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I Dames en heren, 

Het is dit keer een bijzonder academisch jaar dat ik mag 

openen. Bijzonder, omdat we tegelijkertijd de start vieren van 

de opleiding biomedische technologie, een nieuwe vijfjarige 

ingenieursopleiding die de TU Eindhoven gezamenlijk met de 

Universiteit Maastricht uitvoert. Orn het bijzondere van deze 

gebeurtenis te onderstrepen hebben we een wat afwijkende 

vorm en aankleding voor deze bijeenkomst gekozen. Zo zal 

het woord niet slechts door een rector maar door twee 

worden gevoerd. Het doet me bijzonder veel genoegen dat 

mijn collega Cohen van de Universiteit Maastricht hier straks 

oak een toespraak zal houden. De rolverdeling daarbij is dat 

ik het Eindhovens academisch jaar open - waar ik nu mee 

bezig ben - en dat hij de nieuwe opleiding opent. 

In het kader van deze twee openingen is er oak een externe 

spreker. Ook dat is ongebruikelijk voor de opening van het 

academisch jaar van de TU Eindhoven. lk ben verheugd dat 

de voorzitter van de Gezondheidsraad, prof. Sixma, bereid is 

gevonden een toespraak te houden over de ontwikkelingen 

in de biomedische technologie en de rol die de nieuwe 

opleiding en haar afgestudeerden daarin kunnen spelen. 

Met twee zulke eminente sprekers die na mij komen zal ik 

niet veel meer over de nieuwe opleiding zeggen. Maar er zijn 



twee punten rand deze opleiding die ik toch wil benadruk

ken. In de eerste plaats is dat de absolute uniciteit van dit 

initiatief in Nederland. Niet eerder is er een echt gezamen

lijke opleiding van twee Nederlandse universiteiten op deze 

schaal tot stand gekomen. Hier combineren twee instellingen 

hun wederzijdse sterkten om gezamenlijk een opleiding te 

realiseren die iedere instelling in isolement niet tot stand 

had kunnen brengen. lk zie deze samenwerking als een 

eerste voorbeeld van het soort strategische allianties die de 

universiteiten in de toekomst vaker zullen aangaan. 

Het tweede punt dat ik wil benadrukken is het grenzeloze 

enthousiasme waarmee een beperkte groep mensen in 

Eindhoven en Maastricht aan de voorbereiding van de 

opleiding heeft gewerkt. lk weet dat ik anderen tekort doe, 

maar ik wil in ieder geval de namen noemen van de twee 

leden van de opleidingsdirectie: prof. Janssen en prof. Arts. 

Onder hun bezielende leiding is er buitengewoon hard 

gewerkt om de opleiding in de startblokken te krijgen. 

Uit de vele gesprekken die ik met vooral collega Janssen 

heb gevoerd, weet ik hoeveel daar voor nodig was. 

I Dames en heren, 

lk sprak over een bijzonder academisch jaar dat ik open. Die 

bijzonderheid zit hem niet alleen in de start van de opleiding 
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biomedische technologie. Er zullen zich dit jaar aan de TU 

Eindhoven meer bijzondere dingen voordoen. lk doel daarbij 

niet op de nieuwe universitaire bestuursvorm die wordt 

ingevoerd, ik doel daarbij ook niet op de nieuwe onderzoeks

instituten die dit jaar op de campus van de TU Eindhoven 

van start zullen gaan, zoals daar zijn: het technologisch 

topinstituut Polymeren, het Europese onderzoekinstituut 

Eurandom en natuurlijk TNO lndustrie. Nee, ik wil me nu 

even tot het onderwijs beperken. De twee zaken waar ik 

aan denk zijn het notebook-project en het nieuwe 

onderwijsmodel. lk zal over beide wat zeggen. 

In het kader van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs 

aan de TU Eindhoven zullen notebook computers een 

centrale rol gaan spelen. Binnenkort gebruiken de studenten 

deze compacte, draagbare computers bij alle vormen van 

onderwijs. Ze gebruiken hun notebooks om simulaties uit te 

voeren, om opdrachten te maken, om onderling en met hun 

docenten te kunnen communiceren, om ontwerpen door te 

rekenen, om bibliotheekliteratuur te raadplegen, etc. Kortom, 

met de notebooks stapt de TU Eindoven als eerste univer

siteit in Nederland grootschalig en principieel het tijdperk 

binnen van het door informatietechnologie ondersteunde 

onderwijs. 



Vanaf 1 december a.s. zullen binnen een jaar alle eerstejaars 

studenten met notebooks uitgerust hun onderwijs volgen. 

Na een periode van vijf jaar zullen alle studenten van de TU 

Eindhoven met behulp van notebook computers studeren. 

Oat is niet zo maar een kleine aanpassing. Nee, door de 

integrale toepassing van de informatietechnologie in ons 

onderwijs zullen zich grote veranderingen voltrekken in de 

wijze waarop docenten hun onderwijs aanbieden en in de 

wijze waarop studenten in dat onderwijs participeren. Aan 

de kostenkant kan ik melden dat de TU Eindhoven voor de 

notebooks een dusdanige vorm van medefinanciering zal 

aanbieden dat de kosten voor de studenten in de 

grootteorde liggen van hun boekenbudget. 

De plannen rond een Eindhovens onderwijsmodel zijn wat 

minder ver gevorderd. loch willen we ook hierin op korte 

termijn meer helderheid scheppen. Het gezichtsbepalend 

element in deze is OGO: Ontwerp Gericht Onderwijs. 

Eventueel mag Ontwerp vervangen worden door Ontwerpen 

en Gericht door Gestuurd, maar de boodschap is dat het 

Eindhovense ingenieursonderwijs zich focusseert op 

'ontwerpen'. Met de dominante rol die de TU Eindhoven 

speelt in de Nederlandse ontwerpersopleidingen hebben 

we hierin een uitstekende uitgangspositie. 
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De objecten die ingenieurs ontwerpen zijn velerlei: produk

ten, materialen, processen, systemen, etc. Kenmerkend voor 

de academisch opgeleide ingenieur is dat deze zijn synthe

tiserend werk baseert op wetenschappelijke analyse. 

Kenmerkend voor het proces van ontwerpen is dat dit zich 

veelal afspeelt in ontwerpteams, ontwerpteams waarin 

vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke 

disciplines gezamenlijk bijdragen aan het welslagen van het 

ontwerpproject. Zo zien we dus een aantal ingredienten van 

ontwerpen bij elkaar komen: de combinatie van analyse en 

synthese, het werken in teams, en het werken met des

kundigen van andere disciplines. 

