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JAN
EDITORIAL

Onze jubileumglossy, die we uitgaven bij ons vijfjarig 
bestaan was bedoeld als eenmalige editie. Maar we kregen 
zoveel positieve feedback, dat we besloten om er een 
traditie van te maken. Opnieuw sta ik te kijken van al die 
gebundelde verhalen. Wat gebeurt er in een jaar tijd veel 
op onze campus! En dan is dit nog maar een selectie uit 
al het bijzondere dat zich hier het afgelopen jaar heeft 
afgespeeld. 

Wat ik mooi vind, is de rode draad van samenwerken en 
samen optrekken kriskras door de verhalen heen. De enige 
juiste manier om te bereiken wat we met elkaar wíllen 
bereiken, is door de koppen bij elkaar te steken en door van 
en met elkaar te leren. Samenwerking leidt tot meer dan 
succes. Het bindt bedrijven, organisaties en campussen, 
maar het bindt vooral mensen. En het zijn natuurlijk de 
mensen die het doen, die 100 extra arbeidsplaatsen op onze 
campus realiseren, die voor acht van onze deelnemingen  
€ 14 miljoen aan financiering hebben opgehaald én die 
zorgen dat start-ups bij ons uit hun jasje groeien. Concrete 
feiten waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Binnen Brightlands Maastricht Health Campus is veel 
kennis en ervaring voorhanden. Die bieden wij bijzonder 
graag - en ook nog eens tegen aantrekkelijke condities - 
aan aan de (startende) ondernemers op onze campus.  Het 
aanbod ligt er, we helpen je graag op weg. Maak dus slim 
gebruik van de Brightlands Venture Support Card.

Kunnen we afspreken dat we elkaar blijven ontmoeten, 
met elkaar blijven praten, van elkaar leren? Dat we nieuwe 
mensen leren kennen, dat we informatie en ervaringen 
blijven delen? Misschien wel bij een van onze bijeenkomsten, 
bij een van de breakfast club sessies, misschien wel in het 
MECC waar de Brightlands Maastricht Health Campus 
Foyer een prominente plek krijgt of anders gewoon in de 
wandelgangen? Veel plezier met de verhalen in onze glossy. 
Ik hoop van harte dat ze je inspireren. Zodat we volgend 
jaar weer net zo veel mooie verhalen en ervaringen met 
elkaar kunnen delen.

Hartelijke groeten,

Prof. dr. Jan Cobbenhagen
CEO Brightlands Maastricht Health Campus

“Samenwerking 
leidt tot meer 

dan succes. Het 
bindt bedrijven, 

organisaties 
en campussen, 
maar het bindt 

vooral mensen”
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“Eigenlijk ben ik meer een wielrenner dan een hardloper. Start to Run 
gebruik ik vooral om sportief de winter door te komen, zodat ik in 
het voorjaar weer fit op mijn racefiets kan stappen.”

“Omdat fietsen nóg leuker is als je het samen met anderen doet, heb 
ik in 2014 Ladies First Cycling opgericht. Van een klein fietsclubje 
is dat intussen uitgegroeid tot een behoorlijk peloton. In de winter 
trainen we binnen op een spinningfiets, in een sportschool in Nuth. 
Maar dit jaar had ik daar niet zo veel zin in. Ik sport liever in de 
buitenlucht. Na het werk een stukje fietsen vind ik te gevaarlijk in 
het donker, maar hardlopen is goed te doen.” 

“Start to Run is niet mijn eerste kennismaking met hardlopen. Ik 
heb vaker gerend; korte afstanden maar ook halve marathons. Dat 
laatste lukt helaas niet meer zo vloeiend. In 2010 ben ik van mijn fiets 
gereden en daar heb ik een hardnekkige blessure aan overgehouden 
aan mijn bovenbeen en heup. Met Start to Run hoop ik mijn techniek 
zodanig te verbeteren dat ik weer pijnvrij kan hardlopen.”

“Tot nu toe lukt dat aardig. De coach geeft goede tips. Dankzij zijn 
adviezen let ik nu beter op mijn houding tijdens het lopen. Ik gebruik 
bijvoorbeeld mijn armen bewuster en zet mijn voeten beter neer. 
Thuis doe ik netjes het huiswerk dat de coach via de groepsapp 
rondstuurt. Lig ik bijvoorbeeld op de grond te planken, voor een 
betere core stability.” 

“De lessen gaan dus veel verder dan een standaard Start to Run-
app op je telefoon. En het is ook meer dan alleen maar wat rondjes 
rennen. We zijn heel gericht bezig met techniek en het trainen van 
bepaalde spiergroepen. En daarnaast is het natuurlijk heel gezellig. 
Je leert weer allemaal nieuwe mensen kennen die ook op Brightlands 
Maastricht Health Campus werken.”   

“Onze tien lessen hebben we afgesloten op zondag 9 februari met 
de deelname aan Zweit veur Leid, de bekende goede-doelen-loop in 
Maastricht. Samen hebben we ons doel bereikt.”

Sonja Hermans, secretaresse van Sef 
Janssen bij Bedrijfsbureau M4I-MERLN 
en Recordbeheerder bij Pure Team

6

Sonja Hermans 

VITALITYPROGRAM
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EUREKA ANNO NU

In juni 2019 stapten Jan en enkele collega’s over 
van Maastro Lab naar het Department of Precision 
Medicine, een nieuw departement van de Universiteit 
Maastricht. Jan: “We beschikken er over een 
onderzoeksteam met jonge, goede, internationale 
postdocs. Los van de uitdagingen die nou eenmaal bij 
zo’n overstap horen, is dit een heel fijne, stimulerende 
omgeving. We werkten al jaren samen met collega’s 
uit Nieuw-Zeeland. Nu zit een postdoc van daar in ons 
team hier. Evenals twee postdocs uit de UK, echte 
Clostridium-experts. In plaats van ’s avonds na tienen 
nog even skypen met Nieuw-Zeeland, zitten we hier 
nu gewoon samen om de tafel. Dat werkt wel even 
anders.”

Een extra uitdaging waar het Clostridium-team 
van inmiddels acht onderzoekers voor staat, is het 
effenen van het regulatoir pad om met levende 
micro-organismen in patiënten te mogen werken. 
Het is een actueel én controversieel onderwerp. 
Meerdere wetenschappelijke papers en uitgebreide 
rapporten ten spijt, vooralsnog worden er geen 

In 1996 begon Jan Theys als PhD-student in Leuven aan zijn onderzoek. Kort samengevat: hij gebruikt de 
niet-pathogene bacterie Clostridium voor het ‘transport’ van een chemotherapeuticum naar de tumor. Een 
grote technologische doorbraak - “We kunnen eender welk gen stabiel en zonder enige antibioticaresistentie 
transporteren” - leidde tot de toekenning van een KWF-subsidie van 2,1 miljoen euro. Sindsdien gaat het hard.

knopen doorgehakt. Jan: “Vergeleken met Amerika 
is Europa - en Nederland - vooralsnog eerder 
conservatief op dit gebied. Dat betekent veel praten 
met regelgevende instanties, veel dingen uitzoeken 
en bundelen van krachten met onderzoekers in 
vergelijkbare situaties. Vanuit academisch perspectief 
denk ik dan: kan ik mijn tijd, energie en geld niet beter 
besteden aan de inhoud? Ik begrijp dat wet- en 
regelgeving absoluut vereist is, maar het frustreert 
enorm dat het zo complex is en soms zo traag gaat.”  
 
Het hoort bij ons academische werk dat wij aan de 
maatschappij in begrijpelijke taal uitleggen wat wij 
doen. Mijn verhaal vertellen in een willekeurig dorp 
voor de plaatselijke vrijwilligers van het KWF geeft 
minstens evenveel voldoening dan keynote speaker 
zijn op een congres of een paper publiceren. In 
2015 ben ik de Alpe d’ Huez opgerend om geld voor 
onderzoek in te zamelen. Dat vergeet ik nooit meer: al 
die lopers, renners en toeschouwers hebben allemaal 
met kanker te maken of te maken gehad. Voor hen 
doen wij dit.

Het USP van Clostridium is dat de bacterie alleen daar groeit waar geen zuurstof is. Vrijwel alle solide tumoren 
bevatten zones met weinig of geen zuurstof en het zijn juist die plekken die nauwelijks vatbaar zijn voor radio- of 
chemotherapie. Het idee is om de Clostridium bacterie te gebruiken om een enzym te vervoeren naar de tumor 
die dan ter plaatse een prodrug kan omzetten. Een prodrug is een niet werkzame stof die pas bij omzetting op 
de geplande plek in het lichaam het actieve geneesmiddel vrijgeeft. In de tumor voedt de bacterie zich met het 
dode weefsel dat ter plekke volop voor handen is. Door te groeien, scheidt de bacterie enzymen uit die de prodrug 
omzetten. De zeer lokale werking als een soort van chemotherapiefabriekje maakt hoge doses chemotherapie 
mogelijk, zonder bijwerkingen in de gezonde weefsels. Zeker de combinatie met andere behandelingsmethoden is 
heel beloftevol voor het finaal kapotmaken van de tumor.

JAN
THEYS

 “We zijn op de goede weg, maar de complexe 
wet- en regelgeving frustreert”

9
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MIREILLE
STHIJNS

Mireille Sthijns onderzoeker en winnaar 
van de UM Impact Course 2019. Tevens 
initiatiefnemer van het Outreachteam bij 
MERLN. Want: “Als onderzoeker heb je de 
maatschappelijke verplichting om uit te leggen 
wat je doet.” Van nature een bescheiden 
mens. Nieuwsgierig en leergierig, ambitieus, 
alert en actief. Niet bang om een nieuwe 
weg in te slaan. Na haar promotieonderzoek 
in de hoek van de redoxbiologie stapte ze 
vastberaden over naar MERLN, naar de wereld 
van de regeneratieve geneeskunde en tissue 
engineering. Hier zoekt ze naar een manier om 
de transplantatiebehandeling voor patiënten 
met ernstige diabetes type I succesvoller en 
daarmee duurzaam te maken. 

10

EUREKA ANNO NU

“Mijn Eurekamoment was toen 
ik ontdekte dat de regeneratieve 
geneeskunde nog geen rekening 
hield met de negatieve effecten 
van onvoldoende vascularisatie 
oftewel doorbloeding. Bij de 
transplantatie koppel je ‘de 
eilandjes’ immers los van de 
bloedvaten en daarmee van de 
zuurstof en de voedingsstoffen. 
Die disbalans van oxidanten en antioxidanten die 
vervolgens ontstaat, leidt tot oxidatieve stress en 
daarmee tot nog meer schade. Wat al bestaat, 
is een beschermend ‘zakje’ van biomateriaal 
rondom de getransplanteerde ‘eilandjes’. Zuurstof 
en nutriënten kunnen wel naar binnen, maar 
aanvallende auto-immuuncellen niet. Ons idee is 
om dit beschermingsmechanisme te optimaliseren 
door extra moleculen toe te voegen aan die ‘zakjes’. 
Daarmee blijven de getransplanteerde cellen in 
een betere conditie totdat de doorbloeding weer 
is hersteld. Bovendien zijn ze blijvend beschermd 
tegen de auto-immuuncellen. Op die manier kan het 
transplanteren van de ‘Eilandjes van Langerhans’ 
een succesvolle, effectieve en duurzame oplossing 
worden voor mensen met diabetes type I. Uiteraard 
kunnen we deze oplossing ook gebruiken als 
we stamcellen gaan gebruiken als alternatief.”  

