 juni 1984

1. PET, het doelgebied yoor deze Qntwikkeling
a. Met Positronen Emissie Tomografie (PET) wordt een methode voor me

disch onderzoek en diagnostiek geduid die momenteel een snelle ont
wikkeling te zien geeft. Een Positronen Emitterende Isotoop (PEl)
wordt hierbij gebonden aan een stof in het lichaam aktief op een
bepaaid proces dat men wil bestuderen. Zulk een radiofarmakon wordt
in het lichaam gebracht. De koncentratieverdelingen van zulk een
biologisch aktieve stot zijn plaats- en tijdafhankelijk te bepalen.

b. Dit vraagt een detektiesysteem (PET-kamera) voor de gammastralen
die ontstaan bij de'anhilatie van de positronen afkomstig van PEl.
Oit vereist ook een snel rekensysteem om uit de vele detekties van
ganunastraling de plaats van herkomst te bepalen i.e. tomografie.

c. De stralingsbelasting van de patienten of proefpersonen is bij deze
methode gering door laagenergetische gammastraling en door het
snelle verval van deze isotopen met halfwaardetijden tussen enkele
minuten en een paar uren. Het snelle verval van de hierbij toege
paste PEl vereist een cyklotron ter plaatse voor de produktie van
deze isotopen.

d, Door de lage halfwaardetijden van deze PEl is eveneens een snelle
radiochemische bewerking nodi(J vaar het binden van deze isotopen
aan de gewenste bialogisch aktieve stoffen en het gereed maken van
zulke radiofarmaka vaar direkte toepassing.

e. Deze PET-systemen maken het mogelijk dynamische studies te verrich
ten. Waar de reeds meer bekende tomografietechnieken als NMR en CT
overwegend morfologische informatie verstrekken geeft de PET een
meer direkte toegang tot. informatie over fysiologische processen in
het lichaam.

2, De industriele aandacht
a. Een aantal Kleine ondernemers ZlJO ge1nteresseerd om een industri~

le ontwikkeling op dit gebied tot stand te brengen. Deze industri~

Ie aktiviteiten zullen worden gebundeld in een nieuwe onderneming
met de naam van Medit.ron 8V.

b. Deze ondernemers opereren reeds langdurig internationaal op de
markt van de nukleaire geneesk\lnde. Zij stellen hun kennis van deze
markt en hun marketingsystemen tel beschikking van Meditron av. ~e

zijn tevens bereid het startkapitaal vaor deze onderneming te leve
reno Zij voorzien voor een deel in de produktiefaciliteiten nodig
voor de bouw van zulke cyklotronsystemen.
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c. Eind 1983 s~elde men vanuit de feeling voor deze markt een gat in
die markt vast voor kompakt cyklotrons en aanverwante zaken in de
PET-toepassingen. Dit meende men vast te stellen ondanks het feit
dat de USA-Cyclotron Co~peration, aktief op dit terrein falliet
ging. lnmiddels is deze visie bevestigd. Scanditronix een Zweedse
konkurrent van Meditron BV verwierf dit jaar reeds 7 opdrachten
voor de bouw van kompakt cyklotrons. Oit Zweedse bedrijf kon in dit
"gat in de markt" springen. Voor Meditron BV die op zijn vroegst
eind '85 een eerste cyklotron zou kunnen leveren vormt dit thans
een duidelijk negatief punt.

d. Naast Scanditronix opereert er nog een Japans bedrijf Japan Steel
op deze markt. In de USA ziet men een hernieuwde industri~le aan
dacht via Ortec tot stand komen.

e. Een verkenning van de potenti~le markt en een kennisneming van de
konkurrentie op dit gebied hebben deze andernemers doen besluiten
om in Meditron BV een serieuze paging te ondernemen am een deel van
deze groeiende makt te veroveren in de komende 10 jaar.

f. Enkele natuurkundige ingenieurs afgestudeerd op cyklotrontechnolo
gie hebben interesse in een aktieve rol in deze ontwikkeling. Zij
willen in het innovatiepoces rond deze PET-toepasssinqen verkennen
of ze tot een levensvatbare eigen onderneming kunnen komen.

Meditron in strateqisch perspektief
a. Sukses laat zich moeilijk afdwingen. Niet alles is momenteel te

overzien. Het ondernemen en risiko's nemen dienen in dit proces een
belangrijke rol te spelen. In de verkenningen tot op heden is ui
teraard aandacht geschonken aan facetten die de toekomstverwach
tingen zo realistisch mogelijk maken en die de kans op sukses ver
groten. Als een heel belangrijke voorwaarde voor sukses geldt zeker
het hebben van duidelijke strategische visie op deze onderneming.

b. Op basis van lopende kontakten met potenti~le klanten wordt het
realiseerbaar geacht dit jaar enkele opdrachten voor de bouw van
kompakt cyklotrons binnen te halen. oi t betreft dan machines, glo-
baal gespecificeerd met 20 Mev protonen, 10 Mev deuteronen, 100 ~A

bundelsterkte. nit worden ook systemen ontworpen op basis van nu op
karte termijn toegankelijke kennis.

c. De voeling met de markt levert een verwachting op van zeker een 5
tal van deze systemen te kunnpn leveren in de komende 5 jaar mits
men nu besluit thans alles te doen am dit binnen bereik te brengen.

d. Men moet op dit moment als een zeer realistische verwachting in
schatten dat het bij deze serie machines zou kunnen blijven bij on
geveer 5 in ca. 5 jaar.