Het is een interessante uitdaging om de rol van het 

ontwerpen duidelijker zichtbaar te maken in het onderwijs 

aan de TU Eindhoven. We willen dit academisch jaar 

gebruiken om het OGO onderwijsmodel meer inhoud en 

structuur te geven. In discussies met de faculteiten en de 

opleidingsdirecteuren heb ik gemerkt dat daar veel 

belangstelling voor bestaat. 

lk sprak eerder over het enthousiasme van de voortrekkers 

van de nieuwe opleiding biomedische technologie. lk vind 

dat enthousiasme vanaf de werkvloer erg belangrijk. Want 

nieuwe initiatieven kunnen pas successen warden als zij 



gedragen warden door de toewijding van de mensen die 

het echte werk moeten doen. Op een soortgelijke manier 

vonden het notebook-project en het OGO onderwijsmodel 

hun oorsprong op de werkvloer. Het zijn initiatieven die 

zijn aangedragen door enthousiaste mensen die zich 

bekommeren over de kwaliteit van ons onderwijs. lk prijs 

mij gelukkig lid van het College van Bestuur te mogen zijn 

van een universiteit die gedragen wordt door een gemeen

schap van enthousiaste en toegewijde mensen. 

I Dames en heren, 

Het wordt een bijzonder jaar, waar ik met hoge verwacht

ingen naar uitkijk. Het zal u daarom niet verbazen als ik 

zeg dat het me een buitengewoon genoegen is om het 

academisch jaar 1997/1998 aan de TU Eindhoven voor 

geopend te verklaren. 
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I Dames en heren, 

Het is om verschillende redenen wel zeer bijzonder dat ik 

hier, als Rector van de Universiteit Maastricht, vandaag het 

woord mag voeren ter gelegenheid van de opening van het 

academisch jaar aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Aan mijn eigen universiteit is me dat, als Rector. nooit 

gelukt. Bij ons is het gebruik dat op de zitting ter gelegen

heid van de opening van het academisch jaar het woord 

wordt gevoerd door de voorzitter van het College van 

Bestuur. de voorzitter van de Universiteitsraad en door 

een spreker van buiten. Vandaag is dat Minister-President 

Kok geweest - die wij op een zodanig tijdstip hebben 

geprogrammeerd dat ik hier toch tijdig aanwezig kon zijn. 

Dat ik hier mag spreken, stemt tot grate tevredenheid. In de 

eerste plaats duidt het op een vriendschappelijke verbonden

heid van onze beide universiteiten, die inderdaad aanwezig 

is, en die vooral een gevolg is van het feit dat nogal wat 

onderzoekers uit onze beide universiteiten elkaar gevonden 

hebben, en op veelbelovende terreinen samenwerken. Het 

gaat om een samenwerking die van onderop tot stand is 

gekomen (ik kom daar straks nog uitvoeriger over te 

spreken), en die door de bestuurders van allengs steviger 



fundamenten is voorzien. Het meest stevige fundament 

is natuurlijk de gezamenlijke studierichting biomedische 

technologie, die vandaag officieel van start gaat. Oat wij 

er gezamenlijk en in vereniging in geslaagd zijn om die 

studierichting te doen instellen, is de tweede reden die mij 

tevreden stemt. Oat komt omdat wij hier, als de voortekenen 

niet bedriegen, een studierichting hebben die voor allerlei 

verschillende partijen interessant is. 

In de eerste plaats natuurlijk voor de studenten, die een 

zware, maar uitdagende opleiding tegemoet kunnen zien. 

Een opleiding met zowel fundamentele als toegepaste 

vragen, een opleiding op een terrein dat in de komende 

jaren alleen maar in belang zal toenemen. Eenvoudig, 

dames en heren studenten, zult u het niet krijgen. Maar als 

u dat gewild had, dan was u er zeker niet aan begonnen! 

De opleiding is in de tweede plaats ook interessant voor 

onze beide universiteiten. Voor de TUE, omdat het, zo blijkt 

uit het grote aantal aanmeldingen, alleen al om die reden 

om een belangrijk projekt gaat, dat bovendien medewerkers 

uit maar liefst acht verschillende faculteiten (vijfTUE, drie 

UM) in staat stelt om samen te werken, en dus op nieuwe 

ideeen te komen. De opleiding is voor de Universiteit 

Maastricht interessant, omdat verschillende disciplines uit 

de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
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voor de voortgang van hun onderzoek behoefte hebben aan 

mensen die opgeleid zijn op het snijvlak van biomedische 

weten-schappen en techniek: dankzij deze nieuwe opleiding 

komen die er nu aan - sterker. ze zitten inmiddels in deze 

zaal ! En tenslotte is de opleiding ook in macro-termen 

belangrijk in een tijd waarin het aantal aanmeldingen voor 

beta-studies terugloopt: wanneer een opleiding in een keer 

meer dan 70 studenten trekt, dan kunnen we daar met z'n 

alien blij om zijn; de ministers van onderwijs en economische 

zaken en het bedrijfsleven niet in de laatste plaats. En dan 

heb ik het nog niet gehad over het feit dat de opleiding 

relatief veel vrouwen trekt; ongeveer de helft van degenen 

die zich hebben aangemeld. lk weet wel zeker dat U daar, 

alweerom allerlei redenen, blij mee bent. 

I Dames en heren, 

Er wordt al lange tijd gesproken over universitaire samen

werking. In de praktijk blijkt dat vaak niet eenvoudig 

realiseerbaar. Telkens opnieuw merk je dat er twee factoren 

zijn die werkelijke samenwerking tot stand kunnen brengen. 

De eerste factor is geografisch: als je op elkaars lip zit, dan 

merk je dat mensen onder de koffiepauzes gaan praten over 

dingen die ze interessant vinden, en uit dat soort gesprekken 

wil samenwerking nog wel eens voortvloeien. Trouwens, niet 



alleen samenwerking: soms worden juist dan de mooiste 

ideeen geboren. Maar als je verder van elkaar af zit, dan 

wordt samenwerking opeens een stuk ingewikkelder. 

Dan is er maar een andere factor die dat toch tot stand 

kan brengen, en dat is: gezamenlijke interesse. Als die er 

is, dan doet het er niet toe waar mensen zitten, dan vinden 

ze elkaar. 