Aan de patentaanvraag wordt 
gewerkt. Vooralsnog zijn ze de 
testen aan het valideren. Ja, 
er zijn al wat veelbelovende 
resultaten, maar: “daar mag 
ik uiteraard nog niets over 
zeggen.” 

Mireille is ervan overtuigd 
dat de oplossing voor veel 

wetenschappelijke uitdagingen te vinden is in het 
bundelen van krachten. “Dat is ook een reden dat 
ik naar MERLN ben gekomen. Mijn achtergrond 
is heel biologisch, maar hier werken verschillende 
disciplines met elkaar samen. Engineers, chemici, 
materiaalkundigen… Ik praat veel met artsen, recent 
nog met een endocrinoloog uit Leiden die daar de 
klinische transplantaties van de ‘eilandjes’ uitvoert. We 
moeten echt veel meer samenwerken: de kennis en 
kunde van de verschillende vakgebieden moeten we 
combineren. De wetenschap moet meer samenwerken 
met bedrijven, beroepsgroepen moeten met en van 
elkaar leren. Samen weten we zoveel meer en staan 
we zoveel sterker…”

Bij patiënten met diabetes type I maken de functionele units in de alvleesklier - de ‘Eilandjes van Langerhans’ 
genaamd - geen insuline meer aan. Voor patiënten is een donortransplantatie van de eerdergenoemde ‘eilandjes’ 
mogelijk. Maar… diabetes is een auto-immuunziekte. Het lichaam valt ook de nieuwe cellen aan; de meeste 
patiënten zijn na twee jaar weer terug bij af. Insuline spuiten is een symptomatische oplossing. Tot nu toe is 
transplanteren een tijdelijke oplossing. Mireille denkt een permanente oplossing gevonden te hebben om de 
transplantatie succesvoller te maken, waardoor een patiënt met diabetes type I echt kan genezen.

“Ik wil de vertaling naar de patiënt maken”

 
“Samen weten 
we zoveel 

meer”
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is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+

Marja                                
van Dieijen-Visser

Het dagelijks leven op de Brightlands Maastricht 
Health Campus is dynamisch en bruisend. Dat ervaar 
ik iedere dag weer opnieuw zodra ik Randwyck binnen 
fiets. Met in totaal bijna 10.000 bevlogen en gedreven 
mensen die deze campus bewonen, kan dat ook bijna 
niet anders. Samen zorgen ze dag in, dag uit voor het 
gezonde leven van vandaag en morgen. Ieder op zijn 
of haar eigen manier. De onderzoeker die ontdekkingen 
doet in het laboratorium, de arts en verpleegkundige die 
dagelijks nieuwe kennis toepassen in hun patiëntenzorg 
en de ondernemer die er voor zorgt dat innovaties 
op de markt komen. Op onze campus komen al die 
mensen bij elkaar. Daar schuilt ook meteen de kracht 
die de medische vooruitgang stimuleert.

Eind 2019 presenteerden wij als Maastricht UMC+ 
Gezond Leven 2025. In dit document is de koers 
beschreven die onze organisatie de komende jaren 
vaart. We bouwen daarmee voort op het eerdere 
strategiedocument Gezond Leven 2020. Onze koers 
zullen we niet stevig wijzigen, maar we zoeken juist 
naar verdieping en aanscherping. We realiseren ons 
daarbij dat maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld vergrijzing en stijgende zorgkosten, ons 
ook voor een complexe opgave stellen. Het antwoord 
dat wij daarop kunnen bieden, komt vanuit onze eigen 
kracht, de kracht om te innoveren. Het verbinden van 

onderzoek en onderwijs met onze patiëntenzorg heeft 
dan ook een nadrukkelijke plek in onze strategie. Dat 
is ook een van de kerntaken van ons als universitair 
medisch centrum. We zoeken daarbij naar verbinding 
met onze partners in de regio. Niet alleen met de 
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht of de 
universiteit, maar ook met lokale huisartsen, bedrijven 
en andere partners in gezondheid. De Brightlands 
Maastricht Health Campus is één van de plekken waar 
de kruisbestuiving uiteindelijk tot stand komt en we 
onze gedeelde kennis valoriseren en nieuwe innovaties 
realiseren. 

Zo maken (en houden) we de regio niet alleen gezonder, 
maar gaan we zelfs nog een stapje verder. Het valoriseren 
van wetenschappelijke kennis levert immers ook veel 
winst op. Niet alleen directe gezondheidswinst, maar 
ook in sociaal economisch opzicht. We creëren meer 
werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor ondernemende wetenschappers. Door te 
investeren in innovatieve ontwikkelingen, bieden we de 
uitdagingen van de toekomst het hoofd. Wij zijn er dan 
ook van overtuigd dat we op deze manier en iedere dag 
samen beter worden door meer kennis. 

Hoe is het nu met?
IN JANUARI 2019 VIERDEN WE HET VIJFJARIG BESTAAN 
VAN BRIGHTLANDS MAASTRICHT HEALTH CAMPUS. TOEN 
VERSCHEEN OOK ONZE EERSTE GLOSSY, BOORDEVOL 
INTERESSANTE VERHALEN VAN ONDERNEMENDE MENSEN. 
OOK NIEUWSGIERIG NAAR HOE HET NU MET HEN IS?

13



1514

We spreken Guus Simons, 
oprichter van PathoFinder, begin 
december 2019. Toen had hij een 
heel kort antwoord op de vraag, 
hoe is het nu met?: “Het jaar 2019 
heeft ons heel veel gebracht. Er 
werken nu twintig mensen bij 
PathoFinder en volgend jaar 
breiden we het team uit. Ook 
de omzet was prima, een paar 
miljoen euro dit jaar. Maar bel over 
een paar weken nog maar eens 
terug, want er staat groot nieuws 
aan te komen.” 

En inderdaad, op de valreep 
van 2019 kwam het bericht 
dat het Chinese GeneoDx een 
meerderheidsbelang heeft 
genomen in PathoFinder. Guus 
behoudt een aanzienlijk deel van 
het aandelenpakket en zal nog drie 
jaar aan PathoFinder verbonden 
blijven. Guus: “Acht jaar geleden 
kwam ik met GeneoDx in 
contact toen ik China bezocht 
voor een wetenschappelijk 
congres. Het bedrijf is onderdeel 
van moederbedrijf Sinopharm, 
een groot vooraanstaand 
Chinees farmaceutisch bedrijf. 
GeneoDx verzorgde al op 
bescheiden schaal de distributie 
van de diagnostische testen 
van PathoFinder, vooral voor 
wetenschappelijke toepassingen. 
Omdat GeneoDx de weg kent 
voor toelating en certificering 
van onze producten, wordt het 
voor ons gemakkelijker om de 
Chinese ziekenhuismarkt op te 
gaan. We gaan ook diagnostische 
testen ontwikkelen voor 
ziekteverwekkers die vooral in 
China actief zijn, zoals specifieke 
griepvirussen.” 

14

De 23-jarige medeoprichter van de 
Stichting Mens Achter De Patiënt 
loopt nu coschappen: “Met mij 
gaat het goed. Ik heb mijn master 
Healthcare Policy Innovation 
Management afgerond en nu 
loop ik alweer een paar weken 
coschappen bij het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop. Ik merk dat 
ik echt hart voor de zorg heb, met 
name het patiëntencontact. We 
hebben het uitvoerend bestuur 
van Stichting Mens Achter De 
Patiënt overgedragen aan Eva 
Visbach en Romy Spee. Net als 
wij toen, hebben zij hun studie 
hiervoor een jaar on hold gezet. 
Ze doen het fantastisch. Het 
grappige is dat mij dat enerzijds 
een geruststellend gevoel geeft 
en anderzijds ook weer niet: je 
voelt je toch blijvend verbonden 
met en verantwoordelijk voor je 
‘kindje’.”
 
“Gezien de coschappen is 
die betrokkenheid voor nu op 
gepaste afstand. Maar we kijken 
wel degelijk vooruit. Zo zijn we 
aan het verkennen of we op de 
onderzoekscijfers van Stichting 
Mens Achter De Patiënt kunnen 
promoveren. Bovendien willen 
we graag groeien. In Limburg 
zijn we aardig geworteld, maar 
er is ook landelijk vraag naar 
actieve participatie van patiënten 
in het onderwijs. Willen we dat 
goed oppakken, dan moet er 
een strategische laag boven het 
bestuur komen. Daarvoor zijn we 
nog op grootschalig niveau op 
zoek naar fondsen. Wie hier eens 
over van gedachten zou willen 
wisselen, mag natuurlijk altijd 
contact opnemen.”

15
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“Scannexus is bezig met een 
heel interessante omslag. We 
gaan ons steeds meer richten op 
het ondersteunen van het hele 
wetenschappelijke proces. We 
verhuren niet alleen onze MRI-
scanners inclusief de technische 
ondersteuning, maar doen dat 
steeds meer inclusief hulp bij de 
opzet van het onderzoek en bij het 
analyseren van de data. Er is veel 
belangstelling voor en we werken 
steeds meer en steeds intensiever 
samen met de medische faculteit. 
Onlangs tekenden we een mooi 
contract met Novartis voor een 
grote klinische trial voor MRI-
onderzoek naar de knieschijf.”

“In  de vorige glossy vertelde ik 
over mijn wens dat we hier op de 
campus meer muurtjes moesten 
afbreken tussen afdelingen en 
organisaties. Luc Smeets van 
AOMB en ik zijn een paar keer 
bij elkaar gekomen om uit te 
dokteren wat we dan zouden 
willen doen. Onze conclusie was 
dat een laagdrempelige borrel op 
de donderdagavond het beste 
zou werken. Elke vier weken, 
bijhouden wie er komt, of dat 
steeds dezelfde mensen zijn, of 
ze wellicht collega’s meebrengen 
enzovoort. En zo beetje bij beetje 
uitbouwen met een praatje of 
een thema. Ons plan hebben we 
voorgelegd aan de Brightlands 
organisatie en we kregen te horen 
dat men enthousiast was en dat 
het plan zou worden besproken. 
Zonder er nog iets van gehoord 
te hebben, zagen we later dat 
er breakfast sessies waren 
georganiseerd.”

