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Topsector Life
Ambitie met een groot hart
Sciences & Health
De waarde van -het werken aangezondheid
Gezondheid is voor ieder mens van
grote waarde. Ziekten voorkomen (letten op hoe je leeft), opsporen (goede
diagnostiek) en effectief behandelen
(juiste vaccins, antibiotica, geneesmiddelen) is daarom van groot belang. Hoe
ouder en welvarender we worden,
komen we in aanraking met bijv. kanker, long-, hart- en vaatziekten, psychische aandoeningen, gewrichtsslijtage,
diabetes en obesitas. We hebben dan
meer behoefte aan langdurige zorg en
ondersteuning.
Dit is het terrein van de topsector Life
Sciences & Health (LSH). Veel -internationaal uitmuntende- spelers zijn actief: kleine en grote bedrijven,
(academische) ziekenhuizen, universiteiten en andere kennisinstellingen,
zorgverzekeraars en gezondheidsfondsen. Samenwerking tussen deze partijen
staat
centraal:
op
onderzoeksterrein, op onderwijsgebied,
en door het samen ‘branden’ van de
LSH-sector in het buitenland. Een topsector met economische kansen en tevens (maatschappelijke) uitdagingen:
verhoogde kwaliteit van leven, en toegankelijke en betaalbare zorg.
Voor gezondheid(szorg) hebben we
veel over: in Nederland ca. €85-90 miljard p/j, maar dit levert ons ook veel op.
We worden (gezonder) ouder en door
effectieve behandeling van ziekten kunnen we blijven werken. En het behandelen van complexe en ingrijpende
ziekten als kanker gaat beter. De ge-

Hun innovatieve consumentenproducten zijn de afgelopen jaren al
diverse keren beloond met de prestigieuze Red Dot Award. Maar ook
met hun slimme vindingen in medische producten weten ze van scoren: eerder deze maand ontvingen
ze als Pezy group voor maar liefst
vijf innovaties evenzovele Singapore Design Awards 2014. De mensen van het groningse Pezy
Product Innovation in groningen
zijn veelzijdig, creatief... en ontzettend slim.

zondheidsprogressie in het verleden
was niet mogelijk als we niet continue
in (wetenschappelijk) onderzoek en de
gezondheidszorg hadden geïnvesteerd.
Samenwerking in het noorden
Een goed voorbeeld van samenwerking
is het Centre of Expertise Healthy
Ageing, waar hogescholen (Hanzehogeschool, Steden, NHL) en ondernemers de innovatiekracht versterken.
Het UMCG en de universiteit in Groningen zijn vanzelfsprekend ook belangrijke partijen. En wat te denken
van het recent geopende Europese onderzoeksinstituut ERIBA. Er gebeurt in
het noorden veel moois in deze sector!
De topsector LSH is graag in goed contact met de regionale LSH-activiteiten,
zoals via het healthy ageing netwerk in
Noord-Nederland. We nodigen de ondernemers en onderzoekers in het
Noorden van harte uit mee te doen met
de topsector LSH (zie ook: www.lifescienceshealth.com).
Rob van Leen,
Boegbeeld topsector LSH

HANZEHOgESCHOOL

Naar biobased in
Noord-Nederland

Nederland loopt fors achter met
het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Noord-Nederland is
uitermate geschikt om met life sciences bij te dragen aan de inhaalslag: duurzame energie, groene
grondstoffen en hergebruik van die
grondstoffen. Noord-Nederland
heeft de ruimte, er is noodzaak, er
is kennis, nu nog de professionals
die het kunnen doen; professionals
uit bijvoorbeeld de opleidingen
voor life sciences en chemische
technologie van de Hanzehogeschool, die zich in toenemende
mate richten op de kansen voor
Noord-Nederland.

‘Ieder huishouden gooit per jaar naar
schatting zo’n 50 kilo prima bruikbaar
voedsel weg. Dat is absurd’, zegt Dr. Victorine de Graaf-Peters gedreven, net een
jaar directeur van het Instituut voor Life
Science & Technology van de Hanzehogeschool Groningen. ‘En dan hebben we
het nog niet eens over restaurants en

supermarkten. Ik zie veel kansen hoe we
daarmee om moeten gaan. Bijvoorbeeld
het stimuleren van nieuwe landbouw tot
bio-gebaseerde grondstoffen voor onze
chemische industrie. We gaan helpen

“Wij hebben ons met het zoeken naar opdrachtgevers tot nu toe vooral gericht op
de consumentenmarkt,” zegt Arjan Fennema, samen met Jan Hoekstra Business
Leader van Pezy. “De biertap van Heineken, de Senseo, de reiskoffer van Samsonite; bijna iedereen kent ze.”
Maar wie weet dat Pezy naast het consumentenpad ook de medische weg bewandeld? “Maar weinig mensen zijn
ervan op de hoogte dat wij ook medische
innovaties ontwikkelen,” aldus Jan.
“Producten als een kolfapparaat, een bril
met zelf-instelbare lenzen en een wakeup licht om ontspannen mee wakker te
worden. Maar bijvoorbeeld ook het bed
en frame van een MRI scan, een simulatieapparaat met een programma op basis
van een Nintendo Wii voor chirurgen in
opleiding en een biologisch afbreekbare
'bone plug' voor het voorkomen van
beenmergverlies tijdens een heupoperatie. Allemaal producten bedacht, ontwikkeld en geproduceerd dankzij de
innovatieve en creatieve geesten van het
Pezy-team.”
Uniek
“En waar maar enigszins mogelijk gemaakt in samenwerking met relevante
Noordelijke bedrijven en kennisinstitu-

onderzoeken of bekende zaken beter te
doen. Het wordt een innovatie-speeltuin
voor bedrijven en onderzoekers.
Innoveren door combineren
Het combineren van onderwijs met toegepast onderzoek is het credo van de
Hanzehogeschool. Studenten en docenten komen op die manier in aanraking
met de uitdagingen in het werkveld; dat
motiveert. Het bedrijfsleven komt eerder met toekomstige werknemers in contact en kan bijsturen zodat een opleiding
aansluit bij wat nodig is. ‘Zo bedienen we
ook het midden- en kleinbedrijf (MKB):
welke kennis en kunde hebben zij nodig?
Het zal dan gaan om kleinere en toepassingsgerichte samenwerking. Als hogeschool doen we meer dan alleen
meerjarige projecten’, glimlacht de
Graaf-Peters.

Arjan Fennema (l) en Jan Hoekstra met het door Pezy ontwikkelde kolfapparaat.
ten. De trainingstool Lap Wii bijvoorbeeld, is ontwikkeld in nauwe samenwerking met chirurgen van het UMCG,
softwareontwikkelaars voor het bouwen
van het programma voor de Wii en wij
als ontwerpbureau. We kunnen voor
onze klanten een structurele meerwaarde toevoegen aan hun producten,
op een manier waarin wij als Pezy uniek
zijn.”
Drive
Pezy koestert een ambitie met een groot
hart. “We zijn een bedrijf met een internationale klantenkring,” aldus Jan.
“Maar ook met een ambitie, een drive
die zegt 'Maak het leven aangenamer!
Maak het eenvoudiger!' Onze ontwikkelaars zijn daarom zeer gemotiveerd in
het ontwikkelen van producten die de
zorg eenvoudiger maken, minder gecompliceerd en -ook heel belangrijkgoedkoper. Onze stelling is dat de zorg
een stuk goedkoper kan, als je maar weet
waar je kunt innoveren.”
Focus
“We willen ons meer dan voorheen focussen op het ontwikkelen van medische
producten, maar zonder onze consumentenproducten te vergeten. We willen
meer gaan samenwerken met medische
instellingen en bedrijven in het Noorden.
Om de werkgelegenheid te stimuleren,
maar ook om de medische knowhow en
kennisinfrastructuur die hier al aanwezig is te behouden en te versterken. Dat
kan door het werk niet uit te besteden

Zelfmedicatie
Op de vestiging van Pezy Group in Singapore heeft men recent een product
ontwikkeld voor het zelf maken van een
uitstrijkje. “In bepaalde culturen is het
voor vrouwen geen optie om naar de
huisarts te gaan voor het laten maken
van een uitstrijkje. Bij deze vouwen is
de kans op vergevorderde baarmoederhalskanker daarom veel groter dan bij
vrouwen die wél een uitstrijkje laten
maken. Met het product Cervisafe van
Pezy -waarvoor we een Singapore Design Award 2014 hebben ontvangenkunnen vrouwen thuis zelf een monster
nemen, dat ze vervolgens voor een analyse naar het laboratorium sturen. Behalve het gemak dat dit voor de
vrouwen met zich meebrengt, kunnen
er dankzij deze werkwijze ook levens
worden gered.”

naar landen als China -waar het uiteindelijk trouwens niet altijd goedkoper is,
zoals vaak geroepen wordt-, experts en
specialisten aan te trekken en hoge eisen
te stellen aan kwaliteit en betrouwbaarheid.”
Pezy Product Innovation
Narvikweg 5-5, Groningen
(050) 3189600
www.pezy.com
Tekst: Miriam Nooi

Tekst: Jan-Peter Nap,
Hanzehogeschool
uitzoeken wat kansrijk is’. Haar instituut
combineert diverse life sciences opleidingen met toegepast onderzoek; beide
groeien momenteel sterk.
Laagdrempelig
De
Hanzehogeschool
onderzoekt
momenteel samen met bedrijven onder
meer hoe lupine te gebruiken voor gezonde voeding (project Lupin Silver) en
hoe je meer biogas krijgtt uit afval
(project Flexigas). Met RuG en Noorderpoort wordt overlegd om een Zernike
Advanced Processing (ZAP) Groningen
faciliteit te realiseren. Deze gaat
laagdrempelige faciliteiten bieden om
nieuw gebruik van grondstoffen te
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De Cervisafe; Winner Singapore Design Award 2014
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De bescheiden maar slimste
kilometer van Nederland
V.l.n.r.: Edward van der Meer, Ton Vries, Jan Sikkema. Foto: Hans Banus.

Vraag een willekeurige groninger
naar de 'Healthy Ageing Campus
Netherlands' en er zullen er weinig
zijn die weten wat daar precies mee
wordt bedoeld. En dat terwijl het
bij ingewijden als 'de slimste kilometer van Nederland' bekend
staat. Tijd voor een nadere kennismaking met een initiatief dat nu
drie jaar loopt en dat al zeer succesvol is gebleken.
In een artikel in Dagblad van het Noorden van vorig jaar juni stond een reportage over wat er tot 2030 in en rond de
gebouwen van het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG) allemaal
staat te gebeuren. Omwonende werden
uitgenodigd voor een informatieavond,
waar ze onder andere tekst en uitleg konden krijgen over de Healthy Ageing Campus (de Campus). Ton Vries, algemeen
directeur van de Campus: “Het geeft natuurlijk te denken dat zelfs omwondenen
geen idee hadden -en vaak nog hebbenvan wat er allemaal gebeurt en nog staat
te gebeuren op en rond het UMCG terrein. Dat is geen arrogantie of onwil van
onze kant om de mensen te informeren,
maar het heeft alles te maken met de bescheidenheid die ons als Noorderlingen
eigen is. We zijn trots op waar we mee
bezig zijn, we bouwen daar een reputatie
mee op die tot ver over de provinciegrenzen reikt, maar we lopen er niet mee

waarbinnen nauw met elkaar wordt samengewerkt. Juist in die samenwerking,
het van elkaar leren, je samen profileren
en het samen zoeken naar mogelijkheden
en uitdagingen in de markt, schuilt het
succes van de Campus.”

De slimste kilometer voor de regio
te koop. We geven publiekelijk weinig
'reuring' aan wat we op het gebied van
Life Science -en meer specifiek Healthy
Ageing- allemaal doen. Wat maakt dat
we overal wereldberoemd zijn, behalve
in het Noorden...”
Werkgelegenheid
De Healthy Ageing Campus verrijst
rondom het UMCG en heeft als doelstelling bedrijvigheid, onderzoek en innovaties op het gebied van gezond ouder
worden te stimuleren. Het is een plek
voor topwetenschappers en uitvinders.
Jan Sikkema, onder andere verantwoordelijk voor de business development op
de Campus: “Niet enkel wetenschap omwille van de wetenschap, maar toegepast
en expliciet gericht op het genereren van

werkgelegenheid. Méér banen creëren:
daar draait het om. In de afgelopen vier
jaar hebben zich ruim vijftig bedrijven
die zich met Life Science bezighouden
aan de Campus gebonden. Een aantal
daarvan bestond al, maar een ander deel
is in die vier campusjaren opgericht.
Voor alle duidelijkheid: de Campus is
maar voor een deel ook een echte fysieke
campus, wat wil zeggen dat de bedrijven
zich op het terrein van het UMCG bevinden. De rest zit voornamelijk op locaties
verdeeld over de drie noordelijke
provincies. Maar vergeet ook niet onze
oosterburen; we lopen met de noordelijke regionen van Duitsland op om gezamenlijk tot oplossingen te komen om
gezond oud te worden. De Campus is dus
ook en vooral een cluster van bedrijven,

Incubatieprogramma
“Veel bedrijven worden gestart vanuit
het UMCG en RUG”, vervolgt Sikkema.
“Dat studenten uiteindelijk in het bedrijfsleven terecht komen, is geen nieuw
verschijnsel. Traditioneel vond tachtig
tot negentig procent van de studenten
hun weg buiten de wetenschap , maar in
de meeste gevallen traden ze dan in
dienst bij bestaande bedrijven of organisaties. Nieuw is dat ze nu zelf initiatieven
ontplooien, iets dat wij als Campus ook
nadrukkelijk propageren en stimuleren.
Samen met UMCG en RUG zijn wij nauw
betrokken bij de ontwikkeling van een
speciaal voor ondernemers op het gebied
van Life Science ontwikkeld incubatieprogramma: het bieden van kennis,
coaching en support om de startende of
uitbreidende ondernemer op maat te helpen om zijn of haar bedrijf levensvatbaar
te laten zijn.”
Financiering
Een bedrijf starten of een bestaand bedrijf verder uitbouwen, vergt zeker in de
Life Science forse investeringen. Investeringen die een idee in de kiem smoren

en vaak niet verder doet komen dan op
papier, dat vervolgens op een plank stof
gaat liggen happen. Edward van der
Meer, belast met de financiële infrastructuur binnen de Campus: “Voordeel
van het netwerk van de Campus is ook
dat we weten welke financieringsmogelijkheden er zijn om een idee tot werkelijkheid te maken. Om een concept
gefinancierd te krijgen, doorloopt de
aanvrager een aantal stappen waarbij
wordt gekeken of het op te richten bedrijf
levensvatbaar is. Er wordt nauwgezet
marktonderzoek gedaan, om te voorkomen dat er iets wordt ontwikkeld waar behalve bij de bedenker- geen vraag naar
is.”
Trots
“Alle achttien bedrijven die onder auspiciën van de Campus tot nu toe een start
hebben gemaakt, zijn zonder uitzondering levensvatbaar gebleken. Een score
waar we als dé Healthy Ageing Campus
van Nederland én Noorderlingen trots op
mogen zijn. Ook al schreeuwen we die
trots inderdaad niet van de daken...”

www.healthyageingcampus.nl
Dit project is mede mogelijk
gemaakt door de Provincie en
gemeente groningen
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Steeds meer ideeën vinden hun weg naar de markt; een selectie van de Campus gemeenschap naar oprichtingsjaar

Tekst: Fred Ootjers
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'Waar we problemen oplossen,
zijn we aan het vernieuwen'
John Jorritsma, de Friese commissaris voor de koning en sinds
medio 2013 voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), is daarnaast ook
voorzitter van van de Raad van
Toezicht van Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN).
Jorritsma over vernieuwen, het
goede voorbeeld en de kost gaat
voor de baat.
Healthy Ageing behoort naast water en
energie tot de belangrijkste economische
clusters van het Noorden. Ze heeft die
status in relatief korte tijd bereikt, strikt
genomen sinds de introductie van het begrip in 2006. Hoe verklaart u de spectaculaire groei van deze innovatieve
bedrijfs- en onderzoekdiscipline?
“Langer gezond kunnen leven, is iets dat
iedereen raakt en bezighoudt. Als je
daarmee vooruitgang boekt, kan iedereen daarvan profiteren. Daar hoef je
geen moeilijke verhalen bij te vertellen.
Dat snappen mensen direct. Je kunt
daardoor gelijk met de oplossingen
bezig, die behalve over gezondheid en
vergrijzing ook gaan over arbeidsparticipatie. Waar we problemen oplossen,
zijn we aan het vernieuwen. Dat is voor
steeds meer bedrijven, onderzoekers en
organisaties interessant om bij te zijn.
En doordat een groeiend aantal partijen
Healthy Ageing als speerpunt kiest,
komen er ook steeds meer gezamenlijke
projecten.”
U bent voorzitter van de Raad van Toezicht van het Healthy Ageing Netwerk
Noord-Nederland (HANNN), een van de
netwerken die zich bezig houdt met het
zo lang mogelijk gezond blijven leven.
Hoe groot is het belang van samenwerking tussen alle bij Healthy Ageing betrokken partijen?
“HANNN is hét netwerk in Noord-Nederland op het terrein van Healthy
Ageing. Alle betrokken partijen hebben
een aantal activiteiten waar ze ontzettend goed in zijn. Als die partijen met elkaar gaan kijken waar ze elkaar kunnen
aanvullen, dan ontstaan er projecten die
los van elkaar niet van de grond waren
gekomen. En minstens zo belangrijk:
door aan alle betrokkenen te laten weten
waar iedereen mee bezig is, voorkom je
dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Je kunt de energie benutten om
projecten in groter verband uit te voeren. Een mooi voorbeeld is Sprint @
Work, waar arbo-artsen, sensortechnologiebedrijven, software-ontwikkelaars
en wetenschappers samen producten
ontwikkelen die zorgen voor een gezonde werkplek. Of het iLift project van
Zorggroep Noorderbreedte, ZuidOostZorg en NHL Hogeschool, dat serious
gaming inzet om verpleegkundigen betere tiltechnieken te leren. En natuurlijk
het project van FrieslandCampina
samen met het UMCG, gericht op het
ontwikkelen van voedingsproducten om
bepaalde ontstekingen te voorkomen.”