Dat is wat er in de jaren zeventig is gebeurd met een aantal 

onderzoekers aan onze beide universiteiten. Eerst ontstond 

er samenwerking tussen de vakgroepen Fundamentele 

Werktuigkunde en Transportfysica van de TUE en de vak

groepen Fysiologie, Biofysica, Anatomie en Bewegingsweten

schappen van de UM. Later werden dater meer. Er werd 

gezamenlijk, fundamenteel onderzoek gedaan naar de 

werking van hartkleppen, de stroming in de halsslagader

vertakking, hartspiermechanica, tussenwervelschijf en de 

elleboog. Steeds met het doel de diagnose te verbeteren en 

hulpmiddelen te ontwikkelen. Het waren interuniversitaire 

projecten, gesteund met geld van beide instellingen, die in 

de loop der jaren veel inkomsten verwierven van externe 

financiers uit de tweede en derde geldstroom. Je kunt al 

deze activiteiten onderscheiden naar promotie-projecten, 

afstudeerprojecten hierbij, gezamenlijke publicaties (in

middels te veel om op te noemen) en colleges over en weer. 
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Bij de TUE ging het om onderzoekers van het in de jaren 

zeventig tot stand gekomen dwarsverband Biomedische en 

Gezondheidstechnologie (BMGn. dat zich bezighoudt met 

complexe thema's die door hun multidisciplinaire karakter 

niet goed meer pasten in de gevestigde mono-disciplines. 

Het dwarsverband vormde zo een natuurlijke verbinding 

met het onderzoek aan de UM dat vanaf zijn oprichting 

multidisciplinaire thematiek centraal stelde. 

De samenwerking kwam bottom-up tot stand; ik zei dat 

al eerder. Onderzoekers vonden elkaar op het gebied van 

biomedische onderwerpen, waarbij ze elkaars methoden en 

technieken gebruikten. Opvallende resultaten bereikte men 

bij onderwerpen als het cardiovasculaire systeem (zoals u 

weet heeft de UM op dat terrein een erkende onderzoek

school), en later bij biomaterialen. 

Met de komst van de Faculteit Gezondheidswetenschappen 

in Maastricht in het begin van de jaren tachtig (waar 

overigens het dwarsverband BMGT en vooral uw faculteit 

Bedrijfskunde aan meegeholpen hebben), werd de samen

werking ook naar die faculteit uitgebreid. Tussen de vak

groepen Bewegingswetenschappen en Werktuigbouwkunde 

groeide zinvol onderzoek op het gebied van de skeletspier 

en lage rugklachten. Sinds 1984 werden ook docenten 



uitgewisseld. In de loop der tijd kwamen zo over en weer 

benoemingen op deeltijdse leerstoelen tot stand (bijvoor

beeld bij Medische lnformatica aan de UM en Elektro

techniek aan de TUE). Momenteel zijn er zo'n tien 

wederzijdse benoemingen. 

Tegen het einde van de jaren tachtig vonden beide Colleges 

van Bestuur het nuttig de gegroeide samenwerking uit te 

breiden en te formaliseren. Dat leidde tot een samen

werkingsovereenkomst die in 1991 tot stand kwam. Er werd 

een gezamenlijke wetenschappelijke commissie ingesteld, 

waarvan tot voor kort uw prof. Herman Bouma de voorzitter 

was, en momenteel de Maastrichtse prof. Harry Struijker 

Boudier. De commissie kreeg tot taak beide colleges te 

adviseren over samenwerkingsprojecten, over daaraan te 

stellen eisen, en over nieuwe vormen van samenwerking, 

ook op onderwijsgebied. Beide colleges stelden een subsidie 

van drie ton op jaarbasis beschikbaar, waaruit gezamenlijke 

promotie-projecten betaald werden. Daarvan zijn er inmid

dels ruim 15 afgerond. 

In 1991 werd ook een instituut op het gebied van bio

materialen en polymeren opgericht, teen Bioprime geheten, 

waaraan het Ministerie van Economische Zaken 2,5 miljoen 

gulden subsidie bijdroeg en waarin wordt samengewerkt 
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met enkele industriele partners. Onderzoek op het gebied 

van heparines werd versterkt met een promotieplaats. 

Halverwege de jaren negentig had multidisciplinaire 

samenwerking op het raakvlak van gezondheidszorg en 

medische technologie talrijke vormen aangenomen: uit

wisseling van staf. uitwisseling van onderwijs en studenten, 

gezamenlijke promotieprojecten en gezamenlijk onderzoek, 

vooral rond de thema's hart- en vaatziekten, voeding, ver

oudering, medische informatietechniek en ergonomie. 

Oat was een gevolg van het enthousiasme van onderzoekers, 

de projectmatige aanpak van beide instellingen, en de gelijk

gerichtheid van een groot deel van de thematiek, bij u in het 

dwarsverband BMGT, in Maastricht bij de faculteiten Genees

kunde en Gezondheidswetenschappen, daarin ondersteund 

door de Faculteit der Algemene Wetenschappen. Daarmee 

bereikten wij resultaten die ieder van ons apart niet had 

kunnen bereiken. Dat is de meerwaarde van onze samen

werking. Maastricht mist een aantal basisdisciplines op 

beta- en technisch gebied. Vooral voor de medische faculteit 

en het academisch ziekenhuis, waarvoor die disciplines hard 

nodig zijn, is samenwerking met de TUE van vitaal belang, 

zeker gezien de technologische ontwikkelingen in de gezond

heidszorg van de afgelopen jaren. 



In 1994 is de wetenschappelijke commissie gaan nadenken 

over vormen van gezamenlijk onderwijs, voortbordurend op 

de ontstane hechte samenwerkingsverbanden, met in het 

achterhoofd de noodzaak mensen op te leiden die een brede 

kijk hebben op complexe, vaak technologische problemen 

binnen de gezondheidszorg. De commissie stelde een aparte, 

breed samengestelde commissie voor onderwijs in, die moest 

nadenken over het ontwikkelen van een curriculum bio

medische technologie. Deze onderwijscommissie bestond uit 

een groot aantal deskundigen die zonder uitzondering be

horen tot de internationale top in hun vakgebied. Deze 

commissie heeft vaak vergaderd en kwam in 1995 met een 

rapport dat de basis heeft gelegd voor de opleiding die wij 

vandaag openen. 

De onderwijscommissie was van oordeel dat de mondiale 

ontwikkelingen op medisch technologisch gebied een 

zelfstandige opleiding rechtvaardigen. Men vend dat niet 

langer gesproken kon worden van een applicatiegebied van 

de technologie, dat er zo maar even kon worden 'bijgedaan'. 