16

“De afgelopen tijd hebben we 
hard gewerkt om ons GMP-lab 
te bouwen in Geleen. Juridisch 
is ons bedrijf CiMaas nog steeds 
gevestigd in Maastricht, maar het 
lab, dat we samen met Neuroplast 
hebben gebouwd, staat nu dus in 
Geleen. Alles is klaar, we wachten 
nog op de vergunning van de 
Inspectie zodat we onze celtherapie 
definitief kunnen gaan gebruiken als 
medicijn tegen kanker. We werken 
aan twee therapieën. Als eerste: 
een vaccin dat het immuunsysteem 
van de patiënt activeert waardoor 
het eigen lichaam killercellen maakt 
die op hun beurt de kankercellen 
vernietigen. 

Daarnaast kweken we donorcellen 
in een laboratorium op tot 
killercellen. Die brengen we in 
het lichaam van de patiënt met 
hetzelfde doel: de kankercellen 
vernietigen. Beide trajecten zijn 
zeer beloftevol, maar met het 
vaccin loopt het op dit moment 
iets sneller. Als alles en iedereen 
meewerkt, dan gaan we nog dit 
jaar het eerste vaccin bij patiënten 
testen. We zetten wel degelijk 
stappen vooruit, maar het kost 
allemaal heel veel tijd, organisatie 
en geld. CiMaas bestaat nu vijf jaar 
en het schijnt best bijzonder te zijn 
als je als bedrijf de eerste vijf jaar 
goed doorkomt.”

17
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“Er is steeds meer vraag van professionals 
naar de inzet van digitalisatie van 
dermatologie. Vanwege mijn ervaringen 
met de digitaledermatoloog.nl ben 
ik nu ook bestuurslid geworden bij 
de Nederlandse Vereniging voor 
Dermatologie en Venereologie (NVDV) 
met als portefeuille: digitalisatie. 
Terugkijkend komt alles mooi bij elkaar. 
Ik werk nu 2½ dag per week voor het 
Zorginnovatielab van het Maastricht 
UMC+ als coördinator e-health. 
Zorgprofessionals die op de werkvloer 
ergens tegenaan lopen - ‘kan dat nou niet 
anders/slimmer/gemakkelijker/sneller 
enzovoort?’ - kunnen ons inschakelen. 
Vaak dragen zij zelf al oplossingen aan. 
Die perfectioneren we samen, we testen 
uiteraard en als het werkt zoals gedacht 
en gehoopt, helpen we om de oplossing 
daadwerkelijk te realiseren. In anderhalf 
jaar tijd zijn we met 94 vraagstukken 
gestart, zo’n 30 daarvan zijn inmiddels 
gerealiseerd. Zo hebben we bijvoorbeeld 
beeldbellen geoptimaliseerd, daar 
is immers steeds meer vraag naar. 
E-health is bijna geen pionieren meer, 
er zijn al veel apps en platforms actief. 
Nu is de vraag: wat wordt de rol van 
e-health in de standaardzorg? Vanuit het 
Zorginnovatielab ben ik ook projectleider 
bij het Citrienfonds van ZonMW. Alle 
academische ziekenhuizen werken op 
het gebied van e-health samen. Dat is 
slim: zo gaan we versnippering tegen en 
we leren van en met elkaar.”
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“Een van mijn drijfveren als 
wetenschapper is dat ik iets wil doen 
dat maatschappelijk relevant is. Voor 
anderen geldt dat misschien minder, 
maar ik vind dat erg belangrijk. Als er 
een ding is dat ik geleerd heb, is dat als 
jezelf geen actie onderneemt, dat er 
met al je vindingen en publicaties niks 
gebeurt. Dus: in 2019 hebben we twee 
spin-off bedrijven opgericht. Die moeten 
de biomarkers die we in het lab hebben 
gevonden om kanker in een vroegtijdig 
stadium op te sporen naar de artsen 
en naar de patiënten te brengen. Er 
komt enorm veel bij kijken, het is voor 
mij echt een compleet nieuwe wereld. 
We hebben goed onderzocht hoe we 
dit het beste konden aanpakken en 
we zijn daarbij uitstekend gefaciliteerd 
door de business developers van 
Brightlands Maastricht Health Campus. 
Aan Epify en MLA Diagnostics -zo 
heten de start-ups- nu de taak om de 
klinische studies voor te bereiden, om 
een businessplan te maken en met 
zoveel mogelijk mensen in het veld te 
gaan praten. Vooral met de artsen die 
die testen moeten gaan gebruiken. Dat 
doen we nu echt nog veel te weinig. Een 
reguliere behandeling wordt echt niet 
zomaar aangepast. Dat onze oplossing 
een betere is, moeten we niet alleen 
bewijzen, maar ook communiceren. Al 
in een zo vroeg mogelijk stadium moet 
je artsen bij het proces betrekken en 
zorgen dat ze ‘aan boord’ komen. Ja, 
dat kost tijd, dat kost energie, maar 
wij wetenschappers moeten die eerste 
stap zetten. Of dat nu naar de artsen is, 
naar de patiënten of bijvoorbeeld naar 
een business developer, die samen met 
jou kan kijken of er potentieel zit in je 
vinding. Die eerste stap van ons, die is 
essentieel. Dat heb ik geleerd. Het hele 
traject van een bedrijf opstarten was 
nieuw voor mij, maar ook heel leuk en 
leerzaam.” 19
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“Uitstekend, we zijn 2020 bijzonder 
goed begonnen. Op ‘s werelds grootste 
techbeurs, de Consumer Electronics 
Show in Las Vegas, mochten we ons 
product presenteren. Als start-up kom je 
daar normaal gesproken echt niet binnen, 
maar we zijn gevraagd om mee te reizen 
met de Nederlandse delegatie omdat we 
afgelopen jaar werden uitgeroepen tot één 
van de 50 meest innovatieve start-ups 
van Nederland. Een betere aanbeveling is 
er niet. Er was enorm veel belangstelling 
en we hebben veel en goede feedback 
ontvangen. Van potentiële gebruikers, 
maar ook van mogelijke investeerders en 
medische bedrijven die interesse hadden 
om samen te werken.”

“In 2018 hebben we na twee jaar 
voorbereiding, I-Med opgericht. Het 
afgelopen jaar is hard gewerkt om de 
digitale hoofdloep kwalitatief nog verder 
te verbeteren. Dat leverde wel wat 
vertraging op, maar we hebben nu echt 
een heel sterke basis waarvoor we patent 
hebben aangevraagd.” 

20

“Samen met artsen en onderzoekers van 
onder andere het Maastricht UMC+ en 
de Universiteit van Maastricht werken 
we aan verschillende innovatieve 
toepassingen. Een goed voorbeeld is 
het project onder begeleiding van prof. 
Nicole Bouvy: het gebruik van infrarood 
beelden om weefsels zichtbaar te 
maken die je met het blote oog niet 
kunt zien. We hebben mooie subsidies 
binnengehaald waardoor we sneller 
kunnen innoveren. We worden aan alle 
kanten ondersteund en er melden zich 
regelmatig internationale bedrijven die 
met ons willen samenwerken. Kennelijk 
zien meer mensen dat onze ideeën en 
toepassingen bijzonder innovatief en 
veelbelovend zijn.” 

“De focus voor 2020 ligt op het finetunen 
van de ‘nul-serie’ en op het aanvragen 
van de medische CE-certificering. Later 
dit jaar starten we met de productie bij 
Neways Electronics, een Nederlands 
bedrijf dat gespecialiseerd is in elektronica 
en assemblage van producten voor onder 
andere de medische sector. Parallel 
daaraan werken we aan innovatieve 
trajecten en specials. Onze digitale 
hoofdloep is de basis, maar medisch 
specialisten op verschillende gebieden 
vragen om maatwerktoepassingen. Zoals 
bijvoorbeeld een 3D-navigatiesysteem 
voor het plaatsen van een knieprothese. 
Dat zijn interessante en uitdagende 
vraagstukken die enorm belangrijk 
zijn voor de toekomst van  I-Med. 
De chirurgen staan te popelen om er 
mee te werken. Ons team bestaat nu 
uit vijf mensen en naast ontwikkeling, 
certificering en marketing, zullen we 
ons in 2020 gaan toeleggen op sales. 
De focus ligt in eerste instantie op de 
Europese markt, ik verwacht dat Amerika 
snel zal volgen. Het jaar 2019 was al 
fantastisch, in 2020 moet het echte werk 
gaan gebeuren.”

21
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“Op 1 januari 2019 heb ik het 
wetenschappelijk directeurschap 
van MERLN overgenomen. Ik 
heb een nieuwe rol, beter gezegd: 
een extra rol. Want ik ben nog 
steeds ook afdelingshoofd en 
ik heb mijn onderzoeksgroep. 
MERLN is in 2019 fors gegroeid, 
er werken nu zo’n 130 mensen. 
Dat betekent ook dat er veel 
extra financiering bij is gekomen 
om nieuw onderzoek te doen. 
Zo’n snelgroeiende organisatie 
vereist continue bijsturen. Hoe 
organiseer je het intern, hoe zorg 
je dat alles efficiënt blijft lopen? 
Daar is veel tijd en energie in 
gaan zitten. Natuurlijk blijven we 
ondertussen ook doen wat we als 
wetenschappers geacht worden 
te doen: onderzoeken, publiceren 
en zorgen voor de financiering 
van onderzoek. Voor Nederlandse 
begrippen hebben we in relatief 
korte tijd een instituut neergezet 
waar niemand meer omheen kan. 
Maar wil je internationaal blijven 
meetellen - en dat willen we - 
dan moet je eigenlijk wat meer 
omvang hebben. Het idee is om 
door te groeien naar ongeveer 
200 mensen en dat  ook 
duurzaam vast te houden door 
ook internationaal competitiever 
te worden. We willen goed 
onderscheidend werk leveren 
en daarmee Maastricht en de 
Universiteit Maastricht nog 
steviger op de kaart zetten. 
Als dat betekent dat we de 
organisatie anders moeten 
opzetten en inrichten, dat moet 
dan maar.”
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IN HETIN HET NIEUWS  NIEUWS 
donderdag 7 februari 2019

EERSTE PATIENT 
BESTRAALD IN HET NIEUWE 

PROTONENTHERAPIECENTRUM

Op donderdag 7 februari 2019 is de eerste patiënt bestraald in het nieuwe 
protonentherapiecentrum van Maastro in Maastricht. Bestralen met protonen is een 
innovatieve techniek waarmee de kans op bijwerkingen voor de patiënt met kanker 
aanzienlijk vermindert. Bij protonentherapie stopt de straling namelijk grotendeels 
in de tumor en komt hierdoor niet in het omliggende gezonde weefsel. Dit is vooral 
winst voor de omliggende risico-organen en het gezonde weefsel, bijvoorbeeld de 
oogzenuw of de geheugengebieden. Of bij tumoren die relatief ongevoelig zijn voor 
straling en daarom een hoge dosis moeten krijgen. 
 