Wat is de rol van de overheden binnen het thema Healthy Ageing?
“De overheden zijn zowel supporter als belanghebbende bij Healthy
Ageing. Ze ondersteunen het
HANNN en de vernieuwende projecten, onder andere in het kader
van economische ontwikkeling.
Ook zoeken ze met de andere spelers binnen het netwerk naar oplossingen voor problemen waar
zij dagelijks mee te maken hebben:
hoe hou je burgers langer gezond,
hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen onderwijs, zorg en
gezondheidseconomie, hoe organiseer je de zorg in een krimpregio?”

sterke kennisinfrastructuur nodig om te
innoveren. Net zoals er geïnvesteerd
moet worden in preventie om op langere
termijn de zorgkosten onder controle te
kunnen houden.”
Noord-Nederland is vorig jaar door de
Europese Commissie uitgeroepen tot Europese
voorbeeldregio,
een gebied waar
innovatief wordt
gewerkt
aan
nieuwe kennis en
producten op het
terrein van Healthy
Ageing.
Noblesse oblige:
welke 'verplichtingen'
schept
deze waardering
en wat levert ze
het Noorden concreet op?

“We hebben deze
Een spectaculaire groei zoals Heerkenning gekrealthy Ageing die in het Noorden begen omdat in
leeft vergt miljoeneninvesteringen, John Jorritsma: 'Doordat een groeiend aantal partijen Healthy Noord-Nederland
met name in onderzoek. Hoe wordt Ageing als speerpunt kiest, komen er ook steeds meer gezamenlijke aantoonbaar alle
een en ander gefinancierd in een projecten'
partijen betroktijd waarin aan alle kanten -binnen
ken zijn die nodig
het bedrijfsleven zowel als bij kenzijn om Healthy
nisinstituten- fors wordt bezuinigd?
gebruikt wordt om het beschikbare geld Ageing producten en diensten te ontgericht in te zetten, maar ook om een wikkelen, uit te proberen en door te voe“In moeilijke tijden moet je keuzes
grotere kans te maken bij Europese fi- ren. Dit schept de verplichting om dit op
maken. Je ziet zeker bij de kennisinstel- nancieringsaanvragen. Daarnaast gaat steeds meer terreinen, zoals gezonde
lingen dat de focus op Healthy Ageing de kost voor de baat uit. Je hebt een voeding, serious gaming en lifestyle, te

HEALTHY AgEINg NETWERK NOORD-NEDERLAND

Platform voor samenwerking
en kruisbestuiving
De babyboomgeneratie van na de
Tweede Wereldoorlog gaat met
pensioen, met als gevolg dat Nederland -en met ons heel West-Europa- vergrijst. De verwachting is
dat rond 2030 de helft van onze bevolking 65+ is. Hoe worden we met
z’n allen gezond ouder? Met ondersteuning van het Europa, het rijk
en de drie noordelijke provincies
startte in 2009 de netwerkorganisatie Healthy Ageing Network
Noord-Nederland (HANNN) haar
activiteiten. Doelstelling: de noordelijke economie zo veel mogelijk
laten profiteren van de kennis en
het onderzoek op het gebied van
lang gezond blijven.
“De vergrijzende maatschappij en de
vraagstukken die dit met zich meebrengt,
drukt ons met de neus op het feit dat we
anders naar gezondheid moeten kijken”,
aldus Daan Bultje, sinds februari dit jaar
de nieuwe directeur van HANNN “Het
credo is: niet wachten tot de gezondheidsproblemen beginnen, maar een
leven lang investeren in langer gezond
leven. HANNN is in het leven geroepen
als een platform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die als gezamenlijk doel hebben kennis en kansen op
het gebied van ziekte en gezondheid te
koppelen. De kracht van HANNN ligt in
samenwerking en kruisbestuiving. Dit

leidt onder andere tot het in de breedte
en diepte verder versterken van netwerken, ondersteuning in het opzetten en/of
uitbouwen van Healthy Ageing gerelateerd onderzoek en bedrijvigheid en het
aangaan van relaties met vergelijkbare
kennisclusters in Europa.”
Kerngebieden
HANNN richt zich op vijf kerngebieden:
Care & Cure, Food & Nutrition, Healthy
Lifestyle, Life Sciences en Medical Technology. De kerngebieden staan niet los
van elkaar, maar zijn deels overlappend.
“Bedrijven en kennisinstellingen zijn
vaak in meerdere werkvelden actief en
juist in cross-overs en de multidisciplinaire benadering van onderwerpen vinden innovaties plaats. Door de schaal, de
natuurlijke samenhang van de regio, de
nationale en internationale netwerken,
de beschikbare kennis en de korte lijnen
met het bedrijfsleven, is Noord-Nederland de aangewezen proeftuin voor innovaties en nieuwe zorgconcepten.”
gemeenschappelijk basis
De eerste vier jaar na 2009 richtte
HANNN zich vooral op de profilering van
het Noorden als Healthy Ageing-regio en
organiseerde ze tal van grote en kleine
netwerkbijeenkomsten waar onderzoekers, medewerkers in de zorgsector en
ondernemers elkaar ontmoetten.
Daarbij stond niet alleen het aangaan

laten zien met concrete projecten. Daarnaast geven we andere regio´s in Europa het goede voorbeeld hoe zij dit ook
kunnen organiseren. Uiteindelijk levert
het Noord-Nederland steeds meer manieren, diensten en producten op die
aantoonbaar een bijdrage leveren aan
een lang en gezond leven. En we komen
in een toenemend aantal Europese samenwerkingsverbanden die deze ontwikkeling versterken. Dat levert ook
weer geld en banen op.”
Heeft het Noorden de ambitie -en de potentie- om uit te groeien tot een Healthy
Ageing Valley, als equivalent van Silicon
Valley?

“Het Noorden heeft alles in zich om wereldwijd erkend te worden als de regio
waar we de aanwezige kennis combineren met praktische toepassingen. En wij
hebben iets wat Silicon Valley niet heeft:
het feit dat tussen de bedrijven en de
kennisinstellingen ook heel veel mensen
wonen die meehelpen om van Healthy
Ageing een succes te maken. Door bijvoorbeeld -strikt vertrouwelijk- gegevens
over de ontwikkeling van hun gezondheid te delen. Daar mogen we met z´n
allen trots op zijn. Die mensen zijn bovendien ook nog eens de eersten die er
zelf van profiteren.”
Tekst: Fred Ootjers

ken of we de economie, zorg en kwaliteit
in deze regio op peil kunnen houden.”

Applicaties
Na de aanloopperiode richt HANNN zich
de komende jaren op het ontsluiten van de tot nu toe geboekte resultaten uit de
netwerkactiviteiten. “De opschaling vanuit de vijf kerngebieden wordt een speerpunt.
Nemen we als voorbeeld
eHealth, dan wordt daar een
gemeenschappelijk kennisplatform voor ontwikkeld dat
samen applicaties gaat ontwikkelen. Applicaties die vervolgens worden vermarkt voor
partijen die er iets mee kunnen. HANNN heeft onder andere
als
doelstelling
initiatieven te verbinden die elkaar kunnen versterken, maar
nu nog vaak naast elkaar
lopen. Kennis en kunde zijn
vaak ‘om de hoek verkrijgbaar’,
maar instellingen en bedrijven
Daan Bultje: 'De hele Westerse wereld kampt met weten dat dikwijls niet van elkaar. Onze inspanningen richhet probleem van een toenemende vergrijzing'.
ten zich op het scouten van de
Foto: Hans Banus.
projecten met potentie, het bij
van relaties met Noordelijke partijen elkaar brengen van de juiste mensen en
vervolgens het ondersteunen van de stap
centraal, maar ook die met vergelijkbare
kennisclusters in Europa. “De hele Wes- naar een businesscase. Uiteindelijk zijn
terse wereld kampt met het probleem de concrete resultaten –innovatie van
van een toenemende vergrijzing. Ieder- producten en diensten en business onteen is op zoek naar de beste oplossingen wikkeling- natuurlijk het succes van de
en Noord-Nederland heeft de potentie én aangesloten leden van HANNN. Afzonde intentie om voortrekker te zijn in het derlijk van elkaar of -en dat is onze misvinden van die oplossingen. We onder- sie- mét elkaar.”
houden vooral contacten in de regio rond
de Oostzee, de Baltische Staten en www.hannn.eu
Noord-Duitsland en we hebben een gemeenschappelijk belang om te onderzoe- Tekst: Fred Ootjers
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De feniks wordt volwassen
Hij wil het woord 'Cordis' nog wel
een enkele keer genoemd hebben
in het interview, maar verder is het
wat Jan Degenhart, projectmanager Technologie Centrum Noord
Nederland en verantwoordelijk
voor project Springboard, toch
echt geschiedenis. Niet wat was is
relevant, maar wat is en komt. Uit
de as verrees een feniks, die zoetjesaan volwassen wordt.
Er is destijds heel veel om te doen geweest: de sluiting in 2008 van multinational Cordis in Roden, juist aan de
vooravond van de economische crisis. In
1995 had Johnson&Johnson de fabriek
overgenomen, toen al een zeer winstge-

vende producent van medische hulpmiddelen zoals katheters en stents.
Johnson&Johnson voerde de productie
fors op en verdiende dankzij de patenten
goudgeld. “Het bedrijf had veel hoog geschoold personeel in dienst dat over een
enorme specifieke expertise beschikte”,
vertelt Degenhart, in die jaren zelf manager training en development bij Cordis. “De know-how zat dus in Roden
maar van begin af aan was het de strategie van Johnson&Johnson om de productie in een goedkoper land te laten
doen.”
Koffie & Sigaar
Die strategie resulteerde in de overheveling van de productieafdeling naar

Mexico en de sluiting van de fabriek in
Roden. Bedrijven in het Noorden zagen
een kans en lijfden veel ervaren personeel in. Philips bijvoorbeeld, dat in het
nabijgelegen Drachten een medisch kenniscentrum heeft, Abbott en Ophtec die
in Groningen kunstlenzen fabriceren,
Pendracare dat in Leek katheters produceert en Fresenius Hemocare, producent
van
bloedtransfusieproducten
in
Emmer-Compascuum. Een ander deel
van de voormalige werknemers zag de
sluiting als een kans voor het starten van
nieuwe, eigen initiatieven en vond elkaar
in het overleggroepje 'Koffie & Sigaar',
wat later zou uitgroeien tot de vereniging
Springboard.
Centre of Excellence
Veel kennis over medische hulpmiddelen
zat opgesloten in Cordis. Na de sluiting
profiteerde de hele regio van die kennis,
wat veel heeft betekend voor bestaande
en nieuwe bedrijven. Geld uit het sociaal
plan van Johnson&Johnson werd gebruikt als startsubsidie voor bedrijven en
vanaf dag één stimuleerden ook de lokale
overheden het beginnende cluster van
medisch-technische ondernemingen. Zo
investeerden de provincies Drenthe en
Groningen en de gemeente Noordenveld
in het versterken van de kennisinfrastructuur en werden de voormalige gebouwen van Cordis omgetoverd tot een
Centre of Excellence. Het overleggroepje
'Koffie & Sigaar' transformeerde tot de
vereniging Springboard en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en on-

V.l.n.r. Albertine Vledder, projectmedewerkster TCNN/Springboard; Jan de
Vries, bestuurslid Springboard en tevens commercieel directeur IMDS; Jan
Degenhart, projectmanager TCNN en verantwoordelijk voor project Springboard; Han Post, bestuurslid Springboard; Gea Nijveen, secretaris Springboard.
Foto: Hans Banus.

derwijsinstituten als de Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool,
raakten betrokken bij het initiatief. Technologie Centrum Noord Nederland heeft
verdere ontwikkeling van Springboard
mogelijk gemaakt, in haar hoedanigheid
als penvoerder van het project Springboard 2.0.
Alvimedica
Inmiddels zijn er onder de vleugels van
Springboard een tiental bedrijven opgericht waar bij elkaar zo'n tweehonderd
mensen werken. Een wapenfeit was de
vestiging in 2011 in Assen van een twintig man sterke R&D vestiging van Alvimedica,
een
Turks
medisch
technologiebedrijf, dat zich toelegt op
ontwikkelen en vervaardigen van katheters. “De aanwezigheid van het hoogwaardig geschoold personeel was al een
goede reden om zich in Assen te vestigen,
maar doorslaggevend was de samenwerking tussen de aanwezige bedrijven in de
regio. Ondernemers die elkaar niet in de
weg zitten, maar aanvullen. Zo legt de
een zich toe op verpakkingen, de ander
doet contractresearch terwijl een derde
zich bezig houdt met regelgeving. Naast
Alvimedica kan ook IMDS als een pareltje voor het Noorden worden beschouwd.
Het in Roden gevestigde bedrijf is in
korte tijd uitgegroeid van 4 naar 75 hoogwaardige geschoolde werknemers en
wordt door toonaangevende multinationals als een state of art bedrijf beschouwd op het gebied van medische
technologie.”
gunfactor
Springboard fungeert als een belangrijke
verbindende schakel in het netwerk van
het HANNN tussen het bedrijfsleven en

Healthy Ageing als schild tegen de krimp

In gebieden waar vergrijzing en krimp
optreden, doen zich problemen voor op
het gebied van de arbeidsmarkt en (zorg)voorzieningen. Ze vormen een bedreiging voor de regionale economie en de
leefbaarheid van deze gebieden. Niet alleen Nederland kent regio’s die kampen
met dit soort problematiek; vergelijkbare
vraagstukken doen zich eveneens voor in
andere regio’s in het Noordzeegebied.
Ard van der Tuuk, gedeputeerde provincie Drenthe: “Naar verwachting neemt
het aantal 65-plussers de komende jaren
sterk toe, met als gevolg een stijgende
vraag naar zorg. Tegelijkertijd ontstaat
er in de gebieden met vergrijzing een tekort aan geschikt personeel. Om op die
ontwikkeling in te spelen te keren werken overheden en organisaties uit tien
regio's in zes landen rond de Noordzee

samen in het iAge-project. Binnen het
iAge project zijn we gestart met een bewustwordingscampagne om aandacht te
vragen voor de knelpunten die de combinatie van werk en mantelzorg met zich
meebrengen.”
Leadpartner
“Als provincie Drenthe zijn we leadpartner van het iAge-project en ieder van de
tien partners werkt aan een deelproject
om de leefbaarheid in de eigen regio te
verbeteren. Zo stimuleert iAge bijvoorbeeld het gebruik van ICT om ouderen
langer zelfstandig thuis te kunnen laten
wonen (Life Long Living). De focus ligt
daarbij op de behoeften van de eindgebruiker. Maar er wordt ook gekeken naar
de kant van het aanbod en dan vooral
naar de wijze waarop de afstemming tussen zorgverlener en zorgvrager met behulp van onder andere ICT en
sensortechnologie kan worden verbeterd. Voor wat die laatste betreft beschikken we in Assen met het Hanze
Institute of Technology over een zeer
brede en uiterst innovatieve expertise,
waarvan de positieve resultaten direct in
de beroepspraktijk worden geïmplementeerd. Denken in concrete projecten en
inzetten op structurele werkgelegenheid:
daar draait het om in Healthy Ageing.”

bruik kunnen maken van kwalitatief
goede zorg en aandacht besteden aan een
gezonde levensstijl. Aan de andere kant
wil de Drentse horeca en de toeristensector niets liever dan deze nieuwe vorm
van gastvrijheid – Healthy Lifestyle Hospitality- aanbieden. De provincie Drenthe bemiddelt in deze vorm van
zorgtoerisme en stimuleert ze waar mogelijk.”
Care & Cure
De ruime aanwezigheid van MKB, de bevolkingsopbouw met zijn ontgroening en
vergrijzing en de behoefte aan meer
werkgelegenheid in de toeristensector,
maken dat de provincie Drenthe actief
inzet op het ontwikkelen van Healthy
Lifestyle Hospitality. “Het is een prachtig
concept voor lang, kort en permanent
verblijf, gericht op mensen die kwaliteit,
gastvrij comfort, actief leven en een gezonde levensstijl belangrijk vinden. Care
en Cure zijn beschikbaar indien gewenst,
maar de nadruk ligt op het welzijn van de
gasten. Drenthe neemt als toeristenprovincie bij uitstek graag het voortouw in
het ontwikkelen en propageren van dit
soort initiatieven, als voorbeeld hoe het
elders in Nederland en zelfs ver daarbuiten toegepast zou kunnen worden.”
www.drenthe.nl

Healthy Lifestyle Hospitality
Wie Drenthe zegt, zegt toerisme en in
dezelfde adem gastvrijheid (hospitality).
Van der Tuuk: “Ouderen vragen in toenemende mate om een combinatie van
recreatie en service op het gebied van
zorg, bewegen, voeding en gezondheid.
Ook tijdens het recreëren willen ze ge-

de wetenschap. Degenhart “Wat we in
feite doen is vakinhoudelijke koppelingen leggen. We brengen mensen bij elkaar die elkaar kunnen en willen helpen.
Niet op grote meetings met honderden
bezoekers en een hele reeks van sprekers,
maar op kleine informele bijeenkomsten
van twintig, dertig belangstellenden.
Recht-toe-recht-aan contacten, waar het
praten een middel tot een doel is en niet
andersom, in de taal van de ondernemer
en met ideeën die ook werkelijk tot iets
concreets leiden. De gunfactor bij de
leden van Springboard is heel hoog. Ze
hebben echt de intentie om kennis met
elkaar te willen delen. We zitten regelmatig bij elkaar en uit elke brainstormsessie komt zó een handvol ideeën waar
een collega-ondernemer iets mee kan. Iedereen is doordrongen van het feit dat er
alleen uit samenwerking de synergie kan
ontstaan die een initiatief werkelijk tot
een succes maakt.”
www.spring-board.nl
Tekst: Fred Ootjers

Springboard wordt medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord Nederland ( SNN),
Provincie groningen, Drenthe en Fryslân.