Er zijn gebieden tot ontwikkeling gekomen waarin bio

medische en technische wetenschappen onderling zo 

verstrengeld zijn geraakt dat welhaast sprake is van een 

nieuwe discipline. Het gaat dan bijvoorbeeld om biologische 

materialen en biologische compatibiliteit, en om modellen 
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voor biologische neurale netwerken. Een goed voorbeeld 

daarvan is de ontwikkeling van een bloedvatprothese. Dat 

omvat polymeertechnologie, biomechanische kennis om 

materiaalgedrag van de toegepaste kunststofmaterialen in 

harmonie te brengen met mechanische eigenschappen van 

de bloedvaten om geen verstoringen in de bloedstolling te 

veroorzaken, aandacht voor de biocompatibiliteit van de 

vaatwand op het stromende bloed, het bezien waar cellen 

aan het oppervlak van natuurlijke bloedvaten bruikbaar 

kunnen fundioneren, en het omvat methoden om cellen te 

isoleren en aan kunststofmaterialen te binden. Steeds waar 

dat succesvol is, wordt bovendien aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van produdieprocessen voor zulke complexe 

componenten. 

Er is sprake van een trendbreuk, nu deze terreinen niet 

!anger naast elkaar staan, maar elkaar doordringen en in 

toenemende mate elkaar bepalen. Belangrijk is daarom 

dat een nieuwe generatie biomedisch technologen wordt 

opgeleid, die vanaf het begin met deze interdiscipline zijn 

groat gebracht en die niet, zoals de huidige generatie, de 

psychologische drempels naar de andere disciplines kennen. 

Aanvankelijk was er buiten onze instellingen grote twijfel 

over dit concept. De in onze kringen welbekende Advies-



P' 
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commissie Onderwijsaanbod meende dat het grote gebied 

van de techniek en dat van de medische wetenschap niet 

in een vierjarige opleiding te omvatten was (daar ging het 

aanvankelijke plan van uit). De vrees bestond dat de 

opgeleide student van alles iets wist maar wel te weinig. 

En dat er te veel concessies gedaan waren aan de basis voor 

een ingenieursopleiding. En verder was de commissie van 

oordeel dat een goed opgeleide ingenieur beter als promo

vendus of in de arbeidssituatie de noodzakelijke medische 

kennis kon verwerven. 

De commissie die het plan had voorbereid, meende 

echter · geheel in het voetspoor van de ervaringen aan 

de Universiteit Maastricht · dat je niet zozeer moet kijken 

naar de vraag wat iemand aan het eind van zijn opleiding 

weet, als wel naar de vraag hoe vaardig iemand met moei· 

lijke problemen in het veld van de biomedische technologie 

kan omgaan, en hoe hij of zij daarbij de benodigde kennis 

kan verkrijgen, hoe hij daarin met anderen moet commu

niceren en samenwerken. De ervaringen van onze samen

werking bevestigen het belang van die aanpak: biomedisch 

opgeleiden kunnen vaak moeilijk in de technologie binnen

dringen, en ingenieurs komen de drempel naar biomedische 

aspecten moeilijk over. Dat is niet alleen onwennigheid, 

maar ook een zeer langdurige houding in onvoldoende 
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deskundigheid op het andere terrein. Wachten totdat de 

opleidingsjaren achter de rug zijn, om die noodzakelijke 

integratie tot stand te brengen, versterkt die houding. 

Een door de commissie aangepast plan, waarin die integratie 

nag eens werd onderstreept, werd vervolgens opgesteld en 

weer aan de adviescommissie voorgelegd. De commissie 

bleef evenwel, we spreken nu over januari 1996, bij haar 

standpunt. Het was de minister die met een oplossing voor 

de impasse kwam. Hij onderkende het grate belang van de 

opleiding voor de medischtechnologische innovatie. Hij vond 

wel dat er geen concessies gedaan konden warden aan de 

basis van een ingenieursopleiding, en stelde daarom voor 

een vijfjarige opleiding aan de Adviescommissie Opleidingen 

voor te leggen. Aldus geschiedde. In april 1996 kreeg de 

adviescommissie een bijgesteld plan aangeboden, in de vorm 

van een vijfjarige ingenieursopleiding aan de TUE met een 

belangrijke biomedische inbreng vanuit Maastricht. Zo kon 

de basis versterkt warden, kon de diepgang vergroot 

warden, en kon meer aandacht besteed warden aan kennis

overdracht. Breedte, gecombineerd met diepgang. 

De diepgang werd oak verkregen door een tweetal nauw 

omschreven afstudeervarianten te definieren: biomedische 

systeem- en informatietechnologie, en biologische materialen 

en -structuren. 



,. 
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Aanvankelijk bestond er ook twijfel aan de maatschappelijke 

behoefte van de opleiding. In het bijgestelde plan werd daar 

uitvoerig op ingegaan, waarbij gebruik kon warden gemaakt 

van de bevindingen die enkele trekkers van het plan (de 

hoogleraren Janssen en Huson) in de VS hadden opgedaan 

bij de biomedical engineering programma's. Die program

ma's bevinden zich in een opgaande lijn; alle afgestudeerden 

vinden relevant en interessant werk; het aantal congressen 

en tijdschriften op dit terrein groeit, evenals het aantal aan

vragen voor onderzoek bij de National Science Foundation. 

Kortom, er was geen reden te veronderstellen dat de afge

studeerden geen baan zouden kunnen vinden. De advies

commissie gaf de opleiding uiteindelijk het voordeel van de 

twijfel en' adviseerde - zij het met enige aarzeling - positief. 

De minister nam dit advies over. En zo kan de opleiding 

vandaag van start gaan. 

I Dames en heren, 

De basis voor de samenwerking TUE-UM is hecht. 

De opleiding BMT zal deze ongetwijfeld versterken, waarbij 

wij gebruik moeten blijven maken van elkaars sterke kanten, 

ook op andere terreinen dan wij nu al hebben ontgonnen. 

Te denken valt aan de gerontechnologie, waarop de TUE een 

instituut heeft, en dat al contacten heeft met instituten 
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in Maastricht op het gebied van de extramurale en trans

murale gezondheidszorg, en aan het gebied van de voeding. 

Te denken valt ook aan andere thema's waarop onze beide 

universiteiten onderzoeksscholen hebben - waarbij ik graag 

van de gelegenheid gebruik maak U te feliciteren met de 

recente erkenning van vier van uw onderzoekscholen. 

Samen met uw eerder erkende onderzoeksschool katalyse 

en de Maastrichtse onderzoeksscholen op het gebied van 

de hart- en vaatziekten (CARIM), voeding en metabolisme 

(MENU), gezondheidszorg en preventie (CaRe), psycho

pathologie (EPP) en hersenen en gedrag, moet verdere 

samenwerking mogelijk zijn. Het zou mij niet verbazen als 

daaruit over enige tijd weer een gezamenlijke opleiding 

tevoorschijn komt en dat mijn opvolger U, collega Rem, in 

Maastricht mag verwelkomen om die te komen openen! 