Naar verwachting zullen er minder bijwerkingen zijn met protonentherapie. Dat is 
goed nieuws. Voor veel mensen die kanker hebben gehad, wordt het leven daarna 
nooit meer zoals het was. Er is een 
leven voor en na de ziekte, horen 
we patiënten vaker zeggen. Dat 
heeft onder meer te maken met de 
zogenaamde late gevolgen van de 
ziekte. Door landelijk vastgestelde 
richtlijnen en selectiecriteria komt 
naar verwachting ongeveer 3% van 
alle bestraalde patiënten met kanker 
in aanmerking voor deze nieuwe 
vorm van radiotherapie: alleen voor 
wie protonentherapie aantoonbaar 
voordeel oplevert. In Nederland zijn 
vier vergunningen verleend voor 
protonentherapie. In Europa is Maastro uniek omdat ze de protonentechnologie 
volledig kan integreren in de bestaande bestralingskliniek.
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Eind april 2019 verscheen op de website van Brightlands Maastricht Health Campus het volgende nieuwsbericht:

Op maandag 29 april 2019 opende Brightlands Maastricht Health Campus een vestiging in de business accelerator 
van de Universiteit van Californië in Irvine aan de Amerikaanse westkust. Met de ondertekening van een 
‘Memorandum of Understanding’ is de samenwerking tussen UCI Innovation en Brightlands Maastricht Health 
Campus bekrachtigd. De samenwerking is gericht op gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek in de 
regeneratieve geneeskunde. Ook moet de samenwerking in wetenschappelijk onderzoek leiden tot valorisatie met 
maatschappelijke en economische opbrengsten. 

Marianne van der Steen is de kartrekker van ‘Brightlands 
goes to America’. Zij is hoogleraar entrepreneurship in 
health care bij MERLN, instituut voor regeneratieve 
geneeskunde en tot voor kort directeur van RegMed 
XB: “Mijn focus ligt op het ondernemerschap: het 

starten van bedrijven en het opschalen van bedrijven. 
Zeg maar: de vercommercialisatie van de wetenschap 
naar de markt en naar de patiënt. RegMed XB is 
een translationeel valorisatie-instituut dat zorgt dat 
wetenschappelijke kennis echt vertaald wordt naar 
oplossingen voor de patiënt. Die propositie past 
natuurlijk perfect bij wat Brightlands voor ogen heeft.” 
De samenwerking met UCI kent een wetenschappelijk 
stuk en een business component. Op wetenschappelijk 
gebied zijn Amerikaanse en Nederlandse professoren, 
waaronder Marianne, over en weer gasthoogleraar. 
Op conferenties - zoals bijvoorbeeld de grote 
stamcelconferentie van UCI in januari 2020 - spreken 
onderzoekers van beide universiteiten. De besturen 

hebben regelmatig contact en er wordt zoveel als 
mogelijk samengewerkt in grensoverschrijdende 
onderzoeksprojecten. 

BUSINESS
Voor de businesskant is er het Global Scale-up Program 
voor ondernemers. Marianne: “In Amerika kennen ze 
slechts één manier van zakendoen: ‘the American way’. 
De pitch, de manier waarop ze naar bedragen kijken, de 
regelgeving, de investeringsvoorwaarden… het gaat er in 
Amerika echt heel anders aan toe dan wij Nederlanders 
gewend zijn. Aan mij en mijn collega’s de taak om ervoor 
te zorgen dat de deelnemende bedrijven helemaal klaar 
zijn voor de Amerikaanse markt. Tijdens ons bezoek 
komen ze direct in actie door te pitchen bij mogelijke 
investeerders en/of potentiële bedrijfspartners. In 
al die jaren dat we dit doen, hebben we een uniek 
en kwalitatief sterk netwerk opgebouwd. Door onze 

contacten gaan er voor ‘onze’ klanten deuren open, die 
anders echt gesloten zouden blijven. Daar kunnen heel 
mooie partnerships of research contracten uitkomen.”

MAATWERK
De diversiteit van de deelnemers houdt ook Marianne 
en haar collega’s scherp: “De grote gemeenschappelijke 
deler is weliswaar de sector - health & life sciences - 
maar elke onderneming, elke ondernemer heeft zo 
z’n eigen vragen en behoeftes. Ons werk is dan ook 
altijd maatwerk. Meestal wil men de Amerikaanse 
markt gaan verkennen en worden wij gevraagd hoe 
ze dat het beste kunnen aanpakken. Soms zijn er 
ook concrete vragen als ‘ik zoek een distribiteur’. 
Opvallend vaak zien we dat ondernemers nog 
tijdens het programma van koers veranderen. Naar 
aanleiding van wat ze bij ons leren, besluiten ze dat 
het slimmer is om het toch anders aan te pakken.”  

“Het werkt beide kanten op: 
we helpen onze eigen bedrijven 
om de Amerikaanse markt 
op te gaan én we trekken 
Amerikaanse ondernemingen 
naar Brightlands”



2726

TIPS!

Marianne heeft de belangrijkste tips en 
wetenswaardigheden over ‘doing business the 
American way’ op een rijtje gezet. Maar de 
allerbelangrijkste tip wil ze graag nog even toelichten: 
“Als je dit leest en je interesse is gewekt, kom dan 
vrijblijvend met ons praten. Bij een maatwerkaanpak 
hoort immers ook een intake op maat.”

DOING BUSINESS THE AMERICAN WAY 

1. Verdiep je in de cultuur van je zakenpartner. 
Als je weet hoe je eigen cultuur verschilt van die van 
de Amerikanen, kun je in een dialoog delen, leren en 
begrijpen wat je Amerikaanse zakenrelatie bedoelt.

2. Amerikanen geven meestal eerst drie 
positieve opmerking voordat ze een negatieve 
opmerking maken, die ze overigens vaak positief 
formuleren. Wij Nederlanders beginnen meestal met 
negatief commentaar, het gevolg is dat wij vaak 
alleen het positieve commentaar van de Amerikanen 
horen en niet de belangrijke negatieve opmerkingen.

3. Amerikanen verwachten een snelle en 
positieve reactie na een eerste kennismaking. Binnen 
24 uur na een kennismaking wordt een mailtje met 
een bedankje verwacht. Doe je dit niet, dan denkt 
de Amerikaanse partner dat je geen interesse meer 
hebt om zaken te gaan doen. 

4. Hetzelfde geldt voor de opvolging van 
e-mails in zijn algemeenheid. Begin je mail altijd 
met een bedankje voordat je op het doel van je mail 
ingaat. 

 

• Maximaal twaalf bedrijven, dus maatwerk!
• Twee dagen voorbereiding in Amsterdam:  
 13 mei en 24 juni 2020 
• Naar Californië: 20-27 september 2020
• Kosten: € 3250,- (exclusief reis- en  
 verblijfskosten, voor de helft is een RVO- 
 subsidie mogelijk)

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: 

Greetje de Kleuver, 
COO Global Scale-up Program
M: +31 (0)6 524 13 804 
E: greetje.amaze@gmail.com 

GLOBAL SCALE-UP PROGRAM
20-27 SEPTEMBER 2020

5. Als je succesvol bent in Nederland betekent 
dit niet dat je dit ook automatisch bent in de 
Verenigde Staten. Ook in de VS zul je een netwerk 
moeten bouwen en de juiste zakelijke relaties moeten 
leggen. Steek daar tijd en energie in. 

6. Amerikanen communiceren overtuigend 
en brengen hun verhaal vaak in korte en duidelijke 
zinnen. Bescheidenheid wordt door Amerikanen vaak 
gezien als onzekerheid. Als je zaken wilt doen in de 
Verenigde Staten is het belangrijk om je aan te passen 
aan de Amerikaanse communicatiecultuur. 

27

v.l.n.r. Carola van der Weijden (directeur Provincie Limburg), Jan Cobbenhagen (directeur Brightlands Maastricht Health Campus, 

Marianne van der Steen (directeur RegMEdXB en Global Scale Up Program), Gerbert Kunst (Consul Generaal San Francisco), 

Richard Sudek (directeur University of California Irvine Applied Innovation) en Henk Hanselaar (Honorair Consul San Diego).  
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EEN KIJKJE IN  
DE AGENDA VAN  

HOOFD KEMTA 
MAASTRICHT UMC+

28

AGENDAVAN
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KEMTA (afkorting van Klinische Epidemiologie & 
Medical Technology Assessment) is een afdeling 
van het Maastricht UMC+. Het 25-koppig team, 
waarvan ongeveer een derde promovendi, 
onderzoekt de effectiviteit en doelmatigheid 
van bestaande en innovatieve interventies in 
de gezondheidszorg. Manuela Joore, sinds 1 
juni 2019 hoofd van KEMTA, is opgeleid als 
gezondheidswetenschapper en epidemioloog. 
Maar sinds haar promotieonderzoek is ze 
volledig in de ban van doelmatigheid in de zorg.  

Een team van 25 mensen aansturen, de 
KEMTA-missie uitdragen bij iedereen die 
het horen wil, masterclasses organiseren, 
promovendi begeleiden, actief in vele nationale 
en internationale commissies, raden en 
besluitvormingsorganen die beleid maken op 
het gebied van doelmatigheid in de zorg, in 
huis voorzitter van de wetenschapscommissie, 
nieuwe samenwerkingen en onderzoeken 
initiëren… Never a dull moment. Gemiddeld is 
Manuela drie dagen per week op kantoor. Die 
dagen staan propvol met afspraken. Het lukt 
niet altijd, maar één dag per week probeert ze 
thuis te werken: “Lezen en nadenken, ik heb 
dat nodig. De balans zoeken tussen altijd in 
gesprek zijn met anderen en zelf verdiepen en 
reflecteren.” Het dagelijks uurtje trein tussen 
Roermond en Maastricht en weer terug wordt 
zo ook efficiënt benut. Alle treintijd trouwens: 
“Dat is het voordeel van in Limburg wonen: je zit 
vaak lekker lang in de trein.”

30 31
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AGENDAVAN

“Lezen en 
nadenken, ik heb 

dat nodig. De 
balans zoeken 

tussen altijd 
in gesprek zijn 

met anderen en 
zelf verdiepen en 

reflecteren”
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Op de fiets

“Weer of geen weer, die twintig minuten fietsen van woonplaats Herten naar station 
Roermond is een must. Lekker in beweging, lekker buiten. En straks natuurlijk ook weer terug.”