PROVINCIE DRENTHE

Het toekomstbeeld heeft veel weg
van een doemscenario: Noord-Nederland -en vooral het plattelandkrijgt in toenemende mate te
maken met vergrijzing, ontgroening en krimp. Voorzieningen als
wonen, welzijn en zorg zoals die tot
op heden worden aangeboden
komen in de knel en er zal welhaast
een wonder moeten gebeuren om
het huidige niveau ook voor de toekomst te kunnen garanderen. Met
het thema Healthy Ageing lijkt het
wonder plaats te vinden en worden
er ook in de provincie Drenthe tal
van initiatieven ontwikkeld en in
de praktijk gebracht die tot doel
hebben een gezonde levensstijl te
bevorderen én werkgelegenheid te
genereren

Health Park North
De voormalige bedrijfsgebouwen van
Cordis in Roden zijn overgenomen
door vastgoedbedrijf OK Invest die de
ruim 20.000 vierkante meter exploiteert onder de naam Health Park
North. Het gaat daarbij niet alleen om
bedrijfshallen en kantoren maar ook
om cleanrooms en andere specialistische ruimtes. Inmiddels is een belangrijk deel ervan ingevuld met
bedrijven, zoals J&J Plastics, Medizon, VDL Wientjes, BIONND en
IMDS.

Tekst: Fred Ootjers
Ard van der Tuuk: 'Denken in
concrete projecten en inzetten
op structurele werkgelegenheid: daar draait het om in
Healthy Ageing'

Life Sciences & Health special
BIOANALYSE

‘In meten zijn we gewoon wereldtop’
Dr. Martin Smit, programmaleider
Life Sciences van het Healthy
Ageing Netwerk Noord-Nederland
(HANNN) steekt het niet onder
stoelen of banken: in de expertise
en technologie op het gebied van de
bioanalyse behoort de regio NoordNederland tot de absolute wereldtop. Citaat: ‘Meten is weten en in
dat meten zijn we gewoon heel erg
goed.’
Noord-Nederland is traditioneel sterk
vertegenwoordigd in het aanbod van onderzoek naar en ontwikkeling van
nieuwe medicijnen. “Veel van de bedrijven die in het Noorden gevestigd zijn,
zijn hier op eigen kracht ontstaan”, weet
Smit. “Vaak is de generatie die aan het
roer van de onderneming staat een onderzoeker of specialist die zijn kennis is
gaan vermarkten. Soms is het bedrijf onderdeel geworden van een grote internationale speler, waarbij de noordelijke
vestiging een stevige positie heeft door
de grote kennis van zaken, innovatiekracht en vakmanschap. Een en ander
maakt dat de kennisinfrastructuur in het
Noorden op dit gebied van Life Science
in vergelijking met andere delen van Nederland op een uitzonderlijk hoog peil
staat. De hele wereld komt hier naar toe
om -juist door ons- de gewenste analyses
te laten doen.”
Bioanalyse
Het gegeven dat we steeds meer en
steeds beter de effecten en processen die
zich afspelen binnen de levenscyclus van
de mens kunnen meten en begrijpen, is
wereldwijd niet onopgemerkt gebleven.
“De grote farmaceutische multinationals
laten een deel van hun R&D in NoordNederland doen. En ook de kleinere biotechbedrijven komen hier naar toe om
opdrachten weg te zetten. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het voor de eerste keer
meten van het effect van een nieuw ge-

neesmiddel in de mens. Waarbij technieken worden gebruikt om heel nauwkeurige metingen te doen aan stoffen in
het bloed. Maar dit soort metingen worden ook gedaan bij de productie die in
Noord-Nederland zelf plaats vindt. Van
de nieuwste generatie biotechgeneesmiddelen -de zogenaamde 'biologicals'-,
de chemische synthese van nieuwe stoffen voor de behandeling van kanker of
nieuwe middelen waarmee nauwkeurig
de afgifte van medicijnen in het lichaam
kan worden gestuurd”.
Biobanken
“We verzamelen steeds meer gegevens,
zodat laboratoriumwerk een combinatie
is van het verrichten van metingen -dat
steeds meer geautomatiseerd wordt- en
het begrijpen van die gegevens. Een
voorbeeld is het grote project LifeLines
waar we in 2006 mee zijn gestart. Bij
165.000 inwoners van Noord-Nederland
zijn bloedmonsters afgenomen en geanalyseerd. Elke vijf jaar, voor een periode van dertig jaar, worden er nieuwe
monsters afgenomen en door de deelnemers vragenlijsten ingevuld, om zo inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de
eerder genoemde effecten en processen.
LifeLines is feitelijk een zogenaamde biobank, een infrastructuur voor het verzamelen, opslaan en beheren van
lichaamsmateriaal en bijbehorende klinische data. Het doel is dat de wetenschappelijke gegevens die zo worden
gecreëerd, zullen leiden tot een betere
gezondheid van patiënten en versterking
van de positie van het biomedisch
onderzoek in het Noorden.”
grijpbaar
“Daarnaast zijn er ook biobanken van patiënten -bijvoorbeeld van patiënten met
hartfalen-,van bepaalde vormen van kanker en transplantatiepatiënten. Ook hier
worden op gezette tijden en over een langere periode monsters afgenomen, die de

De top in medicijnen en bioanalyse

bright fluorescence

*

* DSM Biologics sinds 12-03
onderdeel van Pantheon
Pharmaceutical Services

Een krachtig cluster behorende tot de absolute wereldtop

ernst van een ziekte meet- en zichtbaar
maken. En vooral begrijpbaar, zodat we
in staat zijn daar adequate geneesmiddelen toe te passen of daarvoor te ontwikkelen.”
EPO
Om het effect van steeds beter meten en
daardoor steeds meer weten te illustreren, haalt Smit het voorbeeld van EPO

aan. “Van EPO heeft iedereen wel eens
gehoord, zeker in relatie tot het wielrennen. Waar tien jaar geleden in het bloed
en de urine stoffen als EPO niet of nauwelijks te meten en dus traceerbaar
waren, vallen de renners nu één voor één
door de mand. Waar de bioanalyse aan
de ene kant dus stapje voor stapje vorderingen maakt in het meten, daar staat
aan de andere kant een gelauwerde –

Martin Smit: 'De kennisinfrastructuur in het Noorden op dit gebied van Life Science staat in vergelijking met andere delen van Nederland op een uitzonderlijk hoog peil'

maar achteraf frauderende- topwielrenner niets anders te doen dan het inleveren van zijn zeven gele truien. En over
tien jaar kunnen we nóg meer meten aan
buisjes die we dan al tien tot twintig jaar
in de diepvries hebben....”

Netwerken
“Kennisinstellingen en bedrijven werken
actief samen en daar waar mogelijk
weten ook de bedrijven elkaar te vinden
én te versterken. Door de mogelijkheden
van samenwerking in ontwikkeling van
nieuwe technieken of bijvoorbeeld onderwijs nog meer te benutten, kunnen we
onze huidige toppositie handhaven. De
Life Science bedrijfstak behoort tot een
hoogwaardige sector binnen het Noordelijke bedrijfsleven en is goed voor een
jaaromzet van zo’n 200.000.000 euro en
tussen de 1500 en 2000 ft-banen.”
Kennispotentieel
Naast zijn activiteiten voor het HANNN
is Martin Smit ook Directeur van de Graduate School of Medical Sciences van het
UMCG. “In Medical Sciences hebben we
op dit moment maar liefst 1100 promovendi lopen, afkomstig uit meer dan 35
verschillende landen. Een getal dat alles
zegt over het enorme potentieel aan kennis dat nu en straks ter beschikking komt
voor de Noordelijke topsector Life Science & Health. Het volgen van een Life
Science studie in Groningen was altijd al
aan te bevelen, maar wordt elk jaar
steeds interessanter. In gelijke tred met
de spectaculaire groei van de Life Science
bedrijven en laboratoria neemt ook het
aantal studenten toe, die elkaar op korte
of wat langere termijn uiteindelijk zonder twijfel zullen vinden!”
Tekst: Fred Ootjers

Life Sciences & Health special
POLYVATION

Tekst: Fred Ootjers

Pioniers in biomedische
polymeren

Met de oprichting van de Healthing
Ageing Campus een paar jaar geleden zijn er inmiddels een kleine
twintig start-ups gerealiseerd van
met name afgestudeerde wetenschappers die vanuit een innovatie
een eigen onderneming zijn begonnen. Maar ruim vóór de komst van
de Healthing Ageing Campus liet
Theo Flipsen zijn bedrijf PolyVation bij de Kamer van Koophandel

registeren. Pioniers in het ontwikkelen en maken van bijzondere polymeren voor het genezen van
patiënten, aldus Flipsen.
In een vitrine in de hal van het bedrijfspand op de Zernike Campus liggen verschillende producten uitgestald, die met
de polymeren van PolyVation tot stand
worden gebracht. Uiterst verfijnde medische en farmaceutische producten.

“Voor het merendeel van de producten
geldt dat de meeste mensen ze nooit zien,
laat staan dat ze er ooit van hebben gehoord”, aldus Flipsen. “Zo ontwikkelen
en produceren we onder andere polymeren als bindmiddel voor de gecontroleerde afgifte van medicijnen in de vorm
van coatings, staafjes en microbolletjes.
Met een eigen vinding in dat gebied zijn
we dermate succesvol dat we er vanuit
PolyVation onder de naam InnoCore

INNOCORE PHARMACEUTICALS

Bedenkers van geavanceerde
geneesmiddeldragers

Het bedrijf heeft haar roots in de
stad groningen, is daar ook gevestigd maar is in haar discipline een
innovatief wereldspeler. Het feit
dat het medewerkersbestand van
InnoCore Pharmaceuticals bestaat
uit mensen van vijf verschillende
nationaliteiten, dat de website alleen in het Engels is en dat de directeur direct na het interview
naar Schiphol moet voor een zakenreis naar Spanje, zegt wel iets
over het internationale karakter
van de groninger onderneming.

InnoCore werd in 2004 opgericht door
de chemici Theo Flipsen en Rob Steendam, binnen de muren van PolyVation.
“PolyVation fabriceert met behulp van
chemie grote moleculen -polymeren- die
de basis vormen voor biomedische en
farmaceutische producten”, vertelt Jan
Hendriks, directeur van InnoCore. “Polymeren zijn als een kralensnoer opgebouwd uit heel veel kleine identieke
moleculen, die zich in vrijwel alle denkbare structureren laten vormen tot tastbare producten.”
Drug Delivery System
Zo worden de producten van het Groninger bedrijf onder andere gebruikt
voor toepassing in medische producten,
die in of op het menselijk lichaam worden gebruikt. “PolyVation produceert
bijvoorbeeld siliconen en acrylaten die
gebruikt worden bij het vervaardigen van
intra-oculaire lenzen en contactlenzen.
Maar ook -en dan komen we bij InnoCore- kunnen polymeren worden toegepast als
drager van injecteerbare
medicijnen, een zogenaamd drug delivery system. Dankzij het biologisch afbreekbare drug delivery system -of het
‘polymeerplatform’ zoals we het ook wel
noemen- hoeven chronisch zieken veel

minder vaak hun medicijnen te doseren.
In de praktijk betekent het dat ze bijvoorbeeld in plaats van één keer per
maand, nog maar eens per drie maanden
of eens per zes maanden medicatie toegediend krijgen. Het medicijn zit gevat in
het polymeer -in de vorm van bijvoorbeeld een microbolletje- en wordt vervolgens geïnjecteerd waarna het
geleidelijk in het lichaam wordt afgegeven. Omdat iedere dag evenveel medicatie wordt afgegeven is de patiënt er van
verzekerd dat er altijd voldoende medicijn ‘aan het werk’ is. En ook dat er niet
teveel geneesmiddel in het lichaam aanwezig is waardoor er minder kans is op
bijwerkingen. Het platform is zoals gezegd biologisch afbreekbaar en er blijven
dus geen sporen van achter in het lichaam.”
Vaccins
Het drug delivery system wordt ook ontwikkeld voor toepassing als drager van
vaccins, wat vooral interessant is voor
landen in de Derde Wereld. “Medische
hulpposten liggen daar ver uit elkaar en
mensen zijn vaak een halve dag of meer
kwijt aan reistijd om er te kunnen
komen. Als je dan nagaat dat voor een
vaccinatie vaak twee of drie injecties
nodig zijn met tussenpozen van enkele
weken, dan is te begrijpen dat vaccinatieprogramma’s in de Derde Wereld niet
altijd succesvol verlopen. Bedenk wat
een enorme winst zal het opleveren voor
die mensen als ze met één injectie beschermd kunnen worden tegen allerlei
infectieziektes!”
Duurzame relaties
Sinds haar oprichting tien jaar geleden
heeft InnoCore duurzame relaties opgebouwd met biomedische, biotechnologische en farmaceutische bedrijven over de
hele wereld. “Zij leveren de actieve be-

Jan Hendriks (l), directeur InnoCore en Rob Steendam, hoofd R&D InnoCore.
Foto: Hans Banus.

standdelen, wij de dragers voor die bestanddelen. We ontwikkelen vooral producten voor bedrijven in de Verenigde
Staten en West-Europa, maar er komt
ook steeds meer belangstelling uit India,
China, Latijns-Amerika en Oost-Europa.
In de regel zijn we bij die bedrijven al
vanaf de beginfase van het ontwikkelen
van een nieuw medicijn betrokken, wat
maakt dat de contacten intensief en van
lange duur zijn.”
Licentieovereenkomst
Een van de bedrijven waar InnoCore een
duurzame relatie mee onderhoudt, is het
Amerikaanse Allergan, Inc. “Dat heeft in
het najaar van 2013 een fantastisch resultaat opgeleverd: er is toen een licentieovereenkomst ondertekend waarin we
onze samenwerking op het gebied van
het onderzoeken en ontwikkelen van medicijnen tegen oogziektes zijn gaan intensiveren en uitbreiden. Voor ons als
relatief kleine onderneming -zeker als je
het afzet tegen een farmareus als Allergan- is dat een enorme erkenning en
waardering voor een jarenlange inzet.”
gMP-certificaat
Een andere niet geringe opsteker in datzelfde jaar 2013 was de toekenning van
het GMP-certificaat (Good Manufacturing Practices of Goede Manieren van
Produceren), uitgereikt door de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg. “Het GMP-certificaat is een
wereldwijd erkend kwaliteitskeurmerk
en alleen die bedrijven die hun bedrijfsvoering naar internationaal gestelde normen op orde hebben, komen in
aanmerking voor certificering. Dat wij als
InnoCore gecertificeerd zijn vervult ons
als nuchtere Groningers met bescheiden
trots en is een fantastisch compliment
voor ons team van tweeëntwintig topmedewerkers”, aldus directeur Jan Hendriks.
groei
Door toename van het aantal opdrachten
zal dit team van medewerker in 2014
sterk worden uitgebreid. Een team dat
dus niet alleen vele nationaliteiten kent,
maar zich ook laat typeren als jong, ambitieus en hoog opgeleid. “We hebben net
diverse vacatures opengesteld waarvoor
we nieuwe medewerkers zoeken met een
farmaceutische, chemische of analytische opleiding. Medewerkers die passen
binnen onze informele ondernemende
cultuur en die de komende jaren mee
willen groeien met de groei van het bedrijf”.
www.innocorepharma.com
Tekst: Fred Ootjers

Theo Flipsen: 'Er valt nog een wereld te ontdekken met biomedische polymeren'.
Foto: Hans Banus.
Pharmaceuticals een nieuwe onderneming voor hebben opgericht.”
Stents
Een andere toepassing is een oplosbare
microscopisch kleine stent -een rasterwerkje- die via een katheter in het
lichaam wordt geleid om dichtgeslibde
bloedvaten open te houden. “Dit polymeer hebben we in nauwe samenwerking
met een Franse opdrachtgever ontwikkeld. Onze inbreng is de expertise van
polymeren, de concrete vraag voor een
toepassing komt van de opdrachtgever.
De samenwerking is zeer intensief en de
ontwikkeling van een nieuw product
vergt al gauw vijf tot tien jaar. Met de
productie van dergelijke bijzondere polymeren genereren we inkomsten, die we
onder andere gebruiken voor het bedenken en uitwerken van nieuwe innovaties.”
Printen in 3D
“Het mooie van veel polymeren is dat zij
bij hoge temperatuur vloeibaar worden.
Deze eigenschap wordt gebruikt om polymeren in een productvorm te gieten.
Dat ‘gieten’ kan tegenwoordig ook met
hulp van printen. Een printer, aangestuurd door een computer, giet dan een
polymeer in de gewenste productvorm,
laagje voor laagje. Dit idee wordt steeds
populairder om medische producten mee

Van polymeer tot medisch of farmaceutisch product. Foto: Hans Banus.