I Dames en heren, 

lk heb U geschetst wat er allemaal gebeurd is voordat 

wij hier vandaag bijeen konden komen voor de start van de 

opleiding BMt En vanwege al die inspanningen die zovelen 

zich getroost hebben - niet in de laatste plaats onze collega's 

Janssen en Arts die het afgelopen jaar zo hard aan de 

voorbereiding van de opleiding hebben gewerkt - is het mij 

nu een buitengewoon genoegen om de opleiding 

Biomedische Technologie voor geopend te verklaren. 

~ 
'I 

I 
I 
\ 



De auteur is dr E.H.S. Drenthe, senior beleidsmedewerker bij de dienst 

lnstellingsstrategie en lnternationale samenwerking van de UM, en 

tevens steun en toeverlaat van de commissie TUE-UM, dankbaar voor zijn 

hulp bij het schrijven van deze toespraak 
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I Waarde toehoorders, 

lngenieurs en artsen 

Een september - begin van het nieuwe academisch jaar aan 

de Technische Universiteit Eindhoven. Wat doet een arts hier, 

en dan nog wel een arts zonder technische achtergrond. 

Artsen en ingenieurs hebben wel wat gemeen. Geneeskunde 

en technische wetenschappen zijn beide toegepaste weten

schappen. Maar er is meer dat hen scheidt. lngenieurs 

hebben een optimistische levensvisie: hun wereld is maak

baar, hun resultaten zijn toetsbaar, hun produkt mag er zijn. 

Artsen hebben het moeilijker: zij voeren een strijd die ze 

weten uiteindelijk te verliezen; zij hebben te maken met 

angst en pijn en hun optimisme heeft meer met hoop dan 

met maakbaarheid te maken. Artsen en ingenieurs vormen 

duidelijk twee aparte disciplines. Zij komen uit verschillende 

denkwerelden. Toch moeten ze samenwerken bij de nieuwe 

ontwikkelingen in de biomedische technologie. 

Een nieuwe discipline: de biomedisch ingenieur 

De Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversiteit 

Limburg hebben in 1990 een samenwerkingsverband 

opgezet om onderzoek te doen in de biomedische techno

logie. Er is een programma ontwikkeld dat succesrijk is 

gebleken. Assistenten in opleiding (aio's) doen hun onder-

---------



zoek op twee locaties - het technologische deel aan de 

Universiteit Eindhoven, het biomedische deel in Maastricht -

en er is een gezamenlijke begeleidingscommissie, die voor 

integratie zorg draagt. Tot nu toe waren er zo'n twintig aio's 

binnen het programma, en ongeveer een derde er van is 

inmiddels gepromoveerd. Jaarlijks wordt er een dag geor

ganiseerd waar het onderzoek gepresenteerd wordt: een 

indrukwekkende serie voordrachten die een breed terrein 

bestrijken. Door dit programma is toenadering ontstaan 

tussen onderzoekers van beide universiteiten en de 

samenwerking gaat makkelijker. 

loch is er nog zorg. De samenwerking gaat wel makkelijker, 

maar men spreekt niet een taal. De onderzoekers, de aio's, 

bewegen zich met meer gemak bij de zuster-universiteit, 

maar de biomedische onderzoeker denkt anders dan de 

ingenieur en de ingenieur blijft ingenieur. Er is samenwerking 

tussen de disciplines, maar ieder houdt zijn eigen terrein, zijn 

eigen aparte identiteit. 

Hieruit is het beset gegroeid dat het nog beter moet kunnen. 

Het moet mogelijk zijn om studenten te krijgen die niet 

dichtslaan wanneer wiskundige formules of elektrische 

schema's (of: schema's over elektriciteit?) op het bord 

verschijnen, en die tegelijk begrip hebben voor en verstand 

hebben van het leven. Kortom, beoefenaars van een nieuwe 

discipline: de biomedische technologie. 
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Zo'n nieuwe discipline moet je maken. Zoals professor 

H. Bouma, een van de initiatiefnemers, zei: 'Je moet ze jong 

vangen! ". Zoals kinderen gevoelig zijn voor taal tot de 

leeftijd van 8 :t: 10 jaar, en zich snel moeiteloos uitdrukken 

in een nieuwe taal, zo lijkt iedereen zich wat hij ziet als zijn 

eigen discipline, te verwerven tussen zijn 18e en 25ste jaar. 

Voor mijzelf geldt dit zeker: ik heb misschien meer tijd met 

een pipet of achter een elektronenmicroscoop doorgebracht 

dan aan het ziekbed, en misschien nog meer achter een 

bureau. Toch voel ik mij arts. 

Orn zo'n nieuwe discipline te maken is er door de TUE en de 

RUL gekozen om een nieuwe opleiding te starten. De 

biomedische technologie: een opleiding tot biomedisch 

ingenieur. 

De studie biomedische technologie 

Wat is dit voor opleiding, en wie wordt er opgeleid en tot 

wat? In het moderne jargon: het is een vijfjarige, voltijdse, 

eerste fase opleiding met uitgesproken B-signatuur. Een 

opleiding tot ingenieur, maar een biomedisch ingenieur. 

Het is een vijfiarige opleiding, in lijn met andere 

ingenieursopleidingen; maar ook omdat analyse van de 

biomedical engineering-opleidingen in de VS laat zien dat 

deze tot de langste en moeilijkste behoren. Het is een 

opleiding met een uitgesproken B-signatuur doordat nadruk 



wordt gelegd op kennisverwerving en vaardigheid op natuur

wetenschappelijk terrein. Het is een opleiding tot ingenieur 

omdat niet volstaan wordt met het begrijpen, maar expliciet 

de nadruk gelegd wordt op ontwerpen. 

Toch heeft de opleiding kenmerken van een medisch 

biologische opleiding. Denk- en werkwijzen uit de techniek 

worden toegepast op biologische realiteiten, zoals bestu

deerd door de biomedische basisdisciplines. 

De opleiding bestaat uit een 2-jarige brede technologische 

opleiding met biomedische componenten, waarbij het eerste 

jaar een selecterend propedeusejaar is. Daarna kiest de 

student uit een van de twee profielen: 

• Biomedisch systeem- en informatietechnologie 

• Biologische materialen en structuren. 

BSI is gericht op instrumentatie, signaalanalyse, beeld

vorming en -verwerking en op biomedische informatie

technologie. 

BMS is gericht op mechanisch en chemisch gedrag van 

biologische materialen en structuren. Aandacht is er 

vooral voor het skeletsysteem en het hartvaatstelsel. 

Onder andere gaat het hier over prothesen, kunstorganen 

en systemen voor langdurige geneesmiddeltoediening. 