Wekelijks overleg met promovendi

“Naar deze bijeenkomsten kijk ik altijd uit. Prachtig om van dichtbij te ervaren hoe 
jonge mensen groeien en dan ook nog eens op mijn vakgebied. Tegenwoordig begeleid 
ik promovendi vaak samen met co-promotoren. Natuurlijk praten we ook één op 
één bij, maar ik probeer ook regelmatig groepjes bij elkaar te krijgen. Ik zie mensen 
graag in teams werken en van en met elkaar leren. Vandaag bespreek ik met Willem 
Witlox zijn onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van profylactische 
craniale bestraling ter preventie van hersenmetastasen bij patiënten met longkanker.”

Subsidieaanvraag interventie neuropatische pijn

“Brigitte Brouwer en Karin Faber van de afdeling Neurologie hebben ons gevraagd mee 
te denken over een subsidieaanvraag voor een interventie ter verbetering van zorg 
voor patiënten met neuropathische pijn. We voeren dit soort gesprekken bijzonder 
graag. Samen de dialoog aangaan, kijken of je elkaar op weg kunt helpen. KEMTA 
doet wetenschappelijk onderzoek naar de doelmatigheid van zorginnovaties. Onze 
opdrachtgevers zijn in eerste instantie de afdelingen en specialismes binnen het ziekenhuis.”

11.30 Voorwerk Health Innovation Netherlands

“Wij proberen om veelbelovende innovaties verder te helpen. Daarbij is het cruciaal om in een 
vroeg stadium stakeholders om de tafel te krijgen: denk dan aan patiëntvertegenwoordigers, 
zorgprofessionals, de zorgverzekeraars, de NZA, Zorginstituut Nederland. Elk Universitair 
Medisch Centrum heeft z’n eigen KEMTA, en we doen dit nu allemaal, los van elkaar. Dat 
is niet efficiënt werken, vandaar het plan om landelijke overlegtafels te organiseren. Health 
Innovation Netherlands - Hi NL - moet één landelijk expertisecentrum worden. Eén loket 
voor met name start-ups in de hoek van de medische hulpmiddelen, in de vroege fase. 
Maastricht, Utrecht, Nijmegen en Groningen nemen het voortouw. De bedoeling is dat 
alle UMC’s hierbij aansluiten. Of het zo moet zijn, de laatste weken heb ik wel vier keer 
gedacht: dát zou een mooie klus zijn voor Hi NL. Zojuist nog, bij het gesprek met Egbert 
Smit van start-up MLA Diagnostics! Zij ontwikkelen een veelbelovende biomarker en 
willen graag al in dit vroege stadium een doelmatigheidsonderzoek uitvoeren. Heel slim!”
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14.00 Bespreking nieuw onderzoek en nieuwe promovendi

“Bespreking met Arina ten Cate over de sollicitaties van jonge artsen die willen promoveren 
op onze nieuwste klus: het implementeren van een predictiemodel dat voorspelt hoe lang een 
patiënt met een trombosebeen steunkousen moet dragen. De standaard nu is twee jaar. Twee 
eerdere promovendi ontwikkelden een predictiemodel, waarmee bewezen werd dat lang niet 
iedereen die volle twee jaar nodig heeft. Als we dit predictiemodel gaan gebruiken, levert dat 
een aanzienlijke kostenbesparing op. De personeelskosten bij het aan- en uittrekken maken 
steunkousen een duur product. Met de resultaten van dit onderzoek haalden we de landelijke 
pers. Dat was erg leuk om mee te maken. Het is een mooi voorbeeld van wat ons werk kan 
opleveren: goed onderzoek, duidelijke conclusie, nu willen we natuurlijk ook implementeren.”

15.30 Kapotte laptop

Bianca de Greef, een van onze methodologen, wipt even binnen met een vraag over haar 
kapotte laptop. “Zo grappig dat al die praktische dingen nu ook tot mijn taken behoren.”

15.45 Telefonisch overleg NICE (UK)

“Wij doen ook evaluaties voor het Engelse NICE, het National Institute for Health and Care 
Excellence. Vergelijkbaar met het Nederlandse Zorginstituut. Engeland is in mijn vakgebied 
echt leidend. Wat ze daar beslissen, nemen wij hier uitermate serieus. Ik zie deze klussen als 
valorisatie van wat wij doen: we brengen onze expertise in, maar we leren er zelf ook veel van. 
Het is bovendien goed voor ons netwerk en er zijn altijd wel twee of drie promovendi deels 
aan het werk voor NICE. Een paar jaar geleden ging ik zelf nog regelmatig naar Manchester en 
Londen, nu laat ik dat over aan mijn senior collega’s. Bellen en skypen gebeurt nog regelmatig.”

17.30 Voorbereiden bijeenkomst Adviesraad Zorginstituut Nederland

“Wat ik heel leuk vind aan mijn baan, is dat ik bij allerlei adviesraden en beleidscommissies 
mag meedenken en -adviseren over bijzonder relevante zaken. Bij ZonMw bijvoorbeeld of bij 
de Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland. Een keer per maand, op de 
maandagavond, ga ik daarvoor naar Utrecht. Verschillende deskundigen op allerlei vakgebieden 
- artsen, wetenschappers, beleidsadviseurs - adviseren de minister over het al dan niet 
vergoeden van medicijnen. Heel inspirerend om daar deel van uit te maken. Dit keer op de agenda: 
Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van multiplesclerose patiënten verbetert.”
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“Toen ik zo’n 25 jaar geleden hier 

begon, was ik nog roepende in 

de woestijn. Nu hoef ik niemand 

meer uit te leggen dat we in de 

gezondheidszorg verstandig moeten 

omgaan met geld”

 “Dialoog is belangrijk. 
Praten, luisteren, leren 

van elkaar”
35
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IP BESCHERMING VOOR MEDISCHE STARTUPS

Dit is een vraag die Rike Dekker van AOMB Intellectual Property
vaak krijgt van haar cliënten. Startups  krijgen vaak zonder
octrooien geen financiering. Maar octrooibescherming brengt een
investering met zich mee waar ook financiering voor nodig. En het
is van belang zo snel mogelijk een idee vast te leggen terwijl
medische innovaties tijd nodig hebben voordat ze op de markt
kunnen komen. Te snel octrooi aanvragen zorgt uiteindelijk voor
een kortere periode van exclusiviteit in de markt. Zie hier de catch-
22 situatie.
 
AOMB adviseert al meer dan 50 jaar met betrekking tot IP
vraagstukken.  Hoe waardevol is een octrooi? Wanneer moet je
octrooi aanvragen? Wat is de verdere IP strategie? Vragen die
Rike en haar collega’s bij de AOMB vestiging op de Brightlands
Maastricht Health Campus graag beantwoorden. Zij geeft aan:
“Vanuit onze relevante technisch wetenschappelijke achtergrond
is het onze insteek om met de cliënt mee te denken over timing en
kosten zodat maximale waarde gerealiseerd kan worden uit de
innovatie”. 
 
AOMB onderscheidt zich van andere kantoren door te investeren
in de relatie met de cliënt. “In eerste instantie gebeurt dit in een
vrijblijvend adviesgesprek waarin we adviseren over de IP
strategie.  Daarna begeleiden we de cliënt stap voor stap zodat
we meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf”. Zo krijgt de
startup een goede leidraad voor de maximale valorisatie van de
innovatie.

 

IP is belangrijk voor startups. Dankzij een octrooi kun je innovaties delen en
samenwerking versterken zonder dat anderen ongewild met je idee aan de haal
gaan. Maar wanneer moet je de eerste stappen zetten en een IP deskundige
inschakelen? 

Rike Dekker
 

Senior Europees & Nederlands

octrooigemachtigde bij AOMB

 

Oxfordlaan 55

E: r.dekker@aomb.nl

T: +31 (0)40 243 37 15
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Maastricht
wordt steeds

populairder als 
congresstad

“Wat hier op de Brightlands campussen gebeurt, is uniek. Daar moeten we internationaal 
veel meer mee te koop lopen,” vindt Chris Arts, associate professor translational biomaterials. 
Om dit bijzondere verhaal internationaal te delen, haalde Chris het jaarlijkse congres van de 
European Orthopaedic Research Society (EORS) in oktober 2019 naar het MECC. Maar liefst 
385 onderzoekers uit 53 verschillende landen kwamen naar Maastricht. Voor de wetenschap. 
Maar ook voor de stad zelf.  
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Met twee Brightlands campussen die goed met elkaar 
samenwerken op het gebied van biomaterialen heeft 
Zuid-Limburg zich de afgelopen jaren ontwikkeld 
tot een internationale hub. “De overheid heeft flink 
geïnvesteerd in die biomaterialenstructuur en daar 
plukken we nu de vruchten van,” stelt Chris. “Op 
internationale congressen krijg ik vaak de vraag hoe 
we die publiek-private samenwerking hier van de 
grond hebben gekregen. En hoe het gelukt is om de 
researchlijnen op de campussen en in de kliniek zo 
goed te integreren. Daar kunnen andere onderzoekers 
echt iets van leren. Als we dat verhaal internationaal 
beter weten te verkopen, komt er wellicht ook meer 
Europees geld onze kant op. We doen het heel goed; 
we vertellen het alleen niet vaak genoeg.”

BEFORE “Al in 2014 zijn we gestart met de 
voorbereidingen om het EORS-congres naar Maastricht 
te halen”, vertelt Chris. “De concurrentie was groot, 
dus we moesten ons thema - translationeel onderzoek 
naar biomaterialen - en de stad Maastricht zo goed 
mogelijk presenteren aan de board van de Society. Het 
Maastricht Convention Bureau en het MECC hebben 
ons daar heel goed bij geholpen. Zij hebben Maastricht, 
het MECC, het NH-hotel en alle andere faciliteiten heel 
professioneel gepresenteerd in ons bidbook. Dankzij 

hun hulp konden wij onze aandacht richten op de 
belangrijkste topics en het globale programma. Daar 
zijn we in totaal toch wel een maand of drie mee bezig 
geweest.”
Alle inspanningen bleken niet voor niets: in 2015 
besloot de EORS dat hun congres van 2 tot en met 
4 oktober 2019 zou plaatsvinden in het MECC. “En 
toen werd het stil,” zegt Chris. “Pas in het voorjaar 
van 2018 zijn we gestart met de daadwerkelijke 
organisatie: locatie vastleggen, sponsors vinden, 
commissies samenstellen, de inhoud verder uitwerken 
en bijbehorende sprekers uitnodigen. Je kunt veel 
uitbesteden aan een congresbureau, maar je moet zelf 
over elk onderdeel nadenken. Over het programma, het 
logo, de uitnodiging, de website, de congres-app, het 
entertainment, het eten en niet te vergeten de koffie. 
Dat lijkt een detail, maar als de koffie niet te drinken is, 
weet een deelnemer dat over tien jaar nog! Gelukkig 
stond ik er niet alleen voor. De organisatiecommissie 
bestond uit een man of acht. Anderhalf jaar lang ging 
vrijwel elk vrij uurtje in de organisatie van dat congres 
zitten. Mijn kinderen konden het woord congres op een 
bepaald moment niet meer horen.”