Ingell
Het jongste lid in de PolyVation-familie heet InGell. Sinds 2010 worden
binnen InGell nieuwe injecteerbare,
biologisch oplosbare polymeren ontwikkeld en toegepast voor lokale afgifte van medicijnen in het lichaam in
de vorm van zachte hydrogelen. InGell
is tot stand gekomen door een samenwerking met Branching Tree uit Maastricht. “Met patenten en licenties van
Branching Tree en de kennis en kunde
van PolyVation zijn we samen gaan
ondernemen op weg naar het rinkelen
van de kassa. Iets dat onze premier
Mark Rutte graag hoort. Het is om die
reden dat hij vorig jaar bij ons op bezoek is geweest om zelf eens te aanschouwen hoe in Groningen toch al
die prachtige innovatieve ondernemingen tot stand worden gebracht.”
PolyVation heeft, samen met InnoCore en InGell, een sterk en gemotiveerd team van hoogopgeleide
mensen. Een team van inmiddels 50
top experts met een achtergrond in
chemie, chemische/biomedische/farmaceutische technologie, analyse en
kwaliteit. De verschillende ondernemingen blijven groeien en er is plek
voor een flink aantal nieuwe medewerkers, met name bij InnoCore.

te maken, vooral steigertjes. Steigertjes
lijken op een honingraat en zijn bedoeld
voor weefselregeneratie. Een steiger is
nodig om beschadigd of verdwenen weefsels weer op te bouwen. Net als een huis.
Nemen we als voorbeeld kraakbeen.
Door verschillende oorzaken kan er een
afname optreden van kraakbeen in de
knie. Je kunt dan leren leven met het
pijnlijk ongemak of er worden van elders
uit je lichaam cellen afgenomen die op de
plek van het defect worden ingespoten
samen met het plaatsen van een steiger.
Een steiger kan tot elke gewenste vorm
worden gemodelleerd en verdwijnt uit
zichzelf nadat het weefsel is volgroeid.
Het wordt al in praktijk gebracht en de
resultaten zijn heel positief”
Productie
“Wat men vaak niet van ons verwacht is
dat wij naast het ontwikkelen ook echt
fabriceren. Bij fabriceren denk je al gauw
aan grote gebouwen met imponerende
schoorstenen en pijpleidingen. Bij ons is
dat niet zo. Tenminste niet zichtbaar. In
onze laboratoria hebben wij verschillende kleine fabriekjes. In feite productieopstellingen in schone ruimtes. De
schone ruimtes zijn nodig omdat de door
ons gemaakte polymeren immers de
mens in gaan als implantaat of geneesmiddel. Voor het produceren passen wij
Goede Manieren van Produceren (GMP)
toe, een zeer stringent kwaliteitssysteem.
Het is de combinatie van onze expertise
voor het ontwikkelen als ook het produceren van biomedische polymeren, dat
ons zo uniek maakt. En het is daarom dat
bedrijven en kennisinstituten over de
hele wereld graag met ons werken. Het is
daarbij niet zo dat wij alle polymeren zelf
bedenken. Klanten komen ook bij ons
met een polymeer dat zij zelf ontwikkeld
hebben of het van een universiteit hebben overgenomen. Aan ons wordt dan
gevraagd om het in productie te nemen
en beschikbaar te maken voor gebruik in
klinische producten. Wij hebben een heel
sterk team dat dergelijke productietrajecten tot in de puntjes voor elkaar
krijgt.”
Innovatiedrijvers
“Als PolyVation dragen we de overtuiging uit dat alleen uit samenwerking optimale resultaten kunnen worden
behaald. Een structurele interactie tussen bedrijven onderling als ook met kennisinstituten -noem het teamwork- biedt
reële mogelijkheden voor vernieuwing en
waardecreatie. Een belangrijke rol daarin
is weggelegd voor technologiestarters. Zij
zijn de echte innovatiedrijvers, de aanjagers van nieuwe ideeën en concepten. Als
PolyVation hebben we dan misschien
niet de status en glamour van multinationals als AkzoNobel, DSM of Philips,
maar binnen de nichemarkt waarin wij
opereren zijn we wel degelijk een speler
van formaat. Biomedische polymeren
kennen een relatief jonge geschiedenis
en er valt nog een wereld aan toepassingen te ontdekken. En in die nog te ontdekken wereld blijft PolyVation gedreven
op zoek naar de grenzen om de natuur
een handje te helpen en zo patiënten een
beter leven te kunnen bieden.”
www.polyvation.com
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CENTRE OF EXPERTISE HEALTHY AgEINg

Scharnier tussen fundamentele kennis en
toepassing in de praktijk

Healthy Ageing is -naast water en
energie- een van de speerpunten
binnen de noordelijke economie.
Het begrip is een groningse
vondst, maar reikt verder dan alleen het Noorden. Het effect van de
innovatieve diensten en producten
die in het Noorden worden ontwikkeld vinden toepassing in heel Nederland en zelfs tot ver over de
landsgrenzen heen. Joost Degenaar, programmadirecteur Healthy Ageing van de Hanzehogeschool groningen en directeur
Centre of Expertise Healthy Ageing
over het fenomeen Healthy Ageing,
proeftuinen en praktijkgerichte innovaties.

“Ere wie ere toekomt: het begrip 'healthy
ageing' is in 2006 gelanceerd door het
UMCG”, vertelt Degenaar. “Het behelst
het gezond en actief ouder worden en
kwam voort uit het voornemen van het
UMCG om zich te gaan toeleggen op alle
mogelijke facetten van veroudering.
Vaak wordt gedacht dat we het dan alleen over het ouder worden van senioren
hebben. Dat is heel nadrukkelijk niet zo:
we hebben het over de gehele levenscyclus. Healthy Ageing raakt ons dus allemaal, vroeg en laat. De basis voor een
gezonde leefstijl wordt immers al op
jonge leeftijd gelegd.”

Speerpunt
Healthy Ageing won in het Noorden razendsnel terrein en van hogeschool tot
mbo en van zorg- en welzijnsinstellingen
tot provincie, gemeenten en bedrijven
stortten zich op het thema. Het is ook een
van de thema's waarin de vier noordelijke hogescholen (NHL Hogeschool,
Stenden Hogeschool, Hogeschool Van
Hall Larenstein en Hanzehogeschool
Groningen) samenwerken in het Sectorplan Noord, waarbij de Hanzehogeschool
als coördinator fungeert. Degenaar: “Wij
willen het scharnier zijn tussen fundamentele kennis en de toepassing in de
praktijk. Het onderwerp Healthy Lifestyle staat daarbij centraal, met aandacht
voor bewegen, voeding, werk en woonomgeving. Binnen de Hanzehogeschool
houden ruim twintig bachelor opleidingen en vier master opleidingen zich in
hun programma’s bezig met het thema
Healthy Ageing. Het gaat zowel om ge-

zondheidszorgopleidingen als Verpleegkunde en Fysiotherapie als om opleidingen ICT, Life Sciences, Human Resource
Management en Sportstudies. Er zijn ook
speciale programma’s over Healthy
Ageing in de vorm van een minor en een
honours programme. Tegelijk doen we
ook veel praktijkgericht onderzoek. Ongeveer een derde van de researchcapaciteit van de Hanzehogeschool richt zich
op Healthy Ageing. Er lopen op het gebied van Healthy Ageing veel promotietrajecten en tal van grote en kleine
onderzoeksprojecten, vaak samen met de
beroepspraktijk.”
Centre of Expertise Healthy Ageing
Vanuit het topsectorenbeleid van de
overheid zijn verdeeld over Nederland
eenentwintig Centres of Expertise ingericht om publiek private samenwerking
te stimuleren rond de respectievelijke
thema's. Hanzehogeschool Groningen
kreeg als penvoerder het Centre of Expertise Healthy Ageing toegewezen. Missie is om in de periode 2013-2016 in
nauwe samenwerking met partners een
netwerk op te zetten van ongeveer vijfentwintig innovatiewerkplaatsen in
Noord-Nederland. “Innovatiewerkplaatsen zijn proeftuinen waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en
zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk
op zoek gaan naar oplossingen voor problemen die men dagelijks in de zorg tegenkomt. De zorg heeft in toenemende
mate te maken met vergrijzing, ontgroening, individualisering en technologische
innovaties. Ingrijpende veranderingen
die praktijkgerichte innovaties vereisen.
Het aantal partners van het Centre of Expertise Healthy Ageing is binnen een jaar
gegroeid van vijfendertig naar meer dan
negentig.”
Synergie
Inmiddels zijn er in de drie noordelijke
provincies innovatiewerkplaatsen gestart
als 'eHealth & Serious Gaming', 'Active
Ageing Ouderen', 'Kind in Wijk', 'Health
Space Design', 'Kwaliteit van leefomgeving bij zorg, wonen en vrije tijd' en
'Zorgarbeidsinnovatie'. “De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, bedrijven en instellingen binnen een
innovatiewerkplaats genereert een synergie die leidt tot nieuwe producten en
diensten. Voorwaarde bij participatie van

Joost Degenaar: 'Er lopen op het gebied van Healthy Ageing veel promotietrajecten en tal van grote en kleine onderzoeksprojecten, vaak samen met de beroepspraktijk'. Foto: Hans Banus.

het bedrijfsleven is echter dat ze niet alleen uit is op het economisch gewin -healthy ageing is ook in dat opzicht
onmiskenbaar een groeimarkt- maar dat
ze ook maatschappelijk gemotiveerd
zijn.”

De sterke profilering en positie van
Noord-Nederland op het terrein van
Healthy Ageing werden in juni 2013 door
de Europese Commissie beloond met de
status 'Europese voorbeeldregio op het
gebied van Active & Healthy Ageing'.

www.hanze.nl/healthyageing
www.healthyageing.net
Tekst: Fred Ootjers

MARTINI ZIEKENHUIS

Caroline Janssen, radioloog
(voorgrond) en cardioloog
Christiane Geluk (rechts).
Foto: Hans Banus.

Het hart vangen in
een kwart seconde
In het Martini Ziekenhuis staat
sinds januari dit jaar een super geavanceerde CT-scanner die in staat
ishet hele hart in een kwart
seconde op de foto te zetten. De
scanner biedt vele voordelen voor
patiënten, zoals een sterke reductie van de straling, een veel snellere
behandeltijd en de mogelijkheid
om al in een vroeg stadium eventuele hartafwijkingen te ontdekken.
Bij de aanschaf van de Toshiba Aquilion
One Vision is niet over één nacht ijs gegaan. Laurence Hovenkamp, organisatorisch manager Martini Ziekenhuis: “Het
is een gezamenlijk proces geweest van
cardiologen, radiologen en radiodiagnostische laboranten. Oftewel de mensen die uiteindelijk met het apparaat
zullen gaan werken. Van iedere partij zijn
de wensen geïnventariseerd, waarna er
een programma van eisen is opgesteld.
Op basis van die eisen hebben we deze
hoog geavanceerde CT-scanner van Toschiba gekocht, naar onze mening het
best apparaat in Nederland. Na een korte
inwerkperiode draait ze al volop mee in
de behandelprogramma's. Tot ieders tevredenheid!”

Onderscheidend onderzoek
“Ondanks dat de noordelijke ziekenhuizen goed en nauw samenwerken, willen
we ons als Martini Ziekenhuis ook onderscheiden en iets extra bieden”, aldus
radioloog Caroline Janssen. “Omdat het
hart continue beweegt, was het tot voor
kort nog niet mogelijk om de kransslagaderen vast te leggen met een CT-scan.
Dat kon alleen met een hartkatheterisatie, waarbij via een buisje in de slagader
via de lies of pols het hart wordt onderzocht. Voor dit onderzoek moet een patiënt een dag in het ziekenhuis blijven.
Met de nieuwe scanner is dat verleden
tijd. We leggen, als het al nodig is, alleen
een eenvoudig infuus aan. De scanner
brengt daarna het hele hart binnen slecht
één hartslag in beeld en de patiënt kan
na afloop van het onderzoek direct naar
huis.”
Reductie röntgenstraling
“Grote winst is ook dat door de geavanceerde techniek er veel minder röntgenstraling nodig is voor het afbeelden van
het hart. Met de vorige generaties CTscanners was er vaak veel straling nodig
voor een goed onderzoek. Omdat we
nooit onnodig veel straling willen geven,

De heer Pieters * (60 jaar) voelt zich het laatste jaar snel vermoeid bij het traplopen en heeft soms last van een zeurend gevoel op de borst. Na een bezoek aan zijn
huisarts wordt hij verwezen naar een cardioloog. De cardioloog besluit tot een CTscan van zijn hart. Daarop is een lichte vorm van kransslagaderverkalking te zien
is. Gelukkig geen ernstige vernauwing. Met deze uitslag krijgt Pieters het advies om
meer te gaan bewegen en af te vallen. Daarnaast krijgt hij medicijnen voorgeschreven om zijn cholesterol te verlagen. Zo krijgt hij een gerichte behandeling
die hij voortzet in overleg met zijn eigen huisarts.
* De naam in dit voorbeeld is fictief

waren we voorheen vooral bij jongere patiënten terughoudend met een CT-scan
van het hart. Nu we met een zeer lage
stralingsdosis de kransslagaders goed in
kaart kunnen brengen, kan dit onderzoek
ook ingezet worden bij jongere patiënten
bij wie we voorheen nog even zouden afwachten.”
'Pijn op de borst'
De snelle en efficiënte werkwijze van de
nieuwe CT-scan en vooral de lage stralingsdosis maakt het nu dus ook mogelijk om de apparatuur al in een
vroegtijdig stadium in te zetten bij vermeende hartklachten. Christiane Geluk,
cardioloog: “Mensen met 'pijn op de
borst' kunnen we nu in een vroeg stadium onderzoeken. De beelden van deze
CT-scanner laten echt zien wat er aan de
hand is in de kransslagaders, beter dan
de vertrouwde fietstest. Vernauwingen
kunnen klachten van pijn op de borst
geven. Een lichte vorm van aderverkalking geeft geen klachten, maar wel een
grotere kans op een hartinfarct. In zo’n
geval is het ons advies om het hart zo gezond mogelijk te houden, door zaken als
een goede levensstijl, een normale bloeddruk en een laag cholesterolgehalte. Binnenkort hopen we te starten met een
nieuw onderzoeksprogramma. Patiënten
krijgen op de dag van het onderzoek de
uitslag waardoor zij sneller weten waar
ze aan toe zijn. En mocht er iets aan de
hand zijn, dan kunnen we ook sneller een
behandeling opstarten. Wij zijn erg tevreden met de eerste resultaten. Met het
in gebruik nemen van deze CT-scanner
zetten we een grote stap vooruit in de behandeling van patiënten met pijn op de
borst.”
www.martiniziekenhuis.nl
Tekst: Fred Ootjers
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ARgO

De zorggebruiker
centraal

We leven in een tijd waarin de technische ontwikkelingen in de zorg zoals e-health en robotica- een
enorme vlucht nemen en de mogelijkheden welhaast onbegrensd lijken. Maar die technologie gaat pas
werken als je de menselijke factor
meeneemt. ARgO adviseert en ondersteunt zorgaanbieders bij innovaties en de implementatie van
nieuwe technologie, waarbij het
uitgangspunt altijd het perspectief
van de gebruiker is.

ARGO staat voor Advies, Research, Gezondheidszorg en Ouderenbeleid en
werkt als zelfstandig bedrijf met een
kernteam van dertien medewerkers aan
onderzoek, advies en kwaliteitsverbetering voor zorgaanbieders, overheden en
koepelorganisaties in de zorgsector.
Peter van Linschoten, directeur ARGO:
Zorgverleners en produktontwikkelaars:
“Zorgverleners zijn geneigd sterk vanuit
hun eigen koker te denken. De focus ligt
vooral op het aanbod van producten en
diensten, zonder dat vaak precies duidelijk is of dat voldoende of zelfs überhaupt
maar is afgestemd op de vraag. Met als
gevolg dat er een kloof ontstaat tussen de
leefwereld van de patiënt en de medische
praktijk. Een voorbeeld: een patiënt kan
dankzij de techniek thuis zelf zijn bloeddruk meten, maar als hij daarna direct

een vraag wil stellen aan zijn huisarts is
dat vaak niet mogelijk. Conclusie: het
product is effectief, maar het schort aan
de dienstverlening.”
Door middel van onderzoek en overdracht van kennis en ervaring brengt
ARGO de vraag van de zorgconsument in
kaart. Grootschalig en kwantitatief, door
online vragenlijsten te sturen (etc), maar
ook kleinschalig en kwalitatief. “Klanttevredenheid en transparantie winnen aan
prioriteit. De cliënt raakt steeds beter
geïnformeerd en is daardoor steeds beter
in staat zijn wensen en verlangens rationeel te uiten. ARGO wil de schakel zijn
tussen aanbieder en afnemer in de zorg,
maar we zijn geen belangenorganisatie
voor die laatste. Wat we wel zijn is een
intermediair met als missie het samenbrengen van vraag en aanbod. De cliënt
staat daarbij centraal, echter zonder dat
we de haalbaarheid voor de betreffende
zorgorganisatie uit het oog verliezen.
Doel is immers om in gezamenlijkheid
tot betere gezondheidszorg te komen.”
ARgO BV
Meditech Center
L.J. Zielstraweg 1, Groningen
(050) 363 74 64
www.argo-rug.nl
Tekst: Fred Ootjers

Wij bevorderen de dialoog tussen consument en aanbieder, met als missie betere
gezondheidszorg. Foto: Hans Banus.

STAXS

Kwaliteitsleverancier
van cleanroomproducten
Voor de leek blijft het iets bijna buitenaards: mensen in witte, ruimvallende pakken, een kap strak
over het hoofd getrokken, een
mondkapje voor, handschoenen
die haast vacuüm over de hand zijn
getrokken, grappig grote hoesjes
die de schoenen omsluiten. En die
dan in een uiterst schone ruimte de cleanroom- producten staan te
snijden, vouwen en/of verpakken,
die vervolgens de cleanroom verlaten en hun weg vinden naar afnemers in heel West-Europa. De
locatie is Heerenveen; het bedrijf
STAXS, al meer dan vijfentwintig
jaar kwaliteitsleverancier in de cleanroommarkt.

Het bedrijfspand van STAXS in Heerenveen bestaat ruwweg uit twee gedeeltes:
een enorme bedrijfshal waarin de voorraad ligt opgeslagen van cleanroomproducten en een ander deel waarin drie

cleanrooms en de kantoren zijn ondergebracht. De voorraad omvat uitsluitend
kwaliteitsartikelen die volgens de strengste normen zijn vervaardigd door fabrikanten vanuit de hele wereld, aangevuld
met een lijn producten die door STAXS
zelf zijn ontwikkeld.
De artikelen bestaan onder andere uit
wasbare en wegwerpkledij, handschoenen, schoenen, overschoenen en -laarzen,
monden
baardmaskers,
mouwbeschermers, hoofdkappen, brillen, schoonmaakmateriaal, reinigingsen desinfectiemiddelen en inrichting van
cleanrooms. Tot de afnemers in heel Europa behoren de farmaceutische industrie, biotechnologie, medical devices,
ziekenhuisapotheken, semiconductor,
electronica, automotive en voedingsindustrie.
STAXS onderscheidt zich -als een van de
grootste cleanroomleveranciers in Eu-

OPHTEC / OMC

Erik-Jan Worst (zittend) en Ids Jousma. Foto: Hans Banus.