Bij de opzet van het onderwijs wordt gemikt op een 

combinatie van probleem gestuurd onderwijs in groepen 
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van 8 in de eerste jaren en groepen van 4 in de latere fase, 

met daarnaast een aantal kenmerken van het college- en 

practicumonderwijs uit Eindhoven. 

Het derde jaar is binnen ieder van de twee profielen gelijk en 

bevat een combinatie van PGO en meer klassiek colleges en 

practicumonderwijs. 

Het vierde jaar bestaat uit 6 keuzevakken en 3 stages. 

Het vijfde jaar is bestemd voor het afstudeerproject waarin 

de student, begeleid door een staflid, zelfstandig een 

onderzoeksvraag beantwoordt. Tijdens de stages en het 

afstudeerproject komt de student in contact met zijn 

toekomstig werkterrein. 

Terzijde vestig ik er hier graag de aandacht op dat het woord 

dat de TUE gebruikt voor de nieuwe opleiding nl. bio

medische technologie makkelijk verward kan worden met 

verwante woorden met een totaal andere betekenis. Zo 

wordt het woord biotechnologie gebruikt voor recombinant 

DNA-technieken op produktieniveau en medische techno

logie soms voor geavanceerd medische handelen zoals b.v. 

in vitro fertilisatie. Soms wordt het ook gebruikt voor alle 

medisch handelen b.v. wanneer men spreekt van medical 

technology assessment: het op doelmatigheid onderzoeken 

van het medisch handelen. Misschien is het verstandig om 

meer systematisch te spreken van opleiding tot biomedisch 

ingenieur en van biomedisch technische wetenschap. 



Een interessante studie 

Als je zo'n beschrijving van de studie hoort, vraag je je af: is 

het wel spannend om biomedische technologie te studeren? 

Het lijkt een pittige studie, er wordt veel gevraagd en je 

moet veel bagage hebben. Na een jaar propaedeuse volgt 

selectie, waarna je weggestuurd kunt warden. Bovendien is 

het ook nog een nieuw studieprogramma, waarbij allerlei 

aanloopproblemen zullen optreden. lk heb het genoegen 

gehad hier in Eindhoven een dagje rand te mogen kijken. 

lk ben diep onder de indruk van het enthousiasme en de 

plannen van de opleidingscommisssie. Ook de effecten op 

de samenwerkende faculteiten, die nu al aantoonbaar zijn, 

moeten genoemd warden en dit zal sterk bevorderd warden 

door de intensieve interactie rand de opleiding. Meer dan 70 

studenten zijn toegelaten tot de nieuwe opleiding en meer 

dan 40% is van het vrouwelijk geslacht. De studenten 

hebben zich gerealiseerd dat het een pittige studie is zoals 

blijkt uit de volledigheid van de pakketten van hen die zich 

hebben aangemeld. De opleiding lijkt thans na bouwkunde 

en werktuigbouwkunde de grootste te warden en het aantal 

vrouwelijke studenten is voor een ingenieursopleiding in 

Nederland uniek. Aan de bezwaren van een beginnende 

studie til ik niet zo zwaar. lk heb medicijnen gestudeerd aan 

een faculteit die 2 jaar te voren begonnen was en ik heb erg 

geprofiteerd van het enthousiasme van dat begin en 
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misschien ook van de lichte wanorde van een 

experimenterende start waardoor er interessante 

mogelijkheden kwamen. 

Medische technologie en vooruitgang 

Bij de vooruitgang in de medische wetenschap heeft de 

technologie een belangrijke rol gespeeld. Misschien meer bij 

de ontwikkeling van diagnostische dan bij het ontstaan van 

therapeutische methoden, maar deze laatsten zijn evenmin 

weg te denken uit de huidige geneeskunde. 

Een paar voorbeelden: de kunstnier heeft ervoor gezorgd dat 

patienten met nierfalen niet overlijden, de hart-longmachine 

heeft hartoperaties mogelijk gemaakt, beademingsappara

tuur is niet weg te denken uit de intensieve zorg en stents 

en vaatprothesen horen onlosmakelijk bij de vaatchirurgie. 

Belangrijke diagnostische ontwikkelingen zijn de ontwik

keling van geautomatiseerde celtellers en klinische chemische 

apparatuur. beeldvorming en beeldanalyse bij toepassing van 

ioniserende straling, ontwikkeling van endoscopen ten 

gevolge van toepassing van glasvezeloptiek, ontwikkeling 

van ultrageluidsdiagnostiek en magnetic resonance imaging 

(MRI). Misschien nog wel belangrijker is zeker in de nabije 

toekomst de opkomst van de informatietechnologie in de 

geneeskunde. Ten dele is deze technologie onzichtbaar zoals 

de 'embedded software' die M.R.I mogelijk maakt. 



In ziekenhuizen is informatietechnologie steeds belangrijker 

aan het warden. In 50% van de huidige ziekenhuizen zijn 

lokale netwerken aanwezig waarmee patient - en manage

mentgegevens uitgewisseld warden. In de huisartsenpraktijk 

werd in 1996 door 85% van de huisartsen van een compu

tersysteem gebruik gemaakt. 

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is het ontwerpen van 

een elektronisch patientendossier. waarin alle medische 

gegevens van een patient warden opgeslagen. Zoals u 

begrijpt is dit een project dat erg complex is en de verwerke

lijking hiervan is misschien nog niet zo dichtbij. Privacy 

aspecten en recht tot inzage in het eigen medisch dossier 

zijn hierbij zeker aan de orde. 

Misschien even ingrijpend is de opmars van de Medical 

Technology Assessment (MTA), ook Health Technology 

Assessment genoemd, waarmee bedoeld wordt het onder

zoek naar doelmatigheid van ingrepen, verrichtingen en 

therapieen en daarnaast en daarmee verbonden de opkomst 

van 'evidence based medicine', ook wel 'explicit medicine' 

genoemd, waarbij gestreefd wordt naar een rationele 

geneeskunde, zo veel mogelijk gebaseerd op gepubliceerde 

toetsbare bewijzen. 

Evidence based medicine kan niet zonder goede en snelle 

informatievoorziening. Dit wordt alom ingezien, zoals 

duidelijk is uit het recente initiatief van de Amerikaanse 
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regering om het 'medicine' literatuur informatiesysteem 

'Medline' gratis via Internet beschikbaar te stellen voor 

iedereen. 

De schaduwkant van de technologie 

Ontegenzeglijk hebben technologische ontwikkelingen een 

enorme invloed gehad op de ontwikkeling in de genees

kunde. Er is echter ook een andere kant. een schaduwkant. 