DURING “Op 1 oktober was het zover: 385 genodigden 
uit heel Europa en ver daarbuiten arriveerden in 
Maastricht, waar de beurs een dag later zou beginnen. 
Ik had de rol van gastheer. De meeste gasten logeerden 
in het NH-hotel: dicht bij het MECC, maar ook dicht 
bij het centrum van de stad. Met hun ticket konden 
ze gratis gebruik maken van het openbaar vervoer en 
zaten ze binnen een kwartier in een café of restaurant. 
Dat kleinschalige karakter van Maastricht sprak veel 
deelnemers wel aan. Ze kwamen natuurlijk voor de 
wetenschap, maar zeker ook voor de stad Maastricht.”

“Ook in het MECC lag alles lekker dicht bij elkaar. Een 
speciale app gaf op tijd een melding plus de juiste 
looproute naar de gekozen spreker. Gasten konden ook 
via de app met vakgenoten afspreken bij welke spreker 
ze elkaar zouden treffen. Dat werkte goed. Naast alle 
sprekers uit binnen- en buitenland hadden we veel 
ruimte ingebouwd voor interactie. Zo stond voor de 
ingang van het MECC een vrachtwagen waar mensen 
met een virtual realitybril virtueel een knieprothese 
konden plaatsen. En tijdens een koffiepauze liet een 
breakdancer zien wat je met gezonde botten allemaal 
kunt doen zonder dat ze breken. Hét succes van het 
congres was een paar grote klompen waar vrijwel 
iedereen mee op de foto is geweest.”

“Op sommige 
congressen is je 
status en je stropdas 
belangrijker dan
je verhaal. 
We hebben 
het bewust 
heel informeel 
gehouden”

“Dat informele karakter vond ik heel belangrijk. Ik 
kom wel eens op congressen waar je stropdas en 
je status belangrijker zijn dan wat je te vertellen 
hebt. Dat wilde ik voorkomen. Bij ons dus geen 
kledingvoorschrift en geen strakke tafelschikking. We 
hadden gewoon een lopend buffet zodat je al etend 
met iedereen even een praatje kon maken. Want 
mensen komen niet alleen voor de sprekers, ze komen 
ook om met elkaar te praten over de wetenschap.” 

AFTER “Na afloop van het congres ben je als organisator 
nog niet klaar. Je verzamelt reviews, evalueert, draagt 
over aan de organisatoren van volgend jaar en - ook 
niet onbelangrijk - je handelt de financiën af. Dat was 
nog best spannend, want we waren niet verzekerd 
tegen een financiële tegenvaller.” 

“Ik kijk met een goed gevoel terug. We hebben ons 
doel bereikt: de regio Maastricht staat stevig op de 
internationale biomaterialen-kaart. Niet alleen dankzij 
dit congres, maar ook dankzij het congres van de 
European Society for Biomaterials dat ik in 2018 mee 
organiseerde en het TERMIS wereldcongres dat 
volgend jaar plaatsvindt. Persoonlijk ben ik blij dat er 
in 2020 even geen beurs op de planning staat. Het is 
fantastisch om te doen, maar wel vermoeiend.”

          NAAM Chris Arts
LEEFTIJD 46 

WERK Associate professor 
translational biomaterials bij het 
Maastricht UMC+ en de TU/e 

in Eindhoven. 
OPLEIDING Fysiotherapie 

aan de Hogeschool Enschede 
en Bewegingswetenschappen 

aan de Universiteit Maastricht. 
GEPROMOVEERD Aan de 
Radboud Universiteit op het 

onderwerp biomaterialen.
WOONT in Oss

Hierin versterken we elkaar, nu 
en in de toekomst. Na de huidige 
verbouwing gaan we onze relatie 

verder versterken. We hebben 
als doelstelling het kloppende 

hart van de campus te worden, 
waar het naast congresseren en 
vergaderen ook prettig is elkaar 

te ontmoeten in een inspirerende 
omgeving!”

Rob van de Wiel, directeur MECC 
Maastricht

“Meerdaagse 
internationale 

congressen 
op het gebied van 

Health & Life Sciences 
behoren tot de 

speerpunten van 
MECC Maastricht
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Maastricht Instruments werd in 2019 
genomineerd voor de Maastricht Award, 
een initiatief van Gemeente Maastricht. 

In de categorie Made in Maastricht 
eindigde het bedrijf bij de laatste drie van 

ruim vijftig inzendingen. 

maastricht 
Instruments 

sluit 
megadeal  

In China
Spannende tijden voor Maastricht 
Instruments. In het voorjaar van 
2020 vertrekt een groep van ruim 
tien mensen voor een maand naar 
Shanghai om twee verkochte 
respiratiekamers op te bouwen in 
de universiteit Fudan. Met deze 
deal zet Maastricht Instruments de 
respiratiekamers internationaal op de 
kaart.

Het verhaal van Maastricht 
Instruments begint in 1998 als 
Frans Smeets - hoofd van de 
afdeling Instrument Development, 
Engineering & Evaluation (IDEE) 
van de Universiteit Maastricht - 
met het plan komt om kennis vanuit 
de universiteit en het ziekenhuis 
naar de markt te brengen. Hij richt 
Maastricht Instruments op en wordt 
directeur, maar blijft tegelijk ook 
leiding geven aan IDEE. Het eerste 
grote succes is de Vitrobot; een 
onderzoeksinstrument dat cellen en 
eiwitten kan invriezen. Dit apparaat 
wordt wereldwijd een groot succes 
met publicaties in Nature. Sindsdien 
zijn er meer dan 800 apparaten 
verkocht.
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"BIJ ONS  
VLOEIT  

INNOVATIE  
HEEL  

NATUURLIJK  
OVER IN  

VALORISATIE"
42

ZEER NAUWE VERWEVENHEID Ruim twintig jaar 
later is Maastricht Instruments nog altijd sterk verweven 
met IDEE. Zo sterk, dat niet iedereen in de gaten heeft 
waar IDEE stopt en Maastricht Instruments begint. Paul 
Kwant, hoofd van IDEE én directeur van Maastricht 
Instruments, begrijpt die verwarring wel: “We zitten op 
dezelfde gang en werken in dezelfde kantoren. Twintig 
medewerkers van IDEE houden zich vooral bezig met 
het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksinstrumenten. 
Als zo’n nieuw instrument de potentie heeft om 
een marktsucces te worden, dan gaan de zeven 
medewerkers van Maastricht Instruments ermee aan 
de slag.” “Wij maken het apparaat robuuster, zorgen 
voor een CE-keurmerk, doen de marktverkenning en 
proberen het instrument vervolgens te verkopen via 
internationale beurzen en symposia,” legt business 
developer Youri Curfs uit. “Zo vloeit innovatie op een 
heel natuurlijke manier over in valorisatie.”

MARKTSUCCESSEN Zo was Maastricht Instruments 
al bij heel wat successen van Brightlands betrokken. 
Denk aan de op maat gemaakte schedelimplantaten 
van Xilloc Medical BV. De gehele procedure van scan 
en ontwerp werd door IDEE ontwikkeld en de eerste 
externe patiënten werden door Maastricht Instruments 
bediend. Verder werkte het bedrijf mee aan de 
Matrix Sublimator voor HTX-Imaging BV, de ECG 
apparatuur van YourRhytmics, de flowchambers van 
de Flowchamber BV en de VitroJet van Cryosol-World. 
Bijzonder detail: dit is de opvolger van de Vitrobot waar 
het ooit allemaal mee begon. (Op pagina 70 lees je meer 
over de VitroJet).

R&D “Veel startende bedrijven op de campus 
zijn te klein voor een eigen R&D-afdeling,” legt 
Paul uit. “Dus die kloppen bij ons aan voor de 
technische ontwikkelingen. En wij huren vervolgens 
de ingenieurs in van IDEE. Die zijn niet alleen 
technisch sterk. Ze begrijpen ook de toepassing 
van de technologie dankzij de nauwe samenwerking 
met onderzoekers en artsen. Zo onderscheiden 
we ons van andere engineerings bedrijven.”  
“Het uitdagende aan ons werk is dat we steeds weer 
iets nieuws mogen ontwikkelen, iets unieks,” vertelt 
Youri. “Dat een onderzoeker met zo’n instrument later 
misschien wel een grote medische doorbraak bereikt, is 
natuurlijk fantastisch. Maar de voldoening zit voor mij 
meer in het ontwikkelen zelf.”

DE MENSELIJKE ENERGIEHUISHOUDING Op 
dit moment richt Maastricht Instruments zich vooral 
op indirecte calorimetrie. Het bedrijf verkoopt een 
complete range aan producten die het energieverbruik 
van mensen heel nauwkeurig kunnen meten. Met die 
informatie kunnen artsen of onderzoekers een gericht 
lifestyle-advies geven aan mensen met diabetes of 
obesitas, maar ook aan topsporters. De producten en 
het metabole onderzoek vinden hun oorsprong in de 
school NUTRIM van de universiteit.

WERELDLEIDER “Onze Omnical Indirect Calorimeter 
levert de meest betrouwbare data ter wereld”, zegt 
Youri trots. “We meten de verschillen tussen de in- 
en uitgeademde lucht en komen zo te weten hoeveel 
energie het lichaam precies verbrandt. Meestal koppelen 
we de Omnical aan een mondkap of een plexiglazen 
hoofdkap. Maar je kunt hem ook koppelen aan een 
respiratiekamer: een kamer die volledig is afgesloten 
van invloeden van buitenaf.” (Op pagina 70 vind je meer 
informatie over de respiratiekamer.) In 2019 werden 
twee respiratiekamers verkocht aan China. De Fudan 
Universiteit in Shanghai gaat de kamers gebruiken om 
bepaalde welvaartsziektes onder hun bevolking aan te 
pakken.

VERTROUWEN Een bijzondere deal, want Chinezen 
staan erom bekend dat ze pas zaken met je doen als 
ze je volledig vertrouwen. “We zijn bijna een jaar bezig 
geweest met de voorbereidingen,” vertelt Paul. “Daarbij 
zijn we heel goed ondersteund door Brightlands China 
Center. Zij hebben ons fantastisch geholpen met het 
overbruggen van culturele verschillen.” “Bij deze deal 
heeft het zeker geholpen dat we deel uitmaken van 
de Brightlands Maastricht Health Campus”, stelt Youri. 
“Een Chinese organisatie zou nooit zo’n grote deal 
sluiten met een klein Maastrichts bedrijfje. Nu doen ze 
zaken met een bedrijf dat verbonden is met Universiteit 
Maastricht, met Maastricht UMC+ en met de overheid. 
Dat wekt veel vertrouwen en geeft de financiële 
zekerheid die ze zochten.” Paul: “Met deze deal zetten 
we niet alleen de respiratiekamer internationaal op de 
kaart, maar wordt ook de wereldwijde reputatie van 
Universiteit Maastricht én Brightlands nog verder 
verbeterd.”
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Zorgeloos uw congres organiseren
Wilt u graag een congres organiseren in de regio 

Maastricht dan is het MCB uw aangewezen partner. 