Met het oog op perfectie
Het is de combinatie van implantlens ontwikkelaar, producent én
behandelcentrum in één, dat het
groningse OPHTEC zo uniek
maakt. En, wereldwijd de enige in
haar soort. Of –zoals algemeen directeur Ids Jousma van OMC (een
dochterbedrijf van OPHTEC) het
stelt- 'die de synergie niet 1+1=3
maar 1+1=5 maakt'.
De roots van OPHTEC liggen in het eind
van de jaren vijftig wanneer de vader van
de huidige president & CEO van OPHTEC Erik-Jan Worst, samen met zijn
vrouw een instrumentmakerij voor oogheelkundige apparatuur opricht. “Mijn
vader -professor doctor Jan Worstbegon toen voor zichzelf met een praktijk, met daarnaast die instrumentmakerij. Dat laatst allemaal heel bescheiden,
in de kelder van zijn woning in Groningen. Medical Workshop heette het en er
gaat het prachtige verhaal in de familie
dat mijn ouders op een goed moment in
hun Citroen 2CV -beladen met twee
schragen, een houten blad en een paar
dozen met apparatuur- naar een oog artsencongres in Parijs zijn gereden, omdat
mijn moeder meende dat er ook buiten
de klantenkring in Groningen wellicht
wat te verdienen viel.”
Clustering
Profetische woorden: in 1982 werd de
toen al bloeiende onderneming verkocht
aan een Zweedse multinational en drie
jaar later volgde de oprichting van het
huidige OPHTEC. Inmiddels had Jan
Worst wereldfaam verworven met de uitvinding van de ArtiLens, een implantlens
die aan de iris, het gekleurde deel van het
oog vastgezet kan worden. De productie
van de ArtiLens vindt volledig plaats in
Groningen, waar zich ook de researchafdeling bevindt. Groot voordeel hiervan is

dat de Ophtec-ontwikkelaars continue
kunnen overleggen met de in het pand
aanwezige oogartsen. Daardoor komen
verfijningen en verbeteringen snel tot
stand. “Die clustering van R&D, productie en de toepassing bij cliënten komt
naar mijn weten nergens anders in de
wereld voor. Het kan ook heel goed
onder één dak, omdat oogheelkunde monodisciplinair is. We hebben alle benodigde expertise en apparatuur in eigen
huis en kunnen –ongeacht met welk oogprobleem men bij ons komt- de cliënt
volledig van dienst zijn.”
Poliklinisch
“Als alternatief voor bril en contactlenzen passen we lasertechniek en ArtiLens
toe. Laseren kent zijn beperkingen. Het
is onomkeerbaar en in de regel wordt er
alleen tot min zeven gelaserd. Daarna
kan van geval tot geval worden bekeken
of laseren toch nog mogelijk is, maar het
beste alternatief is dan de ArtiLens die
ook geschikt is voor zeer hoge plus- en
minsterkten.”
De meerderheid van de door Ophtec geproduceerde lenzen worden toegepast bij
staar, een ongemak dat veel optreedt bij
het ouder worden. Ids Jousma: “Staaroperaties zijn de meest voorkomende
operaties in Nederland. Dertig, veertig
jaar geleden duurde –inclusief opnameeen staaroperatie al gauw vijf dagen, tegenwoordig gaat het geheel poliklinisch
en sta je met een half uurtje alweer buiten. Het oog wordt met druppels plaatselijk verdoofd en we kunnen hier zo’n
twaalf tot zestien behandelingen op één
dag doen.”
Refractiechirurgie
Het Oogheelkundig Medisch Centrum
(OMC) bevindt zich pal naast het hoofdgebouw van OPHTEC en is een volle
dochter van de holding.
op maat voor de klant
en het ontwikkelen van
nieuwe
concepten.
Kortom: een 'one stop
service' waarbij de
klant alles onder één
dak vindt. Standaardoplossingen zijn er
niet: bij STAXS wordt
gedacht en gewerkt uit
het principe van het leveren van maatwerk.

ropa- binnen de branche door het in samenwerking met de klant bieden van de
juiste oplossing. Die oplossing bestaat
onder andere uit zo'n vijftienhonderd
kwaliteitsproducten op voorraad, advies,
een wasserij voor wasbare cleanroomkleding, cleanroomtrainingen, producten

Zo worden op verzoek producten die
door STAXS worden geleverd of producten die de klant zelf aanlevert, in de drie
ISO 5-cleanrooms onder cleanroomomstandigheden verwerkt en verpakt. Desgewenst kunnen de artikelen daarna
gesteriliseerd worden. Zowel formaten

Tekst: Fred Ootjers

In het OMC vinden alle reguliere oogbehandelingen plaats en worden jaarlijks
zo’n vijfentwintigduizend verzekerde
zorgpatiënten behandeld. Ids: “Daarnaast is er nog de groep die komt voor refractiechirurgie, een ingreep die geen
medische noodzaak heeft. Je kunt dan
denken aan piloten die het niet toegestaan is een bril te dragen, maar ook aan
een loodgieter die het werken onder de
vloer met een bril op z’n neus ongemakkelijk vindt. Het is een heel diverse
groep, van alle leeftijden en in alle beroepen. Voor die groep is het inbrengen
van een ArtiLens als brilvervanger de
ideale oplossing en recent zijn we een
groot reclameoffensief gestart om de ArtiLens nog meer onder de aandacht te
brengen.”
Samenwerking UMCg
De verkoop van de producten van OPHTEC is wereldwijd, de productie vindt exclusief in Groningen plaats en voor wat
betreft R&D gaat OPHTEC vanaf medio
dit jaar intensief samenwerken met het
UMCG. Erik-Jan: “Recent hebben we
daarvoor een intentieovereenkomst getekend, met als doelstellingen dat we gezamenlijk inzetten op een verdere
uitbouw van zaken als innovatie, kwaliteit, opleiding en onderzoek. De brilvervangende chirurgie biedt nog ontzettend
veel mogelijkheden en met onze ‘focus on
perfection’ blijven we daarin graag een
rol van betekenis spelen.”
OPHTEC
Schweitzerlaan 15, Groningen
(050) 525 43 86
www.ophtec.nl
Oogheelkundig Medisch Centrum
Sylviuslaan 11, Groningen
(050) 368 22 22
www.omcnoord.nl

als verpakkingen worden naar wens aangepast. Doekjes op maat snijden, producten dubbel verpakken, het aantal
stuks per verpakking laten variëren:
STAXS regelt het en levert daarbij ook de
noodzakelijke certificaten. Daarnaast beschikt STAXS over een eigen productielijn voor wasbare cleanroomkleding.

STAXS heeft naast Heerenveen ook een
vestiging in het Belgische Aartselaar.

STAXS
Businesspark Friesland-West 1, Heerenveen-Nijehaske
(0513) 677 076
www.staxs.eu
Tekst: Fred Ootjers
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gEMEENTE gRONINgEN

Met stip op 2

De stad groningen werd eerdere
deze maand nét geen eerste in de
competitie van Europese Innovatiehoofdstad. Maar wie had pakweg tien jaar geleden kunnen
vermoeden dat ze het tot een eervolle tweede plaats zouden halen,
nipt achter Barcelona? Nieuwe
ronde, nieuwe prijzen: wethouder
Joost van Keulen heeft er alle vertrouwen in dat de stad groningen
vroeg of laat nét die ene plaats
doorschuift naar de top.
In het raamkozijn van zijn kantoor in het
stadhuis op de Grote Markt staat een tegeltje met het opschrift: 'Special guest at
the R&D Hotel Healthy Ageing Campus
Netherlands 29/11/2012',
aan Van Keulen uitgereikt
ter gelegenheid van zijn
verblijf aldaar bij de officiële opening van het
hotel. Hoeveel dichter
kun je letterlijk bij de materie 'Healthy Ageing'
komen?

regionale Research and Innovation Strategy (RIS), een platform voor Europese
programma’s en middelen. Daarnaast is
RIS ook een leidraad voor investeringen
in tijd en energie voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen. Van
Keulen: “Het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven vindt dus steeds meer in gezamenlijkheid plaats met bedrijven en
instellingen. Door krachten te bundelen
en samen projecten op te pakken bereik
je uiteindelijk meer dan wanneer elk initiatief vanuit de eigen koker wordt georganiseerd. De rol van de gemeente
Groningen is vooral facilitair en gericht
op het stimuleren van initiatieven, het
koppelen van partijen en het stimuleren
van ontwikkelingen.”

het geld goed te investeren. Het doel is
en blijft: werkgelegenheid en economische groei voor stad en regio bevorderen.”
Zetje
Een voorbeeld van de rol van stimulator
als gemeente is de Game Incubator
Noord Nederland, Indietopia, een broedplaats voor jonge mensen die een kei zijn
in het maken van games. “Niet zomaar
games, maar games die een cross-over
zijn tussen ICT en Healthy Ageing. Bijvoorbeeld een schaatsgame om balans te
oefenen of de zet-een-stap-in-de-ruimtegame voor het doen van kniebuigingen.
De ontwikkelaars krijgen hun opdrachten vooral uit de wereld van de gezondheid en als gemeente konden we ervoor
zorgen dat ze tijdelijke huisvesting op de
Grote Markt hebben gekregen, een echte
A-locatie. We willen ze daarmee net dat
laatste zetje geven, wat een initiatief tot
een succes kan maken.”

Voorbeeldregio
“Life Science & Health is
een van de snelst groeiende topsectoren, zeker in
Noord-Nederland”, aldus
Van Keulen. “Om het belang ervan met een paar
globale cijfers aan te
geven: na Leiden en Amsterdam is Groningen de
derde biotech-stad van
het land. Het bedrijfsleven behoort tot de snelste
drie groeiers in Europa
qua omzet en winstgevendheid. De werkgelegenheid, de ontwikkelingsportfolio en de omzet Joost van Keulen: 'Ondernemen is een competentie voor ondernemers, de kracht van de gemeente
uit de export groeien snel- is het intermediair zijn binnen het proces van het concretiseren van een idee.' Foto: Hans Banus.
ler dan gemiddeld in Europa en meer dan tien
procent van de omzet wordt in R&D
geïnvesteerd. Op 1 juli vorig jaar heeft de
Vraaggericht
City of Talent
Europese Commissie tweemaal drie ster- “Voorop staat dat de inzet van de ge- Door als gemeente Groningen ook mee
ren toegekend aan Noord-Nederland en meente vraaggericht is. Zijn er partijen te werken aan grote kennisprojecten als
is ze uitgeroepen tot voorbeeldregio op die iets willen op het gebied van Life Sci- Life Lines en ERIBA, wordt de -toch al
het gebied van Healthy Ageing. We zijn ence & Health? Prima. Dan pakken we imponerende- kennisinfrastructuur verniet de enige regio in Europa die zich met dat samen op. Namen gemeentes in het der versterkt, wat weer een rijke voeHealthy Ageing bezig houdt, maar we
verleden vaak de rol op zich van initiator dingsbodem is voor subsidieverstrekkers
zijn als Noord-Nederland wél de enige gesteund door een grote zak met geld: nu en investeerders. Een andere belangrijk
regio die deze status heeft gekregen.”
zijn de rollen precies omgedraaid. On- effect van de sterke groei van de Life Scidernemen is een competentie voor on- ence & Health-sector is de navenante
gezamenlijkheid
dernemers, de kracht van de gemeente is profilering en promotie van de stad. “We
Ook via het Samenwerkingsverband het intermediair zijn binnen het proces zijn niet voor niets City of Talent”, lacht
Noord Nederland (SNN) werken de van het concretiseren van een idee. En Van Keulen. “Studenten komen vanuit de
Noordelijke overheden samen aan ken- blijkt een initiatief niet levensvatbaar? hele wereld naar Groningen voor een stuniseconomie, innovatie en strategische Dan geven we er geen vervolg meer aan. die. Bedrijven en onderzoeksinstituten
netwerken in Brussel en Den Haag. Het We kunnen als gemeente maar beperkt uit de hele wereld weten Groningen te
werken aan slimme toepassingen voor financieel bijdragen in nieuwe initiatie- vinden voor opdrachten en onderzoeksgezondheid staat ook nadrukkelijk in de ven en zijn er dan ook heel kien op om vragen, afgestudeerden waaieren vanuit

Groningen de hele wereld over of starten
op de Campus een eigen bedrijfje, een
multinational als IBM opende recent in
hartje stad een Service Center, goed voor
350 nieuwe ICT-banen. Het is, met de nu
al aanwezige kennis en het enorme potentieel aan talent dat op dit moment nog
in de collegebanken zit, waar we in de nabije toekomst als Groningen de slag mee
gaan maken. En daar mogen we met z'n
allen hier in het Noorden beretrots op
zijn!”

www.gemeente.groningen.nl
www.cityoftalent.nl

DZC KRAAMZORg

Een frisse wind in de
kraamzorg
Kraamzorg zoals we die in Nederland kennen is uniek in de wereld.
De voorkeur om in de vertrouwde
en veilige omgeving van je eigen
huis te kunnen bevallen en kraamzorg te krijgen, kent bij ons al een
eeuwenoude traditie. Een traditie
die haar oorsprong heeft in het
aloude bakeren.
DZC Kraamzorg is een relatief klein
kraamzorgorganisatie met een duidelijk
credo: 'DZC Kraamzorg. Zorg die écht
bevalt.'. Sinds maart 2013 geven Hemmo
van der Wal en Wietse de Boer leiding
aan DZC Kraamzorg. In september vorig
jaar werd het leidinggevend kader versterkt met Hoofd Kraamzorg Tiessina
Bulthuis. Hemmo: “Als kraamverzorgende breng je een ruime week achter de
voordeur in het kraamgezin door, waar
je de zorg krijgt om voor de baby, de
jonge moeder en de overige gezinsleden
te zorgen. Dusdanig dat het gezin zelf
weer in staat is om na de achtste dag het
huishouden te runnen.”
DZC Kraamzorg is een platte organisatie
met weinig overhead en kenmerkt zich
door zeer korte lijnen. “Daarin ligt onze
grote kracht”, vertelt Wietse. “Het contact met het kraamgezin, de verloskundige, Centrum Jeugd en Gezin, het

ziekenhuis of de kraamverzorgende is zó
gelegd. De organisatie is praktisch ingesteld, zodat de vraag uit de praktijk ook
direct invulling kan krijgen. Zo hebben
medewerkers van DZC Kraamzorg bijvoorbeeld standaard een elektrische
borstkolfset in hun uitrusting. Mocht de
jonge moeder behoefte hebben aan het
gebruik van een borstkolf, dan hoeft
daarvoor niet eerst naar een uitleenpunt
worden gereisd.”
DZC Kraamzorg is een HKZ gecertificeerde organisatie waar de kwaliteit van
zorg de absolute prioriteit heeft. Aan
(bij)scholing en opleiding wordt veel
aandacht besteed en DZC Kraamzorg is
dan ook een door Calibris erkend leerbedrijf. “Kraamzorg thuis is -wanneer het
kan- het allerbeste”, aldus Hemmo.
“Speerpunt van ons is dat er één en dezelfde kraamverzorgende komt in het
gezin, dus geen afwisseling halverwege.
In de afstemming met het kraamgezin
streven wij in alles naar het geven van
kraamzorg op maat.”
DZC Kraamzorg
Athenestraat 6, Assen
(0592) 407 270
www.dzckraamzorg.nl
Tekst: Fred Ootjers

Hemmo van der Wal (links) en Wietse de Boer van DZC Kraamzorg

Zicht op Groninger zorglandschap met Zorgmonitor

gRONINgEN - gedeputeerde Marianne Besselink lanceert op 28
maart de Zorgmonitor groningen.
Deze monitor brengt ontwikkelingen en trends in het groninger
zorglandschap in kaart zodat gemeentes en zorg- en welzijnaanbieders
daarop
kunnen
anticiperen.

Er vinden diverse ontwikkelingen plaats
in het Groningen zorglandschap. Deze
ontwikkelingen hebben vooral betrekking op een toename van de zorgvraag in
combinatie met een krimpende bevol-

king. Het uitgangspunt is en blijft dat
zorg goed en bereikbaar moet zijn. De
Zorgmonitor Groningen signaleert ontwikkelingen, trends en knelpunten met
betrekking tot dit uitgangspunt. De Zorgmonitor voedt hiermee het beleidsdebat en vergroot de
sturingsmogelijkheden van gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders en uiteindelijk ook de
burgers.
Het Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen ontwikkelen de Zorgmonitor in

opdracht van de provincie Groningen.
‘Als het gaat om de vormgeving van het
zorglandschap van de toekomst in Groningen proberen we als provincie de
visie- en besluitvorming hierover zo goed
mogelijk te faciliteren’,
aldus gedeputeerde
Marianne Besselink.
Projectleider Lucienne
van Eijk legt uit hoe
het werkt. ‘De Zorgmonitor bestaat uit
een databank waarin
gegevens worden opgenomen uit bronnen

zoals het CBS en Nivel. Deze ‘harde’ data
combineren we met de meningen van
burgers. We gebruiken hiervoor de GGDgezondheidsenquête en leggen het Groninger Panel regelmatig vragen voor.
Elk half jaar is er een werkconferentie
met de gebruikers van de Zorgmonitor
over een specifiek thema. Voor de komende twee jaar zijn dit de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg,
kwaliteit van zorg, herinrichting van het
Gronings zorglandschap en informele
zorg. Op 28 maart is de eerste in het Groninger provinciehuis. Er is dan ook een

workshop over hoe te navigeren door de
databanken. ‘Daarnaast presenteren we
de eerste resultaten van de Zorgmonitor’,
vertelt Van Eijk. ‘Over e-health bijvoorbeeld. We hebben burgers gevraagd wat
ze ervan zouden vinden om een consult
te krijgen via internet. Ook de ontwikkelingen in de bereikbaarheid van huisartsen en ziekenhuiszorg komen aan bod
tijdens de werkconferentie.’