Gezondheidszorg wordt steeds duurder en moeilijker 

betaalbaar. De kosten in Nederland zijn ongeveer 8,5% van 

het Bruto Nationaal Produkt. Daarmee neemt Nederland 

internationaal een middenpositie in. De kosten per jaar per 

persoon zijn ongeveer / 4.000,-. Maar de Nederlandse 

burger krijgt waar voor zijn geld. lnternationaal gezien lijkt, 

voor zover dat goed te bepalen is, de Nederlander een goede 

gezondheidstoestand te hebben. Maar de toekomst is minder 

rooskleurig. De gezondheidszorg wordt steeds duurder en 

misschien wel onbetaalbaar. Dan dreigt de onderlinge soli

dariteit van de Nederlandse burger in gevaar te komen. 

Uitgangspunt van het huidige gezondsheidszorgbeleid is 

gelijke toegankelijkheid tot de zorg ongeacht ziekterisico 

of inkomen. Deze gelijke toegankelijkheid wordt algemeen 

gezien als een groot goed, maar op korte termijn zal er 

gekozen moeten worden voor welke voorzieningen deze 

toegankelijkheid geldt. 



Waarom wordt de gezondheidszorg steeds duurder? 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de 

WRR heeft recent een heldere analyse het licht doen zien. 

De WRR stelt dat de gezondheidszorg duurder wordt door: 

• demografische druk: het aantal ouderen neemt toe en 

het aantal jongeren stabiliseert of neemt iets af 

• patientengedrag: de patient gedraagt zich als een klant 

in een winkel die als hij maar geld heeft vrij kopen kan 

• technologische ontwikkeling. 

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken de zorg 

duurder. Tot nu toe is er een bijna direct verband tussen 

zulke nieuwe ontwikkelingen en de kosten. Theoretisch zou 

dit niet zo moeten zijn. Een loskoppeling van kosten en 

technologie zou mogelijk moeten zijn, maar in de praktijk is 

hier nog weinig van gebleken. 

Het is belangrijk om hierbij enige kanttekeningen te maken. 

In de eerste plaats is technologie hier zeker niet identiek aan 

techniek. Recente dure medische technologie zoals in vitro 

fertilisatie met al de bijbehorende ontwikkelingen zoals 

preimplantatiediagnostiek en draagmoederschap vraagt 

weinig of geen 'engineering'! Het zijn vaak deze technolo

gische ontwikkelingen die juist duur zijn. 

Verder zijn er voor de toekomst zeker ontwikkelingen te 

verwachten waar biomedische technologie tot bezuiniging 

kan leiden. Een voorbeeld is het volgende. Er begint 
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geleidelijk aan een andere visie te komen op het ziekenhuis. 

Steeds meer zorgfuncties warden in die visie naar buiten 

geplaatst en steeds meer zal het ziekenhuis dan een centrum 

warden waar hoogtechnologische voorzieningen geconcen

treerd zijn terwijl allerlei zorgtaken dichter naar het huis van 

de patient teruggaan. Een van die ontwikkelingen is die van 

de transmurale zorg, waarbij de intensieve zorg die vroeger 

exclusief in het ziekenhuis werd gegeven thans van uit het 

ziekenhuis begeleid thuis gegeven wordt. Een dergelijke 

ontwikkeling naar een ziekenhuis als technologische concen

tratiepunt vereist een forse ontwikkeling in de informatie

technologie en hier zou de biotechnische ingenieur een 

belangrijke rol kunnen spelen en de technologische 

ontwikkeling tot bezuiniging kunnen leiden. 

Nog een schaduwkant 

Er is nag een schaduwkant. Die heeft te maken met het 

gevoel van onmacht van de kwetsbare mens tegen de 

'technology driven medicine'. De geest is uit de ties. De mens 

heeft de techniek ingeschakeld maar de techniek gaat met 

hem op de loop. Alles wat kan, moet. Er is geen tijd voor 

bezinning, en menselijke waarden en normen warden opzij 

gezet door een optimistisch vooruitgangsgeloof. 

Hiermee verbonden is oak de angst dat de techniek leidt tot 

ontmenselijking van de geneeskunde. De patient is een ding 



geworden, een object waaraan gemeten moet worden. 

leder contact is een waarneming, iedere aanraking een prik. 

De patient zelf speelt geen rol meer bij zijn genezing. Hij 

ondergaat alles zo mogelijk dankbaar, maar als dat niet lukt 

lijdzaam. Een heel enkele keer lukt ook dat niet, de patient 

denkt mee, wil zelf zeggenschap hebben. Dan hebben we 

een lastige patient, en daar moet heel speciaal mee worden 

omgegaan. 

Als je hier goed naar kijkt wordt duidelijk dat het probleem 

niet bij de techniek ligt. Het is een probleem in de houding 

van de zorger, van artsen en verpleegkundigen, maar de 

techniek kan er wel toe bijdragen dat zo'n patientonvrien

delijke houding ontstaat. 

Ook techniek zelf kan patient-vriendelijk of -onvriendelijk 

zijn. Het lijkt me daarom sterk het overwegen waard om in 

de opleiding tot biomedisch ingenieur op een of andere 

manier een stage in te lassen waarbij de student direct met 

patienten in contact komt. Het allerbeste zou een stage 

'ernstig ziek-zijn' zijn, maar zelfs in de medische studie is dat 

nog niet ge'introduceerd. Een stage als verpleeghulp of iets 

dergelijks is misschien wel te verwezenlijken en het kan een 

enorme bijdrage leveren aan het inzicht in wat het betekent 

om ziek te zijn en in wat de biomedische technologie kan 

bijdragen. 
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Gerontechnologie 

lk wil u niet het gevoel geven dater reden is tot somberheid 

over de toekomst van de biomedische technologie. 

Het tegenovergestelde is eerder waar. lk schetste u al de 

belangrijke rol die de informatietechnologie zal spelen in het 

ziekenhuis van de toekomst. 

Een bijzondere toepassing van de biomedische technologie 

die ik graag apart wil noemen is die van het gebruik van de 

techniek voor het verbeteren van de leefomgeving van de 

oudere mens: de gerontechnologie. Weliswaar is de senior 

van vandaag niet gelijk aan de bejaarde van 20 jaar geleden, 

maar in de in juli gepresenteerde Volksgezondheids Toekomst 

Verkenning (VTV) van het RIVM is nog steeds sprake van 60 

jaar gezond !even gevolgd door 20 jaar met min of meer 

ernstige kwalen. Gelukkig is wel duidelijk geworden dat de 

angst voor decompressie van ziekte weerlegd kan warden. 