Wat kunt u hierbij van MCB verwachten? Denk 

aan professionele en onafhankelijke informatie, 

advies en ondersteuning met betrekking tot uw 

congres. Met meer dan 35 jaar ervaring - en dankzij 

een samenwerking met maar liefst 70 partners 

in de regio (hotels, venues, kennisinstellingen en 

overige dienstverleners) - kan het MCB u perfect 

ondersteunen in zowel de organisatorische als 

de inhoudelijke aspecten van uw congres of 

bijeenkomst. Bent u bezig met het organiseren 

van een kleinschalig congres voor 300 mensen of 

juist met een groot internationaal congres? Het 

MCB staat altijd klaar om van uw congres één groot 

succes te maken.

• Meer dan 35 jaar ervaring in de congres branche

Contact
Geïnteresseerd in hoe wij u ontzorgen en uw 

congres tot een succes maken: 

office@maastrichtconventionbureau.com

maastrichtconventionbureau.com

+31 (0)43 763 47 30

• Persoonlijke assistentie en 

ondersteuning bij het organiseren van 

uw congres

• Advies betreft venues, hotels, receptie- 

en dinerlocaties en overige diensten

• Bidboeken, promotiemateriaal, 

beeldmateriaal

• Netwerk met meer dan 70 regionale 

partners en leveranciers

• Nauwe samenwerking met regionale 

kennisinstellingen

ADVERTENTIE

Martin
                                Paul

Dat de Brightlands campussen een internationaal 
karakter moesten krijgen, stond al bij de start vast. 
Wetenschap heeft immers geen boodschap aan 
landsgrenzen, noch aan afgebakende vakgebieden. 
Niet voor niets kozen we voor Crossing Borders als 
motto. In een relatief korte periode hebben we, ook 
internationaal, een uitstekende reputatie opgebouwd. 
We worden gezien. Dat leidt tot interessante contacten 
en gesprekken, maar ook steeds vaker tot concrete 
afspraken om samen te werken. Terugkijkend is dat 
voor mij de grootste winst van 2019.

Wat wij hier op de Brightlands Maastricht Health 
Campus doen, bijvoorbeeld op het gebied van de 
regeneratieve geneeskunde en diagnostiek, wordt 
over de hele wereld op de voet gevolgd. Onze 
unieke infrastructuur met gerenommeerde instituten, 
toponderzoekers en uitstekende faciliteiten maakt 
nieuwsgierig. Evenals onze kracht om te innoveren, 
onze focus op valoriseren en niet te vergeten de triple 
helix formule van de Brightlands campussen. Het 
intensief samen optrekken van overheid, ondernemers 
en kennisinstituten vindt men uitermate interessant. 
Juist ook in een internationale context.

Dat alles leidt steeds meer tot interessante 
samenwerkingen. In China bijvoorbeeld zijn meerdere 

is voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht en hoogleraar 
Klinische Farmacologie en Toxicologie

universiteiten geïnteresseerd in de expertise van 
Maastrichtse onderzoekers op het gebied van 
metaboolonderzoek in respiratiekamers. De Universiteit 
Maastricht werkt samen met de Universiteit van 
York - een Britse topuniversiteit - aan een innovatief 
project op het gebied van neuro-imaging, een ander 
zwaartepunt van de Brightlands Maastricht Health 
Campus. Ook met de Universiteit van Californië, Irvine 
trekt de campus steeds meer op. Onder andere op 
het gebied van de regeneratieve geneeskunde en in 
de cardiovasculaire sfeer zijn we gestart met mooie, 
gezamenlijke projecten. Brightlands Maastricht Health 
Campus heeft zelfs een dependance geopend in 
Irvine om contacten aan te knopen, om wederzijdse 
valorisatiethema’s te stimuleren en om het bedrijfsleven 
duidelijk te maken dat er op onze campus veel te halen 
en te brengen valt.   

Internationale toponderzoekers nemen Maastricht 
serieus in overweging. Goede internationale 
universiteiten en bedrijven willen graag met ons 
samenwerken. Steevast krijgen we enthousiaste 
reacties als we uitleggen hoe wij hier werken. Én 
het begint op te vallen dat we steeds vaker gebeld 
worden met verzoeken voor samenwerking. Voor 
mij zijn dit duidelijk signalen: we zetten hier mooie 
woorden om in concrete daden. Crossing borders dus. 
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Dé remedie tegen dementie laat nog 
wel even op zich wachten. Marjolein 
de Vugt focust daarom liever op 
wat er wél mogelijk is: patiënten en 
hun naasten ondersteunen in hun 
persoonlijke zoektocht naar hoe ze 
samen zoveel mogelijk uit het leven 
kunnen halen. 
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CV
          NAAM Marjolein de Vugt 

WERK Hoogleraar psychosociale 
innovaties bij dementie, 

gezondheidszorgpsycholoog op 
de geheugenpoli van Maastricht 

UMC+ én mede-hoofd van 
Alzheimer Centrum Limburg

GEBOREN 17 augustus 1975
OPLEIDING Geestelijke 

gezondheidswetenschappen 
en biologische psychologie in 

Maastricht
WOONT in Meerssen

THUIS getrouwd met Alard, zoon 
van 13, dochter van 10

BRIGHTLANDS  
MAASTRICHT HEALTH 

CAMPUS Mogelijk facilitator bij 
valorisatieplannen 

VALORISATIE (onder 
andere) Partner in Balans: een 

ondersteuningsprogramma voor 
mensen met dementie en hun 

naasten

INLEIDING We gaan even terug in de tijd: de 
diagnose dementie kan weliswaar steeds vroeger 
worden gesteld, maar in 2011 is gepaste hulp in die 
fase nog nauwelijks voorhanden. Zo ontstaat het idee 
van wat uiteindelijk Partner in Balans is geworden: 
een ondersteuningsprogramma voor partners/
mantelzorgers van mensen met dementie in de vroege 
fase. Na een intakegesprek volgen de deelnemers 
online vier zelfgekozen modules. Een gecertificeerd 
coach - vaak een casemanager dementie of een 
praktijkondersteuner ouderenzorg - staat hen met raad 
en daad bij. Negen jaar lang werd er getest, vervolmaakt 
en onderzocht. Anno 2020 gaat Partner in Balans de 
markt op. 

EINDELIJK “Het is inderdaad een lange weg geweest. 
Samen met gebruikers, mantelzorgers en experts uit 
het veld is het programma heel zorgvuldig opgebouwd. 
Mijn collega Lizzy Boots is inmiddels op Partner in 
Balans gepromoveerd en zij is nu postdoc onderzoeker 
bij ons. Zoals het goede onderzoekers betaamt, hebben 
we in een randomized control trial de effecten getoetst. 
Toen bevestigd werd dat de resultaten van Partner in 
Balans inderdaad zo goed zijn als wij al dachten, wisten 
we ook: dit moeten we in de praktijk gaan gebruiken. 
De wetenschap zie ik niet als doel op zich. Waar het 
om gaat, is dat wij met onze wetenschappelijke kennis 
het verschil kunnen maken in het leven van mensen. In 
mijn geval: in het leven van mensen met dementie en 
hun naasten.”
  
VEEL EERDER “Het jaar 2019 hebben we benut 
om de bredere context van ‘de markt’ goed in kaart 
te brengen. Waar zitten de faciliterende factoren 
en partijen en waar zitten mogelijke barrières? De 
financiering is zo’n barrière: wie gaat ervoor betalen? 
Welke potjes of ingangen zijn er? Moet je bij de WMO 
zijn of bij de zorgverzekeraar? Bij de zorgverzekeraar 
van de patiënt of die van de partner? De zorg zit 
ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. We hebben met 
heel veel partijen gesproken, ook euregionaal. 
Zorgverzekeraars, gemeenten, artsen, casemanagers 
enzovoort. Ik heb hier heel veel van geleerd. Vooral dat 
je als onderzoeker al veel eerder in het proces uit je 
academische, wetenschappelijke wereldje moet komen 
en het veld in moet om te weten wat er allemaal speelt. 
En hoe het werkt in de praktijk.” 

We moeten 
echt eens 

af van 
dat taboe 

rondom 
dementie

“Wij met onze 
kennis maken een 

verschil in het 
leven van mensen” 
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DE JUISTE WEG? “Je kunt oneindig informatie 
ophalen, je kunt blijven wikken en wegen en vergelijken, 
maar er komt een moment dat je de knoop moet 
doorhakken en gaan doen. Of het de juiste beslissing 
is geweest, dat weet je toch pas achteraf.  In de 
wetenschap is dat niet anders. Ik zeg dat ook altijd tegen 
mijn promovendi: het gaat niet om de ultieme keuze, 
het gaat erom dat je een keuze maakt die je goed kunt 
beargumenteren. Er zijn immers ook heel veel wegen 
die naar Rome leiden. Brightlands Maastricht Health 
Campus heeft met ons meegedacht en -gekeken 
naar mogelijkheden. De knoop is nu doorgehakt: we 
gaan Partner in Balans naar de markt brengen. We zijn 
daarvoor een partnerschap aangegaan met het ICT-
bedrijf dat het programma voor ons heeft gemaakt 
en waar we al jaren mee samenwerken. Zij nemen de 
technische en de commerciële kant op zich, zodat 
wij ons op de inhoud kunnen concentreren. Het gaat 
hoe dan ook spannend worden: we zullen zien of dit 
partnerschap voor ons succesvol gaat zijn.”
  
LASTIG “Als onderzoeker voel ik mij verantwoordelijk 
om goede oplossingen uiteindelijk in de maatschappij te 
brengen. Maar waar houdt je taak en verantwoordelijkheid 
als wetenschapper op? We beschikken veelal niet over 
ondernemersvaardigheden, we zijn niet opgeleid voor 
marktintroducties en alles wat daarbij komt kijken… 
Van de andere kant: ik heb veel geleerd van het hele 
proces van die marktverkenning. Bovendien wil je als 
onderzoeker vanuit de inhoud betrokken zijn en blijven. 
Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen en je wilt natuurlijk 
dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. We hebben er 
bovendien jaren aan gewerkt en in geïnvesteerd. 
En vergeet niet: ook vanuit researchoogpunt is zo’n 
implementatiefase natuurlijk waanzinnig interessant. ” 

 
 
 
 
 
 

“Partner in Balans 
is een heel goed 
voorbeeld van wat 
mij drijft”

VERWACHTINGEN “Ik heb er moeite mee dat te pas 
en te onpas grote beloftes worden uitgesproken op het 
gebied van onderzoek naar dementie. Uitspraken als 
‘over tien jaar hebben we het medicijn…’ en ‘dé oplossing 
voor dementie’ wekken grote verwachtingen. Maar de 
realiteit is dat dementie een uiterst complexe ziekte 
is en zelfs de meest veelbelovende studies en trials 
hebben de laatste jaren alleen maar tot teleurstelling 
geleid. Meer optimistisch ben ik over de vorderingen 
op het gebied van voorkomen van dementie: we 
weten steeds meer over de consequenties van 
leefstijl en bijvoorbeeld vasculaire risicofactoren 
die een rol spelen bij hersengezondheid. Daarvoor 
hebben we een app ontwikkeld: Mijn Breincoach. 
We zijn aan het kijken hoe we die app kunnen blijven 
doorontwikkelen en in de markt kunnen gaan zetten. 
Er is ook belangstelling voor vanuit het buitenland.” 