De Zorgmonitor is vanaf 28 maart
bereikbaar via www.sociaalplanbureaugroningen.nl
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BD KIESTRA

First choice in geautomatiseerde laboratoriumsystemen
Krap een maand geleden werd de
meest recente uitbreiding van het
bedrijfspand van BD Kiestra in
Drachten opgeleverd. Een volgende stap in de forse groei die het
van oorsprong Friese bedrijf de
laatste twee jaar doormaakt.
“Ga maar na”, lacht directeur Harm
Munneke. “Toen ik hier twee jaar geleden werd aangesteld was ik werknemer
nummer 110, inmiddels is nummer 260
hier onlangs aan het werk gegaan.”
BD Kiestra ontwikkelt, produceert en onderhoudt hoogwaardige geautomatiseerde laboratoriumsystemen voor
medisch bacteriologische laboratoria.
Het is een innovatieve organisatie met
een uniek full service concept waar techniek, ICT en mens op hoog niveau samenkomen. De toepassingen en
systemen van BD Kiestra dragen bij aan
een snellere diagnosestelling in laboratoria.
Het oorspronkelijke familiebedrijf werd
in 1961 opgericht als Kiestra Instrumentenmakers met als toepassingen kwaliteitsverbetering in water en zuivel. Later

kwam daar de medische industrie bij en
tien jaar geleden werd de focus geheel gericht op die laatste. In 2006 begon het
bedrijf met de ontwikkeling en productie van bedrijfssystemen voor microbiologische laboratoria, waarmee deze hun
productiviteit aanzienlijk konden verbeteren. “Groot voordeel van de geavanceerde apparatuur is dat de tijd
waarbinnen bekend is of en welke besmetting een patiënt heeft, aanzienlijk
wordt verkort. Bij de conventionele,
handmatige manier van een kweek zetten duurt dat gemiddeld vijf dagen; met
de instrumenten van BD Kiestra kan dat
worden teruggebracht tot vierentwintig
uur. Er kan dus sneller met een eventuele
behandeling worden begonnen, waardoor levens worden gered.”
In 2012 werd voorheen Kiestra Lab Automation overgenomen door het Amerikaanse Becton Dickinson (BD), een
toonaangevend bedrijf in medische technologie, dat wereldwijd actief is. BD produceert
en
verkoopt
medische
toebehoren, instrumentsystemen en reagentia. Het bedrijf concentreert zich
vooral op de verbetering van medicatie-

Harm Munneke: 'Voor onze klanten zijn wij de ‘thinking partner’ in de realisatie van succesvolle automatisering
van laboratoria'
toediening, mogelijkheden voor een betere en snellere diagnose van infectieziekten en kanker en ondersteuning van
onderzoek naar en ontwikkeling van
nieuwe medicijnen en vaccins.
“Wij zijn internationaal een gewaardeerde naam, in veel gevallen first choice
of preferred supplier. Voor onze klanten
zijn wij de ‘thinking partner’ in de realisatie van succesvolle automatisering van
laboratoria. We zijn een echt ontwikkelcentrum met als bijzondere specialisaties
fijnmechanica, mechatronica, software
en beeldverwerkingstechniek. Research
& Development is een kern activiteit voor
ons bedrijf. Daarnaast hebben we zo’n

zestig mensen in Service, Training & Projecten, onder andere voor het installeren
en begeleiden van trajecten bij onze klanten en vervolgens het blijven onderhouden van onze systemen voor deze
klanten.”
“Tot slot vindt de eindassemblage van de
instrumenten die hier zijn ontwikkeld
eveneens in Drachten plaats. Op dit moment nog op een locatie even verderop,
maar het investeringsplan voor nieuwbouw bij de hoofdlocatie is inmiddels
door de BD directie geaccordeerd en is in
een ver gevorderd stadium, zodat we
straks alles efficiënt op één plek bij elkaar
hebben. We hebben de afgelopen twee

jaar een forse groei doorgemaakt en de
verwachting is dat we nu langzamerhand
gaan stabiliseren. Doordat we samenwerken met partners en onze bedrijfsprocessen steeds efficiënter worden,
gaan we de komende jaren in omzet verder stevig doorgroeien maar zonder dat
het bedrijf zelf nog veel groter wordt. De
basis voor deze groei is gelegd in de Research & Development de afgelopen
jaren. Nu we als onderdeel van BD een
wereldwijde afzetmarkt voor onze producten hebben gekregen, gaat het hard!”
www.bd.com
Tekst: Fred Ootjers

DELFgOUD

‘Samen actief zijn schept een band’

gezond ouder worden. Wie gaat er
niet voor? We lijken allemaal -al
dan niet fanatiek- bezig met het
zoeken naar een evenwichtige balans tussen de juiste voeding en
adequaat bewegen. En toch laten
de meest recente onderzoekscijfers
zien dat er nog altijd meer mensen
overlijden aan te weinig bewegen
dan aan het roken. Rijst dus de
vraag: zijn we er met z’n allen wel
echt zo mee bezig?

“Feit is dat het bij veel mensen blijft steken in een goed voornemen”, aldus Cees
van der Schans, lector Transparante
Zorgverlening van de Hanzehogeschool
Groningen. ‘Feit is daarnaast dat er een
grote groep mensen is die niet gebruik
maakt van het scala aan bewegingsprogramma’s dat wordt aangeboden. Om die
laatste categorie toch te bereiken is in
2011 op initiatief van het lectoraat Transparante Zorgverlening het leefstijlprogramma Delfgoud opgericht, dat in de
twee jaar van haar bestaan bemoedigende resultaten laat zien.”
Het lectoraat Transparante Zorgverlening werd in 2002 opgericht vanuit de
behoefte om de kwaliteit van de verpleegkundige en paramedische zorg te
verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan Healthy Ageing. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek heeft
daarbij vanaf de eerste dag centraal gestaan. De thema’s zijn zorginhoudelijk,
maar richten zich ook op de organisatie
van de zorg en op de zorgprofessional.
“Sinds 2002 hebben we diverse zorg-

vraagstukken in een brede context onderzocht. Dat perspectief van het grote
geheel heb je nodig als je zorgprofessionals, organisaties, beleidsmakers en de
samenleving wilt overtuigen dat juist
jouw resultaten concreet iets opleveren.
Het project Delfgoud is zo’n concreet resultaat dat niet alleen docenten en studenten van de Hanzehogeschool die er
aan meewerken enorm stimuleert, maar
waarin juist de ouderen zelf profijt hebben van het project en het onderzoek.
Maar ook maakt dat de zorg evidence

based wordt, dat de kwaliteit van leven
toeneemt, dat er efficiënter wordt gewerkt en dat de zorgkosten omlaag
gaan.”
“Met Delfgoud proberen we de groep senioren te bereiken waarvoor beweging
geen prioriteit heeft”, aldus Annemiek
Bielderman, onderzoeker/promovenda
lectoraat Transparante Zorgverlening.
“Het is vaak een groep die minder heeft
te besteden, die andere zorgen aan het
hoofd heeft en die uit zichzelf niet de weg

weet te vinden in het woud van beschikbare voorzieningen. Hoe bereik je die
groep? In de praktijk door gewoon letterlijk van deur tot deur te gaan. Vooraf
hebben ze van de gemeente bericht van
onze komst gehad, waarna wij bij de
mensen aanbellen voor een gesprek. We
dringen niets op, we hebben niets te verkopen, het aanbod om mee te doen met
het leefstijlprogramma is geheel vrijblijvend. De deelnemers krijgen een leefstijlprogramma aangeboden waarin de
wekelijkse bewegingsles centraal staat.

Tijdens het eerste jaar verrichten wij als
Hanzehogeschool onderzoek naar hoe
deelname aan Delfgoud de fitheid en
kwaliteit van leven van deelnemers beïnvloedt. Dat heb je niet zo maar boven
tafel.”

Het sociale aspect is daarom cruciaal
binnen het project Delfgoud. “Doel is natuurlijk om de senioren meer en regelmatiger aan het bewegen te krijgen en ze
bewuster te maken van gezonde voeding,
maar gezellig samen koffie drinken en
over van alles en nog wat met elkaar kunnen praten zijn zeker zo belangrijk. Je
staat met z’n allen samen in een korte
broek te hijgen. Dat schept een band.
Inzet is dan ook dat het project na het
eerste jaar van onderzoek blijft bestaan.
Het is immers niet ons project, maar het
project van de betreffende groep senioren. Delfgoud is destijds begonnen in een
wijk in Delfzijl en draait tot op de dag van
vandaag boven verwachting goed. Inmiddels hebben ook andere Noordelijke
gemeentes interesse getoond en hebben
we de intentie om het over heel Nederland uit te rollen. En wie weet zelfs nog
verder de wereld in. Dat heeft een ander
project al laten zien: GALM -dat staat
voor Gronings Actief Leven modelwordt zelfs in België en Australië uitgevoerd.”
www.hanze.nl/transparantezorgverlening
www.delfgoud.nl

Tekst: Fred Ootjers
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DUBBELLECTORAAT ALFA COLLEgE EN STENDEN HOgESCHOOL

Een veranderende zorgvraag vraagt
om innovaties

De levensverwachting van de moderne mens neemt gestaag toe. We
worden als individu ouder, maar
ook de groep ouderen wordt steeds
groter. Een positieve ontwikkeling
en ondanks dat met het vorderen
van de leeftijd bij een deel van de
ouderen de beperkingen navenant
toenemen, worden die beperkingen door diezelfde ouderen in de
regel geaccepteerd. Zaken als hospitality, welzijn, leuke dingen doen
en gemoedelijkheid staan hoog op
het prioriteitenlijstje en waar de
beperkingen die prioriteiten in de
weg staan, wordt een beroep gedaan op ondersteuning. Een ondersteuning waarin het menselijk
aspect de voorkeur verdient.

Het Alfa-college (Mbo) en Stenden Hogeschool (Hbo) hebben sinds 2009
samen het dubbellectoraat ‘Duurzame
innovatie in de regionale kenniseconomie’, waarin de aandacht voor nieuwe
combinaties van zorg en wonen meer
praktijk- en mensgericht is dan technologisch. “De zorg verandert in al haar geledingen de komen jaren drastisch”, weet
Ineke Delies, als lector verantwoordelijk
voor het dubbellectoraat. “De zorgconsument -om dat woord maar te gebruiken- van de toekomst zal een heel andere
zijn dan die van vandaag. Hij is gewend
aan alle geneugten en comfort van de
moderne tijd en die wenst hij op zijn
oude dag graag te behouden. Hij zal om
andere, meer individuele woonvormen
vragen, langer op zichzelf blijven en is
ook op allerlei andere terreinen kritisch
en meedenkend. Het zal kortom een
zorgconsument zijn die wezenlijk verschilt met de huidige en die daarom een
heel andere benadering vergt.”

Adequaat
“De zorg zoals die nu wordt geboden zal
op korte termijn niet meer adequaat zijn,
ook al omdat er te lang is vastgehouden
aan verouderde tradities. In de beroepspraktijk maar ook in het onderwijs hebben ‘verkokering’ en ‘schotjesdenken’
lang als praktijk gegolden. Bij de verkokering werd de zorgconsument als vanzelfsprekend van de ene naar de andere
instelling doorgeschoven, terwijl het
schotjesdenken binnen het onderwijs het
proces van interdisciplinair denken en
werken dikwijls in de weg stond. Achterhaalde methoden, die niet meer passen

bij de huidige ontwikkelingen in de
maatschappij en in het werkveld en dringend toe waren aan innovatie.”
Sociale aspect
“Essentieel uitgangspunt binnen het
dubbellectoraat is de aandacht voor het
sociale aspect”, aldus Marjolanda Hendriksen, Kenniskringlid van het lectoraat. “Veel, zo niet de meeste aandacht
gaat op dit moment namelijk uit naar de
technische kant van healthy ageing. Innovaties dienen echter mét en niet alleen
óver mensen te gaan. In het lectoraat
werken we binnen de Innovatiewerkplaats Kwaliteit van Leefomgeving
daarom nauw samen met een breed en
gevarieerd scala aan bedrijven en organisaties uit de regio Drenthe. Heel praktijkgericht, uitgaande van een reële
zorgvraag en waarin de kruisbestuivingen niet alleen tot oplossingen leiden,
maar ook tot nieuwe competenties van
medewerkers, docenten en studenten.”
Hospitality
Ook tijdens het recreëren willen senioren
in toenemende mate gebruik kunnen
maken van kwalitatief goede zorg en aandacht besteden aan een gezonde levensstijl. De horeca en de toeristensector in
Drenthe (het werkgebied van de Innovatiewerkplaats Healthy Lifestyle Hospita-

Over het lectoraat
Het doel van het dubbellectoraat
'Duurzame innovatie in de regionale
kenniseconomie' is het creëren van
duurzame samenwerking van Stenden
Hogeschool en Alfa-college met het
regionale bedrijfsleven uit (Zuidoost)
Drenthe. Dit gebeurt volgens een gezamenlijk ontwikkeld model, waarbij
innovatie- en kennismanagement
centraal staan via regionale verbindingen en creatieve combinaties tussen
beroepsonderwijs
en
bedrijfsleven. Hiertoe werkt het lectoraat samen met de provincie Drenthe,
en de gemeenten Hoogeveen en
Emmen en tal van bedrijven uit deze
regio, met de focus op Zorg en Wonen
en Toerisme. Inmiddels zijn meer dan
50 bedrijven en instellingen in Drenthe betrokken bij het lectoraat; vanuit
het onderwijs zijn circa 40 medewerkers actief betrokken.

Ineke Delies (l) en Marjolanda Hendriksen. Foto: Hans Banus.

lity van Stenden hogeschool en Alfa-college) hebben behoefte aan een netwerk
van kwaliteitsorganisaties om gezamenlijk deze nieuwe vorm van hospitality te
bieden. Judith Veldman, projectleider
van deze IWP en Kenniskringlid van het
lectoraat: “Samen met ondernemers uit
onder andere het toerisme, horeca en organisaties in de gezondheidszorg zetten
we in op duurzame kennisinnovatie,
waarbij het onze taak is de komende generatie studenten multidisciplinair te
scholen. Zo kijken we of studenten Zorg

en Recreatie gezamenlijk ouderen met
een beperking kunnen begeleiden bij hun
vakantie. Studenten Elektrotechniek en
Zorg inventariseren samen welke domotica (huis automatisering) ter ondersteuning ingezet kunnen worden. We richten
daartoe werkplekken in bij de bedrijven
zelf, juist om de theorie optimaal te laten
aansluiten op de praktijk. In die praktijk
staat de zorgvraag van de ouder wordende consument centraal. Hij of zij
wordt dan ook actief betrokken bij de inrichting van de innovaties.”

www.stenden.com
www.alfa-college.nl
Tekst: Fred Ootjers

V.O. PATENTS & TRADEMARKS

'Eureka!'... en dan?
Wat zegt de gemiddelde Nederlander het begrip 'octrooi'? Een wat
archaïsch klinkend woord dat onwillekeurig associaties oproept met
verstrooide wetenschappers met
warrige kapsels die op gezette tijden bij het doen van een uitvinding
'Eureka!' roepen. En vervolgens
vaak verzuimen op die uitvinding
octrooi aan te vragen.
“Inderdaad een karikaturaal beeld, maar
dat soms dichterbij de werkelijkheid
staat dan diezelfde gemiddelde Nederlander vermoedt”, weet Kim Tan, octrooigemachtigde bij V.O. Patents &
Trademarks. “Feit is dat er over het aanvragen van een octrooi bij potentiële
klanten veel misverstanden leven. Misverstanden over bijvoorbeeld wat voor
soorten uitvindingen octrooieerbaar zijn,
of het alleen voor producten geldt of ook
voor handelingen, en hoe het dan zit met
uitvindingen op het gebied van medisch
handelen en software. Als octrooigemachtigden adviseren wij de mensen bij
het aanvragen, verwerven en in stand
houden van octrooien, en bij het verdedigen daarvan in bijvoorbeeld inbreukzaken. Met meer dan zestig professionals
verdeeld over negen vestigingen in Nederland, Duitsland en België, beschikken
we over alle denkbare technische disciplines om dat met succes te doen. Van
biotechnologie tot halfgeleiders, van voedingsmiddelen- en gezondheidstechnologie tot telecommunicatie.”
Formulering
“Veel onderzoekers en ontwikkelaars
weten bijvoorbeeld wel dat -even globaal
gesproken- medische werkwijzen in de
meeste landen niet octrooieerbaar zijn.
Maar ze weten niet dat vaak tóch octrooibescherming mogelijk is voor bijvoorbeeld gedeeltes van die werkwijzen
of voor stoffen en/of instrumenten, die
daarvoor nodig zijn”, aldus octrooigemachtigde Annemiek Tepper. “Je moet
dus soms niet alleen naar de uitvinding
zelf kijken, maar ook en juist naar deelaspecten en zaken eromheen die van belang zijn bij het exploiteren van een
uitvinding. Of iemand het predikaat geoctrooieerd (of gepatenteerd – dat is hetzelfde) voor zijn uitvinding kan claimen,
staat of valt dus met het identificeren van
de mogelijk octrooieerbare aspecten
ervan. En dan is het nog maar de vraag
of het patent ook wereldwijd op dezelfde
manier kan worden verkregen. Zo gelden
in de Verenigde Staten bijvoorbeeld heel
andere -lees: strengere- normen dan in
Europa voor uitvindingen die zijn gebaseerd op ontdekkingen. Wat heeft geleid
tot problemen bij het breed octrooieren
van de toepassingsmogelijkheden van de