Met decompressie wordt bedoelt dat verlenging van leven 

alleen maar leidt tot een verlenging van de periode van ziek 

zijn. Het is nu wel duidelijk dater tegelijk met een verdere 

verlenging van het leven vooral voor de man ook een 

verkorting van de duur van ziek zijn is. 

Bij het !anger gezond ouder zijn treedt een verschuiving in 

de problemen op. Het zijn nu vooral de ouderen boven de 80 

- vaak vrouwen - die gezondheidsklachten hebben. Wat zijn 

dit voor klachten? Het gaat om bewegingsproblemen, slecht 



ter been zijn gauw moe warden, neiging tot vallen. Het gaat 

om slecht horen en zien en het gaat om problemen met 

plassen en met de ontlasting: incontinentie. Bij het oplossen 

van deze problemen kan de gerontechnologie een belang

rijke bijdrage leveren en ten dele is dat oak al gerealiseerd. 

Dat nieuwe en goede kunstlenzen wezenlijk zijn bij het oper

eren van staar en dat gehoorapparaten wel steeds beter 

warden maar nag niet zo goed zijn als ze zouden moeten 

zijn is algemeen bekend. Maar heeft u wel eens gehoord van 

een rollateur of rollator. Mijn moeder van 86 vindt dat de 

uitvinder daarvan een standbeeld verdient. Het is een soort 

wandelwagentje met 4 goede wielen een betrouwbare rem 

en een stevig handvat. Beneden zit een boodschappenvak en 

daarboven een flinke plank. Het stevige handvat geeft de 

steun bij het !open en als de gebruiker moe wordt zet hij of 

meestal zij hem op de rem en gaat zitten op de plank, die 

daarvoor is gemaakt. In korte tijd is dit apparaat erg popu

lair geworden. Je moet er even op letten maar dan zie je ze 

overal. Het heeft ouderen die niet meer van hun kamer 

kwamen weer mobiel gemaakt en daardoor meer plezier in 

hun !even gegeven omdat ze nu weer aan het sociaal 

verkeer kunnen deelnemen. 

Een uitvinding met een zelfde impact maar minder geschikt 

om hier uitvoerig te behandelen is die van de po-steel die 

van eminent belang is voor veel incontinente en moeilijk 
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bewegende bejaarden. 

Aan de TUE heeft men het belang van de gerontechnologie 

vroeg ingezien. Er is P.en instituut voor gerontechnologie 

opgericht en het eerste congres voor gerontechnologie is 

vanuit Eindhoven georganiseerd. Heel recent is er vanuit de 

TUE het initiatief genomen voor een prioriteitsonderzoeks

programma over gerontechnologie uit te voeren via NWO. 

Dit programma ligt nu ter beoordeling voor. 

Tenslotte 

Een september - begin van het nieuwe academisch jaar aan 

de TUE. Wat doet een arts hier. Dit was de vraag waarmee ik 

began. De TUE gaat zich bewegen op het terrein van de 

geneeskunde en start een nieuwe opleiding tot biomedisch 

ingenieur. Dat heeft mij hier gebracht. 

lk dank het College van Bestuur van de universiteit dat zij 

mij als voorzitter van de Gezondheidsraad heeft willen 

uitnodigen om te spreken. De Gezondheidsraad adviseert 

onze ministers over de stand van wetenschap aangaande de 

volksgezondheid. Deze advisering strekt zich uit over een 

zeer breed terrein: van gekke-koeien-ziekte tot gebruik van 

marihuana als medicijn; van stralenbescherming tot zink in 

het milieu; van draagmoederschap tot amalgaan in kiezen. 

Bij deze advisering wordt de Gezondheidsraad regelmatig 

geconfronteerd met ontwikkelingen in de biomedische 



technologie, en medewerkers van uw universiteit zijn leden 

van de Raad. lk ben daarom verheugd dat ik bij deze 

gelegenheid mag spreken en u mag gelukwensen met dit 

initiatief. Er is grote behoefte aan biomedische technologie, 

maar wel aan een humane biomedische technologie: 

technologie die rekening houdt met mensen. Een opleiding 

tot biomedisch ingenieur kan daar een belangrijke bijdrage 

aan leveren. lk hoop dat u zult slagen in wat u zich ten doel 

stelt: het opleiden van jonge mensen in een nieuwe 

discipline. lk hoop dat dit briljante mensen zullen zijn die 

hun verworven kennis met creativiteit zullen toepassen, maar 

bovenal hoop ik dat u mensen zult opleiden met een hart die 

zullen weten dat zij als ingenieurs bezig zijn met het 

bedrijven van geneeskunde, dus met het beter maken van 

zieke mensen. 

lk heb gezegd. 

03:1./5 



I MUSIC FOR ... 
DOOR LUCAS VIS, ARTISTIEK DIREKTEUR 
ZUID-NEDERLANDSE HOGESCHOOL VOOR MUZIEK 
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I Muzikaal onderzoek van 30 minuten naar ruimte en tijd 

"Everything we do is music". De kloof tussen kunst en 

dagelijks leven dient te warden gedicht, aldus John Cage 

(1912-1992), Amerikaans componist, filosoof en schrijver 

over muziek. 

Elk geluid maakt deel uit van een compositie, al of niet 

voorzien door een componist. Cage beperkte zich veelal in 

zijn werken bij het vastleggen van klanken. Het toeval krijgt 

dan, net als in het dagelijks leven, een goede kans het 

eindresultaat verrassend te be'invloeden. 

'Time -brackets' is de term die Cage invoerde am aan te 

kunnen geven wanneer een fragment dient te warden 

gespeeld. In Music for ... (aantal spelers naar keuze) 

controleert elke speler zijn timing met behulp van een 

stopwatch; de tijd als dirigent. De ingecalculeerde globale 

start maakt dat het werk iets langer dan 30 minuten zal 

duren. Een drietal muzikale gegevens 'cirkelen' door de 

ruimte, geholpen door een zo vespreid mogelijke opstelling. 

Elke noot die u hoort is van Cage, elke samenklank van de 

ruimte, waarvan de acoustiek bepaald wordt door maat, 

materiaal en mensen. 
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I COLOFON 
DE OPENING VAN HET ACADEMISCH JAAR 1997/1998 VAN DE 

TU EINDHOVEN EN DE OPLEIDING BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE 

WERO MEDE MOGELIJK GEMAAKT MET MEOEWERKING VAN: 

ORGANISATIE: CARLA SCHREURS, COBY DAMSMA 

ZAALVORMGEVING: D-CORE FANTASIES/DENNIS VAN HARTEN, UTRECHT 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING: JOS JACOBS 

GRAFISCHE VORMGEVING: DE DIENST/CHRISTINE JONKERS, UTRECHT 