e. Het leveren van enkele van deze machines en het doen ontstaan van
een gebruikersgroep daaromheen wordt essentieel geacht om een ope
ning te doen scheppen naar de wereldmarkt op dit gebied.

f. Deze eerste serie cyklotrons dienen op zich kostendekkend geplodu
ceerd te worden en een hoeveelheid ·cash flow" te leveren voor de
noodzakelijke aanvullende aktiviteiten. Ret wordt echter niet doel
matig geacht am op de produktie van deze relatief zware (22 ton) en
dure (in de orde van 2,5 milj. gulden) systemen een speciale be
drijfsruimte te doen inrichten
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g. Want uit de verkenningen op dit gebied volgden als strategische

doelstellingen:
Op de markt trachten te komen voor aIle komponenten nodig voor
een PET-toepassing.
Voorlopig met de cykiotronsystemen starten als boven geschetst.
Maar over ca. 5 jaar echt trachten door te breken met een sa
menhangend geheel van geavanceerde komponenten.
Uitgaande van een handzamer en goedkoper (ca. 1 milj. gulden)
cykiotronsysteem (in orde van 11 Mev protonen).
Waarmee je toch aIle gewenste isotopen kunt produceren door
daarop afgestemde nieuwe "target"-technologie.

h. Dit alles is alleen realiseerbaar bij een gericht "backing-up" on
derzoek en ontwikkelingsprogramma. Naast de vereiste aandacht voor
de industri~le aktiviteiten dient ook nu reeds begonnen te worden
met een uitwerking van zulk een onderzoekprogramma en met het ver
kennen van financieringsmogelijkheden hiervoor.

--

-

4. Ioegankelijke "know how" yoar dit innovatieproces
a. Op de TH-Eindhoven is de kennis toegankelijk voor de realisatie van

cyklotrons voor deze medische toepassingen. Tevens is op de THE
onderzoekaandacht gericht op de ontwikkeling van geavanceerde "tar
get"-technologie. Op de THE is ervaring verkregen met routinematige
diagnostiek m.b.v. kartlevende isotopen in regionale ziekenhuizen.

b. Op de RU-Graningen is de kennis toegankelijk over de reeds ontwik
kelde PET-toepassingen op medisch gebied. Op de RUG is de basisken
nis aanwezig t.a.v. de radiochemische technologie voor de ·on
line"-bereiding van radiofarmaka voor de thans bekende medische
toepassingen. Oak de beeldvarming met PET-systemen heeft op de RUG
aktieve onderzoekaandacht.

c. Binnenkort worden de fysisch technologische aspekten van PET-onder
werp van een gericht onderzoek op de TH-Delft.

d. AIle industri~le aspekten waarbij de kennis en feeling voor de we
reldmarkt op dit gebied is toegankelijk via Meditron BV.

e. Meditron BV verwierf de rechten voar het mede leveren van de PET
systemen, ontwikkeld in Houston USA en daarmee toegang tot de ·know
how" en ontwikkelingen op dit gebied.

5. "Backing up" -ondeuoekprogrampla
Aansluitend bij het bovengeschetste globale beeld van de onderzoekkapa
citeit binnen Nederland ligt het voor de hand oa in het ondersteunend
onderzoekprogramma in ieder geval de volgende projekten tot ontwikke
ling te brengen:
d. Ontwikkeling nieuwe targettechnalogie voor de praduktie van thans

medisch taegepaste isotopen (C-11, N-13, 0-15, F-18) met een klein
cyklotron (THE-RUG).

b. Ontwikkeling van zulk een geavanceerd klein cyklatran met ondermeer
een zelfafschermende jukkonstruktie, en een sterkere bundelstrooa
dan momenteel realiseerbaar (THE).

c. Onderzoek naar nieuwe medische toepassingen van PET (RUG).
d. Ontwikkeling van hierbij aansluitende nieuwe automatische produk

tiesystemen voor radiofarmaka (RUG-THE).
e. Ontwikkeling van de imaging in PET-taepassingen (RUG).
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f. Verkenningen van mogelijke innovatie& op het gebied van PET-syste
men.

6. Oveuicht
Het bijgevoegde overzicht BMGT/84.245 d.d. 26-5-1984, geeft een scbema
tisch beeld van dit innovatieprojekt. Gestreefd wordt naar een zo zelf
standig aogelijke indu6tri~le ontwikkeling, boven in het schema aange
geven, naast een op zich staande aandacht voor het ondersteunend onder
zoek, onderaan dit schema geplaatst. Belangrijk wordt de verbijzonde
ring van de aandacht voor de strategische beleidsvorming geacht. Het
forum hiervoor dient ondermeer te zijn samengesteld uit onderzoeklei
ders, beleidsvoerders van Meditron BV en uit personen met gevoel voor
de wereldaarkt op dit gebied. Gedacht wordt aan jaarlijkse -Medical
Technology Assessment--workshops om met een multidisciplinair samenge
steld forUII te kOllen tot bijatellingen in deze strategische beleidsvoe
ring en in het onderzoekprograama op dit terrein.

-

y------

- - - .

• geavanceerde I.Hgel technolc.gle

•

• bow.kund1lle voorzlening.n

• Inrlehllngen. v.n r.dloch.mi,c·~ I.boratorla

• 20/10 cyklotron 'y'le..

• "urget h.ndllnll"-'yu....n
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