Annemiek Tepper en Kim Tan: 'Bij veel mensen bestaat het beeld dat octrooien alleen zinvol zijn voor de Apple's en Samsung's van deze wereld of voor grote farmaceutische bedrijven.' Foto: Hans Banus.
resultaten van genetisch onderzoek. Wat
hier uit dat onderzoek gepatenteerd kan
worden, wordt dáár afgewezen. Maar ook
omgekeerd komt voor. Het is dus zaak
om je daar van tevoren bewust van te
zijn.”
Dichtbij uitvinder
“Als gerenommeerd octrooibureau kennen we alle ins en outs, alle haken en
ogen en alle valkuilen. Voor een optimaal
resultaat is een nauwe samenwerking en
gedachtenuitwisseling met de onderzoekers en uitvinders onmisbaar”, aldus
Tan. “We werken daarom hier vanuit de
vestiging in Groningen dichtbij onze opdrachtgevers, met een team van vier wetenschappelijke bètageschoolde octrooigemachtigden -de twee andere collega's
zijn Karel de Jong en Adriaan Seerden-,
die elk hun specifieke technische kennis
hebben aangevuld met een juridische
component. We gaan heel regelmatig bij
onze opdrachtgevers op bezoek, wat
soms zelfs leidt tot het van onze kant
aandragen van onvermoede mogelijkheden voor nieuwe octrooien. Omdat de
klant een uitvinding niet als zodanig
heeft geïnterpreteerd of dat het hem eenvoudig is ontgaan. Vaak betreffen dat relatief kleine innovaties op bestaande
producten, die bijna ongemerkt in het
proces worden geïntegreerd. Maar dus
wel onderwerp van een waardevol octrooi kunnen vormen.”
Klein detail – groot belang
Als voorbeeld van een ogenschijnlijk
kleine verandering die toch van groot belang is noemt Tepper een slim ontwerp
van een doseerventiel, bedoeld om simpel, veilig en effectief wratten te bestrijden door middel van bevriezen. Moesten
die eerder worden verwijderd door de

huisarts, dermatoloog of een schoonheidsspecialist, met de nieuwe vinding
kan de behandeling ook zelf thuis worden gedaan. “Het idee werd geboren bij
Koninklijke Utermöhlen, ontwikkelaar
en fabrikant van innovatieve verzorgingsproducten in Wolvega, gepatenteerd door ons in Groningen en wordt nu
in vijf continenten over de wereld vermarkt.”
Ook voor MKB
“Bij veel mensen bestaat het beeld dat octrooien alleen zinvol zijn voor de Apple's
en Samsung's van deze wereld of voor
grote farmaceutische bedrijven” zegt
Tan. “Uit onderzoek van de universiteiten van Groningen en Leuven, is echter
gebleken dat octrooien juist sterk bijdragen aan het succes van innovatieve kleine
en middelgrote bedrijven”.
In de Life Science & Health sector zijn
kleinere bedrijven vaak startende ondernemingen. Tepper: “ Vooral in Life
Science & Health zie je dat veel bedrijfjes ontstaan op basis van een uitvinding
die gedaan is binnen een universiteit of
andere kennisinstelling. Zeker op dat gebied is de weg van een innovatie naar een
vermarktbaar product echter een lange
en vaak kostbare weg. Daar is hulp van
investeerders bij nodig, die echter als logische voorwaarde stellen dat de uitvinding gepatenteerd is. Gelukkig zien we
dat starters in die specifieke sector vaak
goed op de hoogte zijn van octrooien en
de weg naar ons weten te vinden.”
V.O. Patents & Trademarks
Heresingel 3, Groningen
(050) 314 42 88
www.vo.eu
Tekst: Fred Ootjers

Life Sciences & Health special
FRESENIUS KABI

Caring for life
Ten tijde van het interview trekt er
juist welhaast een karavaan van auto’s, fietsen en scooters aan het gebouw van Fresenius Kabi voorbij.
Het is de wisseling van een van de
ploegendiensten en geeft een indicatie van hoe groot de fabrikant
van hoogwaardige bloedtransfusiesystemen in het Drentse
Emmer-Compascuum is.
“We zijn inderdaad een regionale werkgever van formaat”, vertelt Jelmer Dijkstra, Plant Manager van Fresenius Kabi.
“Er werken hier zo’n vijfhonderd mensen, voornamelijk in de productie. De
vestiging hier maakt onderdeel uit van
Fresenius Kabi, een multinational met
ruim 30.000 werknemers. Van de fabriek zoals we die in Emmer-Compascuum hebben zijn er nog acht die
hetzelfde doen, verspreid over de hele
wereld.”
Rijdende kapstok
Iedereen die wel eens bloed heeft gegeven of in het ziekenhuis donorbloed ontvangen, kent de ‘rijdende kapstok’,
waaraan plastic zakjes hangen voor de
opvang dan wel afgifte van het bloed.
Timo Matser, director T&E: “Tot ruim
twintig jaar geleden werd er nog gewerkt
met glazen flessen. Sinds de vijftiger
jaren heeft de techniek een enorme
vlucht genomen en tegenwoordig wordt
er alleen nog maar met kunstoffen (PVC)
gewerkt.”

Productinnovatie
Een bloedtransfusiesysteem bestaat niet
uit een enkel zakje, maar is een gecompliceerd en innovatief stelsel van naald,
containers, slangen en filter, inclusief de
apparatuur die nodig is voor de verwerking van het bloed. Matser: “Het product
is er, het is adequaat en effectief, maar
het is nooit af. Binnen de afdeling Technology&Engineering wordt er voortdurend gewerkt aan productinnovatie,
uitgaande van de bevindingen en wensen

van de eindgebruiker en die van de gebruiker. Die laatste zijn ziekenhuizen en
bloedbanken, onze klanten. Als Fresenius Kabi zijn we hier in Zuid-Oost Drenthe
niet
alleen
de
leadplant
-modelfabriek- op gebied van productieautomatisering voor het hele concern,
maar ook toonaangevend in die productinnovatie.”
Productieontwikkeling
“De fabriek past perfect binnen het Noordelijk cluster van innovatieve bedrijven
die zich met Life Science bezighouden”,
aldus Dijkstra. “De innovaties richten
zich onder andere op de toepassingen
van andere materialen dan alleen pvc, op

de gebruiksvriendelijkheid en de op de
duurzaamheid van de producten. Maar
we innoveren ook in de productiemethoden en in de systemen en de ontwikkeling van onze medewerkers. De
voortschrijdende techniek en robotisering van de productie vergen andere
skills en vaardigheden van het personeel,
een gegeven dat we door een ‘leven lang
leren’ op peil houden. We onderhouden
uitstekende contacten met diverse onderwijsinstellingen in Nederland, ook en
vooral met de kennisinstituten in NoordNederland.”
Veertig miljoen containers
Naast de vervaardiging van bloedcontai-

ners (zakken) voor de eigen bloedtransfusiesystemen, worden in de fabriek in
Emmer-Compascuum ook containers
voor andere systemen gemaakt, in opdracht van andere onderdelen van Fresenius Kabi. Matser: “Alleen al voor de
bloedtransfusiesystemen maken we hier
jaarlijks zo’n veertig miljoen containers.
En voor het hele bedrijf -dus alle fabrieken van Fresenius Kabi- maken we hier
ook de naalden voor alle verschillende
systemen. Dat zijn er ruim tien miljoen
per jaar. Twee andere belangrijke producten die we hier doorontwikkelen en
produceren zijn de bloedscheidingssystemen en autotransfusie systemen. Deze
vinden hun toepassing als disposables
voor therapeutische doeleinden in ziekenhuizen.”
Vacatures
Fresenius Kabi is -om in de juiste terminologie te blijven- een kerngezonde onderneming en maakt een gezonde groei
door. Dijkstra: “In de productie vindt er
een omslag van traditioneel handwerk
naar robotica plaats, waarvoor we structureel op zoek zijn naar procesoperators.
Voor het onderzoek naar innovaties in
zowel de producten als de productiesystemen is er bij ons plaats voor product
developers en proces engineers. We
heten onze eventuele nieuwe collega’s bij
voorbaat graag van harte welkom!”
Fresenius Kabi
– Transfusion Technology
Runde ZZ 41, Emmer-Compascuum
(0591) 355 700
www.fresenius-kabi.com

Timo Matser (l), director T&E en Jelmer Dijkstra, Plant Manager: “Als Fresenius Kabi zijn we hier in Zuid-Oost Drenthe
modelfabriek voor het hele concern.' Foto: Hans Banus.

Tekst: Fred Ootjers

LODE HOLDINg

Leaders in life science solutions

Tussen de verschillende eervolle
onderscheidingen die bij de entree
van Lode Holding aan de muur
hangen, prijkt ook die van 'Winnaar groninger Ondernemingsprijs 2009’. “Als we al niet bekend
waren in Noord-Nederland, dan
heeft juist die toekenning een
enorme pr-boost voor ons betekend”, lacht Johannes Wolters,
president & CEO en algemeen directeur van Lode Holding. “We
worden er nog regelmatig op aangesproken. Wat veel mensen echter niet weten is dat er onder Lode
Holding vier bedrijven ressorteren, elk met hun specifieke discipline, elkaar versterkend en
binnen de nichebranche waarin ze
opereren op enkele gebieden zelfs
marktleider.”

De vier dochterondernemingen van Lode
Holding zijn respectievelijk Lode,
Umaco, aXtion en ProCare.

Lode
“Lode is de basis van de holding, waar
het in 1946 met de oprichting door
Freerk Lode van een instrumentenmakerij met diverse producten voor medische
toepassingen, allemaal mee begonnen
is”, weet managing director Ton Rademaker. “Corebusiness was al snel het
ontwikkelen en fabriceren van ergometers en anno 2014 zijn we al jaren marktleider in een aantal marksegmenten in de
medische ergometrie. Ons productenpakket varieert van fiets- en loopbandergometers tot lig- en armergometers en
ergometrie software, bedoelt om bij inspanningstesten menselijke prestaties te
meten. In overleg met de klant zetten we
specifieke ideeën en wensen om in een
custom-made product. We exporteren
onze producten naar een goede honderd
landen en zie je op tv een topatleet ge-

koppeld aan ECG-apparatuur, dan in
negen van de tien gevallen is dat een apparaat van ons. Iets waar we hier in Groningen best trots op zijn!”
www.lode.nl
Umaco
Umaco is sinds 2005 een volle dochter
van Lode Holding en houdt zich exclusief
met medische en zorggerichte productontwikkeling bezig. Jasper den Boer,
project manager: “We hebben opdrachten van Lode zelf, maar we werken daarnaast ook veel voor derden. Onze drive is
om ideeën tot een topproduct uit te werken, waar vervolgens een business mee
kan worden opgezet. De praktijk laat zien
dat er bij instellingen als universiteiten,
het TNO en ziekenhuizen prachtige
ideeën op de plank liggen, die niet verder
komen. Wij doen op verzoek dan een
haalbaarheidsonderzoek, waarbij de
focus ligt op de eindgebruiker. Is de uitkomst positief, dan nemen we het product in ontwikkeling. Een intensief
proces waarbij het product heel wat certificatierondes door moet, voordat het
uiteindelijk in de markt gezet kan worden. Goede ideeën omzetten in een fantastisch product: voor minder gaan we
niet.”
www.umaco.nl

aXtion
aXtion maakt sinds 2009 deel uit van
Lode Holding en is een ICT projectorganisatie die zich in beginsel richtte op innovatieve projecten in de zorg en welzijn.
Na de participatie zijn hier nog extra gebieden bij gekomen die tevens aansluiten bij de aandachtsgebieden van haar
zusterondernemingen. Erwin te Bos, manager aXtion IT-Solutions: “We hebben
een zeer gedegen expertise opgebouwd in
het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke
web- en pc-applicaties en apps voor mo-

biele toepassingen. De grootste ervaring
zit in het ontwikkelen van web-applicaties die complexe werkprocessen en digitale effectmeetinstrumenten ondersteunen, zoals het paradepaardje
‘Bergop’, de veelvuldig gebruikte software in de jeugdzorg. Intelligente softwareoplossingen, die leiden tot
kostenbesparingen, betere managementinformatie en een verbetering van de
kwaliteit van de zorg.”
www.axtion.nl

ProCare
ProCare is sinds 2002 de tweede dochter
van Lode Holding en is de handelsmaatschappij van de organisatie. “Kort gezegd: wij doen de Sales & Service”, aldus
Harrie Baas, algemeen directeur ProCare. “We verkopen en distribueren echter niet alleen de eigen producten van
Lode, maar ook A-merken van leveranciers over de hele wereld. Binnen de nichemarkt van meetapparatuur voor
Arbo, sport en revalidatiezijn we de
grootste en -zonder bescheiden te hoe-

ven zijn- de beste. Om nog betere oplossingen te bieden voor de sport- en revalidatiemarkt
hebben
we
recent
Biometrics overgenomen, een onderneming die zich vooral bezig hield met de
distributie van bewegingsanalyse-apparatuur. Tot aan de overname lag onze
specialiteit vooral in de inspanningsfysiologie, een specialisme dat met de bewegingsanalyse perfect is aangevuld.”
www.procarebv.nl
Lode Holding BV
Zernikepark 16, Groningen
(050) 571 28 11
www.lodeholding.nl
Tekst: Fred Ootjers

Van links naar rechts:
Jasper den Boer, Ton Rademaker, Harrie Baas, Johannes Wolters. Zittend: Erwin te Bos. Foto: Hans Banus.

Life Sciences & Health special
ZORggROEP gRONINgEN
Zorggroep groningen
Locatie Maartenshof
Schaaksport 102, Groningen
(050) 535 4550

Revalideren met (snel) resultaat
Een ongeluk, beroerte of operatie
kan een leven ingrijpend veranderen, zeker bij ouderen. Om daarvan te herstellen biedt Zorggroep
groningen met haar Expertise Behandelcentrum (EBC) geriatrische
revalidatie aan die erop gericht is
de cliënt binnen relatief korte tijd
naar de oude en vertrouwde woonen leefsituatie te doen terugkeren.

danten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. We zijn nu goed een jaar verder en
ondanks de onvermijdelijke problemen
die zich bij elke grote verandering voordoen, kunnen we zonder meer stellen dat
de gewijzigde aanpak succesvol is. Concreet: bijna alle revalidanten keren binnen de gewenste verkorte periode terug
naar hun oude en vertrouwde woon- en
leefsituatie.”

Zorggroep Groningen heeft een vernieuwde aanpak waarin het revalidatietraject meer dan voorheen succesvol
aansluit bij de zorgvraag van de cliënt.
Jan Willem Seubers, manager Expertise
Behandelcentrum: “Twee van de belangrijkste doelstellingen zijn het creëren van
een betere afstemming in de zorgketen
en het bevorderen van een sneller verloop van het revalidatieproject, alles passend bij de zorgvraag van de cliënt. Als
Zorggroep Groningen waren we al langere tijd op zoek naar een formule die
beter aansloot op de vraag van revali-

Maatwerk
Een van de speerpunten van Zorggroep
Groningen is het verkorten van de behandelduur. Seubers: “Dat bereiken we
onder andere door de zogenaamde ‘zorgpaden’ en het bevorderen van het therapeutische klimaat op de afdeling waar de
revalidanten verblijven. Dankzij de zorgpaden weet de cliënt vanaf het moment
van binnenkomst bij ons hoe het behandeltraject eruit gaat zien en kunnen wij
de behandelingen doelmatiger op elkaar
afstemmen. Het behandelprogramma
richt zich op individueel maatwerk, ge-

baseerd op therapieën als fysiotherapie,
ergotherapie en logopedie. Het doel is altijd om de cliënten veilig en verantwoord
met ontslag naar huis te doen. Al dan
niet met nabehandeling in onze eigen polikliniek, waar de cliënten door de vertrouwde therapeut worden behandeld.
De therapeuten van het EBC zijn tevens
gespecialiseerd in het behandelen van
mensen in de eerste lijn die een chronische aandoening hebben, zoals Parkinson, COPD, reuma, diabetes of
osteoporose.”
Afdelingen
De zorg van het multidisciplinair Expertise Behandelcentrum wordt aangeboden
op speciaal daarvoor ingerichte revalidatieafdelingen met medewerkers die specifiek geschoold zijn om de beste
revalidatiezorg te bieden. Zo wordt er op
de afdeling Orthopedische Revalidatie
gerevalideerd voor gewrichtsprothesen
zoals heup, knie of schouder, maar ook
aan het herstel van gewrichtsbreuken als
gevolg van een val of ongeluk. Neurorevalidatie richt zich op mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad.
Onderzoek
Voor de verdere ontwikkeling van de geriatrische revalidatie verricht Zorggroep
Groningen samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen wetenschappelijk onderzoek.
“Het doel is om aan de hand van onderzoeksvragen te komen tot de best mogelijke zorg en dito behandelingen. De
meetbare resultaten worden door ons
direct in de praktijk geïmplementeerd,
mede als ondersteuning voor de voorbeeldfunctie die wij vervullen. Op dit moment lopen er tien onderzoeksvragen die
er onder andere op gericht zijn de ambulante en poliklinische vervolgbehandelingen verder te ontwikkelen, specifieke
expertises te verdiepen en te verbreden

OOST NV

Internationale voucherregeling
stimuleert innovatie in Life Science
& health topsector
Oost NV in Arnhem heeft als werkgebied de regio gelderland en
Overijssel en kan worden gezien
als het ‘zusje van de NOM’. Samen
met vernieuwende ondernemers
realiseert Oost NV aansprekende
Research & Development (R&D)
impulsen in Oost-Nederland. Wat
is de achtergrond van dit succes?
Alexander Schippers is programmamanager bij Oost NV en zegt: ‘Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt
en begeleidt innovatieprojecten en helpt
ze te financieren. Een van onze speerpunten is de topsector Life Science & Health. Het zijn veelal de kleine en
middelgrote ondernemingen in Gelderland en Overijssel die nieuwe producten
en diensten op het gebied van Life Sciences, medische technologie en gezonde
voeding ontwikkelen.’
Innovatie bereikbaar maken
Innovatie is echter geen gemakkelijke
opdracht. Niet alle benodigde kennis, faciliteiten en financiële middelen zijn altijd beschikbaar in de nabije omgeving.
Oost NV ziet het als haar taak om bedrijven te helpen deze problemen op te lossen. Zo is Oost NV partner in
www.IN2LifeSciences.eu. Life Science &
Health MKB-bedrijven uit de provincies

Door: Roeline Kuiper, Rotenco Communicatie
Gelderland, Overijssel en Brabant kunnen een beroep doen op een internationale subsidieregeling (voucherregeling)
van maximaal € 7.000,-. Het moet dan
gaan om een internationaal samenwerkingsproject met een bedrijf uit één van
de Europese In2lifescienceregio’s (Nederland, België, Denemarken, Duitsland
en Frankrijk). Oost NV brengt vanuit een
groot netwerk bedrijven met elkaar in
contact en helpt bij het vinden van een
geschikte internationale partner.

Economische ontwikkelingsmaatschappij
De regeling is erg succesvol. Gemiddeld
zet 1 op de 3 bedrijven de internationale
samenwerking voort en bereidt aanvragen voor op het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie om
Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Hierbij is regelmatig sprake
van grote investeringen. ‘Initiatieven
zoals In2lifesciences, stimuleren ondernemerschap, innovatie en valorisatie van
kennis’, aldus Schippers. ‘Een ander
voorbeeld van een belangrijk fonds voor
de Life Science & Health sector waarin Oost
NV samen met Health
Valley een rol speelt is
het Red Medtech Discovery Fund (www.red-

Locatie Innersdijk
Verlaatweg 10, Ten Boer
(050) 549 5700
www.zorggroepgroningen.nl
www.expertisebehandelcentrum.nl
Tekst: Fred Ootjers

en het comfort en welzijn van de revalidant te bevorderen”, aldus Seubers.
Zorggroep Groningen is een van de grootste aanbieders van geriatrische revalidatietrajecten in het Noorden. Ze beschikt over een brede expertise in de behandeling en zorg van cliënten die herstellen van bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie
of een CVA. Doel van Zorggroep Groningen is de cliënt op een professionele wijze
te begeleiden bij het proces van herstel, zodat hij of zij zo snel mogelijk weer zelfstandig kan functioneren. Zorggroep Groningen biedt geriatrische revalidatie aan
op de locaties Maartenshof in Groningen en Innersdijk in Ten Boer. Naast de revalidatiezorg die op de twee locaties plaats vindt, worden behandelingen van het
EBC ook aangeboden op de andere locaties van Zorggroep Groningen, in de eerste lijn en in de thuissituatie.

ZORg INNOVATIE FORUM

Spil in zorginnovatie
Het Zorg Innovatie Forum (ZIF)
werkt als onderdeel van het Healthy Ageing Network Northern
Netherlands (HANNN) succesvol
aan innovaties in de noordelijke
zorg. Hun doel: organiseer de zorg
dichtbij mensen,toegankelijk, van
hoge kwaliteit en betaalbaar ten tijden van de omslag die de verzorgingsstaat
naar
een
meer
zelfredzame samenleving doormaakt. Hun methode: inspireren
en helpen bij vernieuwing, kennis
ontsluiten, organisaties bij elkaar
brengen én weer loslaten, als partijen zelf gaan uitvoeren.
Het Zorg Innovatie Forum is een netwerk
van 25 zorgaanbieders, zorgbelangen,
zorgverzekeraars, kennisinstellingen en
organisaties uit het sociale domein en zet
zich in voor structurele vernieuwingen in
de zorg. Karin Kalverboer, directeur ZIF:
“Als onafhankelijke netwerkorganisatie
signaleren we knelpunten en uitdagingen
die we vertalen tot innovatieve oplossingen. We zoeken vervolgens de juiste kennispartners en bedrijven en organiseren
de ontmoeting wat leidt tot projecten
waar het Noorden trots op mag zijn. Dat
is hard nodig in een tijd waarin er op de
budgetten voor de zorg aan alle kanten
wordt beknibbeld, burgers langer thuis
wonen en steeds meer zelf initiatief
nemen om hun zorg te regelen. ZIF
speelt als verbindende partij een essentiële rol om partners op nieuwe rollen en
kansen voor te bereiden. We beschikken
over een zeer breed netwerk.”

“Om te kunnen innoveren is echter geld
nodig. Wij ondersteunen onze partners
succesvol in het zoeken naar financieringsmogelijkheden om te kunnen blijven innoveren en bieden ze een podium
om successen breed uit te dragen. Dit
doen we ook in verbinding met Europese
programma’s. Innovaties zijn echter niet
altijd technologisch van aard, maar het
betreft ook andere samenwerkingsvormen met daarbij veranderende rollen
van zorgprofessionals. Binnen het ZIF
hebben we dat opgepakt via de Innovatiewerkplaats Zorgarbeidsinnovatie.”
De praktijk laat zien dat veel innovaties
vastlopen tijdens het invoeren in een organisatie. Daarin speelt ondernemerschap en het tijdig betrekken van de
professional een belangrijke rol. “Daarvoor hebben we Business Support opgezet. ZIF Business Support biedt het
bedrijfsleven ondersteuning bij het beoordelen en implementeren van innovaties binnen de gebieden e-Health en
Independent Living. Zo staat het ZIF
steeds aan de wieg van vernieuwende initiatieven waarbij wordt aangehaakt bij
vitaliteit, talenten en initiatief van burgers.”
Zorg Innovatie Forum
L.J. Zielstraweg 2, 2e etage, Groningen
(050) 800 32 45
www.zorginnovatieforum.nl
Tekst: Fred Ootjers

medtechventures.nl). Deze innovatie stimuleringsaanpak werkt, zo zien we hier,
en kan ook interessant zijn voor andere
regio’s.’
Voor meer informatie:
Alexander Schippers
www.Redmedtechventures.nl
026 - 3844022

Staand van links naar rechts: Erwin Schiphorst, Maartje Harmelink, Nanuschka
Csonka, René van der Most. Zittend van links naar rechts: Karin Kalverboer, Sander Holterman. Afwezig: Mirjam Valk. Foto: Hans Banus
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Plastic tasjes, stoelen en tapijten gemaakt van maïs of suikerriet…

‘We koersen af op een biobased economy’
Duurzaamheid. Het milieu. We
hebben er de mond van vol. Maar
het blijft voornamelijk bij praatjes,
niet bij daden. In Emmen maken ze
er wel degelijk werk van. Kunststoffen gemaakt uit maïs, suikerriet of koolzaadolie hebben de
toekomst, weten ze bij de Stenden
Hogeschool.
Samen met bedrijven doen studenten
onderzoek naar biokunststoffen. Producten met aardolie als basis worden
vervangen door producten die gemaakt
zijn van biomassa. Lectoren Rudy Folkersma en Jan Jager zijn de aanjagers.
Zij doen er alles aan om het instituut, dat
de naam Stenden PRE (Polymore Research & Education) draagt, uit te bouwen
tot
een
toonaangevend
kenniscentrum voor duurzame kunststoffen.
,,Nog steeds worden kunststoffen in Europa op grote schaal gebruikt’’, zegt
Jager. ,,Jaarlijks levert dit gebruik een
grote hoeveelheid kunststofafval op.
Afval dat niet kan worden afgebroken.
Het valt uit elkaar in steeds kleinere
stukjes, die in het milieu blijven. Zo verandert al ons zeewater in een wereldwijde soep van microplastics. Die plastic
verontreiniging kan onze gezondheid
ernstig schaden. Allerlei dieren die in of
van de zee leven, zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee
dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen.’’
Maar er is meer om ons zorgen over te

maken. Bij de productie van kunststoffen komen veel schadelijke stoffen vrij.
Daarnaast droogt onze aardoliebron op.
Ook dat is in de toekomst een probleem.
Immers aardolie is de basis voor tal van
kunststofproducten. ,,Kortom, redenen
genoeg om toepassingen voor biokunststoffen te ontwikkelen’’, zegt Folkersma.
,,Veel kunststoffen waarmee Stenden onderzoek doet zijn duurzaam. Wij werken
met biopolymeren, kunststoffen waarvan
aardolie niet de basis vormt. Deze grondstoffen komen uit biomassa zoals zetmeel, maïs of suikerriet. In tegenstelling
tot kunststoffen uit aardolie zijn ze herbruikbaar en biologisch afbreekbaar.’’
Duurzaamheid
Volgens Jager en Folkersma staan steeds
meer bedrijven open voor duurzaamheid. Om dat te illustreren, laten ze diverse innovatieve voorbeelden zien. Het
kantoor als showroom. ,,Hier, dit plastic
tasje is van suikerriet gemaakt. Dat
wordt gebruikt door een supermarkt in
Duitsland. En deze rugzakhengsels… Gemaakt van polymelkzuur, van maïs. Datzelfde geldt voor dit afbreekbare tapijt.
Ideaal voor beurzen. Dit tapijt is kleurvast en kan na gebruik meteen op de
composthoop. Tja, de ontwikkelingen
gaan snel. Dat is een goede zaak. Zo is het
API Institute - dat zit hier ook in Emmen
- bezig met het ontwikkelen van een biologisch afbreekbaar kunstgrasveld.’’
Samenwerking
Stenden PRE werkt nauw samen met het

bedrijfsleven. Folkersma: ,,Om de hoek
ligt een groot bedrijventerrein. Daar zit
veel chemische industrie. Die industrie
is afhankelijk van kunststoffen. Dat is
prettig want voor onze pilot-projecten
hebben we natuurlijk bedrijven nodig.
Op dit moment is er een samenwerkingsverband met het API institute en
Emmtec Services. Dat werkt prima.
Daarbij snijdt het mes aan twee kanten.
Wij hebben hen nodig, zij ons.’’
Een ander voorbeeld van samenwerking
is die met VolkerWessels, machinefabriek Emmen en CTC. Jager wijst op een
paar ‘houten’ brugdelen. ,,Voor de
nieuwe dierentuin in Emmen, DPE Next,
worden veel biobased materialen gebruikt. Daar leveren wij een belangrijke
bijdrage aan. Zo hebben we de eerste beweegbare klapbrug van biocomposiet
ontwikkeld. Dat is een wereldprimeur.’’
Folkersma: ,,Biocomposiet is kunststof
gecombineerd met natuurlijke vezels. Je
kunt er alles van maken. Denk aan meubilair. Het mooie is dat vlas of hennep
voor biocomposiet hier in de regio verbouwd wordt. Dus ook in de agri-business liggen nieuwe kansen. Datzelfde
geldt voor de bouw. Ook daar kan biocomposiet een belangrijke rol gaan spelen, door kunststof als 'hout'
te
gebruiken.’’
green PAC
Samen met Windesheim, de hogeschool
uit Zwolle, vormt Stenden Green PAC.
Een innovatiecentrum voor (groene)

Rudy Folkersma en Jan Jager
kunststoffen, vezels en composieten.
Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en
worden (versnelde) innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking
tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. Jager:
,,Door gebruik te maken van de verschillende faciliteiten die Green PAC biedt,
wordt het bedrijfsleven in staat gesteld
om tegen gunstige voorwaarden innovatieve projecten te ontwikkelen en uit te
voeren. Daarnaast richt Green PAC zich
op het onderwijs in Noordoost-Nederland om de innovatiekracht rond kunststoftechnologie te versterken.’’

HBO-masteropleiding
Stenden en Windesheim bieden het bedrijfsleven ook een HBO-masteropleiding aan. ,,Daar zijn we twee maanden
geleden mee gestart’’, vertelt Folkersma.
,,Twaalf mensen volgen een duale opleiding waarbij we het hele kunststofgebied
bestrijken, dus niet alleen chemie. 1 dag
in de week gaan de medewerkers van de
bedrijven naar school, de rest is zelfstudie.’’ Navraag leert dat het om een traject
van twee jaar gaat waarbij ook gastdocenten van de RUG, WUR en de UT Wageningen ingeschakeld worden. ,,Onze
opleiding is echt uniek in Nederland en
helemaal van deze tijd. De industrie en
de maatschappij vragen erom. Wij koersen af op een biobased economy."
Als we door de school lopen, op weg naar
het laboratorium, laten Folkersma en
Jager een lokaal zien. ,,Stenden PRE beschikt over een aantal machines om zelf
voorwerpen te maken. Zo hebben we 3D
printers die op hun eigen manier een object uit kunnen printen. In kunststof.
Kijk, hier worden leerlingen van een basisschool wegwijs gemaakt. Wij laten ze
kennismaken met onze opleiding. We
laten ze zien dat chemie leuk is. Niet alleen iets voor ‘nerds’. Groene chemie
biedt enorme kansen. De Stenden Hogeschool is de school van de toekomst.
Voor studenten en het bedrijfsleven. Dat
willen we graag laten zien. Vooral in de
praktijk."
www.stendenpre.com
www.greenpac.eu
Tekst: Alfred Lehmann

Samenwerken voor nieuwe medicijnen

NOORDERPOORT LABORATORIUM- & PROCESTECHNIEK

Het 25-jarige Syncom heeft een
helder streven: nieuwe medicijnen
ontwikkelen. Het bedrijf werkt
hiervoor samen met verschillende
bedrijven, het UMCg en de RUg.

en het UMCG, krijgen we een vraag voor
een bepaald medicijn. Wij maken vervolgens stoffen die Brains On-Line en
ABL testen. Uiteindelijk komt daar een
medicijn uit.”

‘Werken in een lab is spannend’

Syncom is een Gronings bedrijf en begon
25 jaar geleden onder de vlag van de
Rijksuniversiteit Groningen. Het maakt
chemische stoffen voor de farmaceutische industrie, die er weer medicijnen
van maakt. Hoewel Syncom inmiddels al
wat jaren een zelfstandig bedrijf is,
draagt het samenwerking hoog in het
vaandel. Het bedrijf werkt nauw samen
met het Brains On-Line, gevestigd in
Groningen, het Analytisch Biochemisch
Laboratorium (ABL) in Assen, de RUG
en het UMCG.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de provincie en gemeente Groningen steunen het samenwerkingsproject. Daarnaast sluiten steeds meer
bedrijven uit het noorden des lands zich
bij dit samenwerkingsverband aan, zoals
Axon en Ofichem. Vries nodigt overige
bedrijven uit Noord-Nederland uit om
ook in dit samenwerkingsproject te stappen en bij te dragen aan het realiseren
van het doel: het uitvinden en ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Vries: ,,De
beoogde activiteiten sluiten uitstekend
aan bij het Healthy Ageing initiatief, één
van de speerpunten van Noord Nederlandse economie.”

Directeur van Syncom, Ton Vries, legt uit
hoe de samenwerking vorm krijgt. ,,Vanuit de wetenschappelijke kant, de RUG

Mucosis B.V. werkt aan RSV-vaccin

Mucosis B.V. in groningen ontwikkelt samen met een Chinees bedrijf
een RSV-vaccin. Volgens Kees
Leenhouts, één van de oprichters
van Mucosis, is er een biljoenenmarkt voor dit vaccin.

Mucosis is in 2007 opgericht. Het richt
zich op het maken van nieuwe types vaccins tegen infectieziekten die via de
luchtwegen zijn toe te dienen, bijvoorbeeld in de vorm van neusdruppels.
Samen met een Chinees bedrijf ontwikkelt Mucosis nu een RSV-vaccin. RSV is
een griepachtig virus, levensbedreigend
voor baby’s en waar mensen de rest van
hun leven last van kunnen hebben in de
vorm van astma of andere aandoeningen
aan de luchtwegen.
De vraag naar een RSV-vaccin is groot.
Er zijn dan ook meer bedrijven bezig met
het ontwikkelen van een vaccin. Maar het
Mucosis-vaccin bevat één uniek onder-

deel van het RSV-virus. Een traditioneel
vaccin dat via de naald wordt toegediend
wekt alleen antistoffen op in de bloedbaan. Het werkt dus pas als het virus al
het lichaam is binnen gedrongen. Leenhouts: ‘Wij hebben echter een techniek
in huis die het mogelijk maakt om het
vaccin via de neus toe te dienen. Hierdoor worden ook antistoffen in de slijmvliezen opgewekt. Het RSV-virus, dat via
de luchtwegen binnenkomt, wordt zodoende gelijk tegengehouden. Dat voorkomt complicaties en vermindert de
verspreiding van het virus.’

Mucosis BV
Meditech Center
L.J. Zielstraweg 1, Groningen
www.mucosis.com
Tekst: Martine van der Linden

Er waren tijden dat het beroep van
laborant een stoffig imago had. En
ook de keuze voor een loopbaan in
de procestechniek kon op weinig
bijval rekenen. Die tijden zijn voorbij. De Open Dagen bij Noorderpoort aan het Zernikeplein in
groningen zijn nog maar net geweest en het loopt storm met aanmeldingen: er zijn inmiddels al
ruim twee klassen gevuld.
“Techniek lijkt inderdaad weer cool”,
vertelt Arie van der Meer, manager laboratorium- & procestechniek. “En dan met
name de twee disciplines laboratoriumtechniek en procestechniek. Voor het studiejaar 2013-2014 was er een wachtlijst
en voor het komende schooljaar hebben
we plek voor vijf maal dertig nieuwe leerlingen.
De herwaardering voor de beide techniekopleidingen heeft volgens Robert Tholen, 2e lijnsbegeleider, verschillende
oorzaken: “Je bent als afgestudeerde
Mbo’er breed inzetbaar. In de wereld van
pillen en poeders, maar ook in die van
ontwikkeling en productie van instrumenten voor de zorg, de farmaceutische
industrie, ziekenhuizen, verpleeghuizen
en het onderzoeken en experimenteren
in laboratoria. De introductie van hightech heeft het imago daarnaast ook een
positieve boost gegeven. En de aandacht
voor bijvoorbeeld zaken als forensisch
onderzoek –in fictie bij tv-series als CSI
of in realiteit bij moordzaken die door de
media op de voet worden gevolgd- heeft
laboratorium- en procestechniek een eigentijds gezicht gegeven.”
Recente cijfers tonen aan dat vijftig procent van de studenten na het voltooien
van de vierjarige Mbo opleiding, doorstroomt naar het Hbo of de universiteit.

Het beroep van laborant wordt weer als ‘spannend’ gezien. Foto: Hans Banus.
“We zitten wat dat betreft op een perfecte
locatie”, aldus Aletta Taekema, docente
laboratorium- en procestechniek. “Midden tussen de Hbo-instellingen, waarmee we dan ook uitstekende relaties
onderhouden. De leerlingen krijgen in
het vierde jaar voor een deel al les van
docenten van het Hbo, wat de overstap
vergemakkelijkt. In dit verband loopt
momenteel een haalbaarheidsonderzoek
om een pilot facility met de industrie op
te zetten in de periferie van onderwijs en
research. Een initiatief van onder andere
de Hanze Hogeschool, RUG en de provincie Groningen, in de vorm van de zogenaamde Zernike Advanced Processing
(ZAP) Facility. Een en ander krijgt de
vorm van een proeffabriek, waarin wij als

Mbo procestechniek, samen met chemische technologie van de Hanze gaan
meedraaien.”
Techniek is weer cool, Mbo afgestudeerden vormen de ruggengraat van werkend
Nederland, het beroep van laborant
wordt als ‘spannend’ gezien. Van der
Meer: “Het Mbo-onderwijs kan die opwaardering wel gebruiken. Het heeft al te
lang in het verdomhoekje gezeten en is
door al te veel mensen ondergewaardeerd. Het werd tijd dat wie kiest voor
een Mbo-opleiding, de waardering krijgt
die hij of zij verdient.”
www.noorderpoort.nl