MISSIE “We kunnen heel grote slagen maken in het 
verbeteren van het leven met de ziekte. Dat begint met 
het doorbreken van het taboe dat er heerst rondom 
dementie. Laten we er om te beginnen openlijk over 
praten. Zodat patiënten en hun naasten zich meer 
geaccepteerd en gesteund gaan voelen. Bij mijn oratie in 
2017 vertelde ik dat er elementen zijn die heel bepalend 
zijn in hoeverre je het leven van mensen met dementie 
kunt verbeteren. Dat begint met de juiste timing waarin 
je die interventies aanbiedt en inzet. Partner in Balans 
is daarvan een voorbeeld, daarmee kun je in de vroege 
fase goed uit de voeten. Vervolgens moet je een goede 
match zien te maken tussen de persoonlijke behoefte 
van de patiënt en wat je aanbiedt. Technologie kan bij 
dat maatwerk een heel belangrijke rol spelen. En we 
moeten de toegang verbeteren: als we iets bedenken 
dat kan helpen, dan moeten de mensen dat ook 
heel gemakkelijk en laagdrempelig kunnen vinden en 
gebruiken.”

Meer info? www.partnerinbalans.nl
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ADVERTENTIE

Brightlands Maastricht Health Campus is een 
valorisatiecampus. Ons doel is om interessante 
ideeën uit de wetenschap te vertalen naar 
de praktijk en die vervolgens naar de markt - 
lees: arts/patiënt/maatschappij - te brengen. 
Goede wetenschappers met veelbelovende 
ideeën zijn er volop. Maar die ideeën moeten 
vertaald worden naar producten/diensten waar 
de markt om zit te springen. Daarvoor - en om 
daar vervolgens een commercieel succes van 
te maken - zoeken we ondernemers: mannen 
en vrouwen met ondernemersbloed én een 
hart voor de wetenschap.

Als we al iets van een functieprofiel zouden 
moeten opstellen, dan zou het zijn als volgt:

Veelbelovende ideeën vanuit de wetenschap 
zoeken ondernemers (m/v) om samen de 
markt op te gaan en de wereld te veroveren.

Leeftijd onbelangrijk, gepokt en gemazeld in 
het bedrijfsleven, sterke affiniteit met health 
& life sciences, goed netwerk, enthousiast en 
ambitieus, bereid om zelf ook mee te investeren, 
parttime of fulltime.

Tegelijkertijd weten wij - en de ondernemers 
die dit lezen - heel goed dat het vooral om de 
persoonlijke klik gaat. Niet alleen de klik tussen 
mensen maar ook de klik met het idee, het 
product. Maatwerk dus. 

Ben jij of ken jij iemand die aan dit ‘functieprofiel’ 
voldoet, laat het ons dan weten. We gaan graag 
met elkaar in gesprek. 
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Zoals gezegd: Brightlands Maastricht Health 
Campus zoekt ondernemers die onze start-
ups tot volle bloei kunnen brengen. Bij gebrek 
aan een passende ondernemer kan een van 
onze business developers tijdelijk de rol van 
CEO/ondernemer vervullen. Lang niet alle 
wetenschappers kunnen en/of willen immers 
ook ondernemen. Voor Michele Genangeli van 
Genax lag dat anders. Hij wist altijd al dat hij 
ooit een eigen bedrijf zou starten. Net zoals zijn 
grootvader en zijn vader overigens. 

ONDERNEMER ÉN WETENSCHAPPER  

Michele (1990, Jesi, Italië) is dus wetenschapper 
én ondernemer. Correctie: ondernemer én 
wetenschapper. Dat is de volgorde die hij zelf 
prefereert. Michele: “Ik hou van zaken doen en 
ik hou van de wetenschap. Hetzelfde verhaal 
kan ik op twee manieren vertellen, zodat beide 
partijen het begrijpen en interessant vinden. 
Het maken van die vertaalslag, het delen van 
mijn verhaal en het leggen van contacten 
gaat mij niet alleen gemakkelijk af, ik vind het 
ook ontzettend leuk om te doen. Je kunt 
de allerbeste wetenschapper zijn met een 
fantastisch idee, maar als je aan potentiële 
klanten en financiers niet in de taal die zij 
begrijpen kunt uitleggen wat je doet, waarom je 
dat doet, wat de markt eraan heeft en wat het 
hen kan opleveren, dan kom je niet ver.”

MET HULP
Toen hij begon met Genax had hij nauwelijks 
ervaring en al helemaal niet met ondernemen 
in Nederland. Maar hij was ambitieus en had 
een duidelijk doel voor ogen. “Brightlands 
Maastricht Health Campus heeft de kennis en 
de relaties, daar heb ik dankbaar gebruik van 
gemaakt. Een van hun enthousiaste en kundige 
business developers heeft mij door het hele 
proces heen geholpen en ik heb veel van haar 
geleerd.”

AMBITIE
“Nog voor het einde van dit jaar wil ik de 
eerste contracten met afnemers getekend 
hebben. Daarom zoek ik nu ook naar een 
partner die dit samen met mij kan realiseren: 
een enthousiast iemand met een business 
achtergrond die voor Genax nieuwe contacten 
gaat leggen. Nu zijn we nog een start-up, 
maar met de juiste mensen aan boord kunnen 
we echte stappen zetten en doorgroeien.” 

Serieus geïnteresseerd? Stuur een mail naar 
m.genangeli@genaxbv.com 

OVER GENAX

Michele beschikt over een 
Europees patent voor een 
tweezijdig draagbare stof die 
het menselijk lichaam beschermt 
tegen elektromagnetische 
straling (van onder andere mobiele 
telefoons, wifi en bluetooth maar 
ook van medische apparatuur). 
Zijn bedrijf Genax is gevestigd 
op Brightlands Maastricht Health 
Campus. Het idee is om licenties 
te verstrekken aan partijen die 
zijn stof willen verwerken in 
kleding. 

Het idee voor Genax werd hem 
in 2014 aangedragen door zijn 
vader die op een congres een 
kennis tegenkwam die ‘aan iets’ 
werkte. Of dat niks voor Michele 
was? Die had na het afronden 
van zijn Master Medicinal 
chemistry and pharmaceutical 
technology toch wat tijd over? 
Om een lang verhaal kort te 
maken: na grondige research, 
verschillende verbeteringen van 
het oorspronkelijke idee, diverse 
prototypes, meerdere testen, 
een paar financiële partners en 
een dubbel PhD (Marie Curie 
Early Stage Researcher) in zowel 
Maastricht als Camerino, vroeg 
Michele in 2018 het Europees 
patent aan en richtte hij op 
Brightlands Maastricht Health 
Campus zijn bedrijf Genax op.
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Medace: 
sneller en 
makkelijker 
van patent 
naar patiënt
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Medace 
 - je spreekt het uit als 
Medees met de klemtoon 
op de tweede lettergreep 
- staat voor Medical Ace: 
een verbastering van 
accelerator. Maar ook: je 
bent in één klap klaar. Alles 
wat je nodig hebt, Vind je bij 
ons onder één dak.

Ruim drie en een half jaar na de presentatie van het 
allereerste concept, opende Medace op 6 januari 2020 
haar deuren op de Brightlands Maastricht Health Campus. 
Aan de Gaetano Martinolaan 63 verrees na slechts zes 
maanden strippen, opbouwen en inrichten een 2000 
(!) m2 ‘leer-/werkomgeving’ voor onderzoekers en 
(startende) bedrijven. Medace helpt hen om hun medische 
en biomedische concepten te optimaliseren zodat ze 
daadwerkelijk tot in de patiënt komen.

De eerste keer dat we ‘team Medace’ - CEO Daniëlle Curfs 
en CBO Kurt Gielen - spreken, is het half augustus 2019. Ze 
zitten midden in de indrukwekkende verbouwing. De derde 
verdieping van het pand dient tijdens de verbouwing als 
tijdelijke werkplek. Aan de lange, nog redelijk stofvrije, tafels 
worden mogelijk toekomstige klanten ontvangen. Het is 
tevens de werk- en overlegtafel voor het voortdurend in- 
en uitlopend bouwteam. Hier bespreken ze de voortgang 
en bedenken ze stante pede oplossingen voor de niet 
aflatende stroom van ‘uitdagingen’ die nu eenmaal met 
zo’n groot en complex project gepaard gaan. Een paar 
verdiepingen lager, op de begane grond, brengt een klein 
bouwleger vele kilometers aan kabels en buizen aan. 
Tussenwanden verrijzen, de contouren zijn zichtbaar, maar 
er is nog volop werk aan de winkel. 

Zo begon het 

Het idee voor Medace begint bij 
het Chemelot Institute for Science 
and Technology (InSciTe). Het 
komt opvallend vaak voor dat een 
academische vinding weliswaar min 
of meer bewezen is, maar het toch 
niet redt om daadwerkelijk klinisch 
getest te worden. Deze klassieke, 
helaas veelvoorkomende ‘gap’ in 
onderzoeksland, wordt niet voor niets 
‘the valley of death’ genoemd. Op de 
Brightlands Chemelot Campus liet 
InSciTe derhalve in 2015 een eigen 
biomedische faciliteit bouwen met vier 
clean rooms: twee voor celtherapie en 
twee voor medical devices. 

Zo werd het uitgebreid 

Daniëlle was vanaf het begin bij dit 
initiatief betrokken: “In no time hadden 
we de start-ups in de rij staan om 
tijdelijk bij ons in te trekken. Het was 
overduidelijk dat we een gat in de 
markt hadden gevonden. Maar al snel 
realiseerden we ons dat je, voordat je je 
celtherapie of je medical device klinisch 
mag testen op patiënten, ook aan 
veeleisende wet- en regelgeving en aan 
strenge kwaliteitseisen moet voldoen. 
Naast de inhoudelijke kant van het 
verhaal is dat nóg een enorme uitdaging 
en valkuil voor menig onderzoeker. Zo 
is het concept voor Medace ontstaan: 
een leer-/werkomgeving waar niet 
alleen goede cleanrooms en state-of-
the-art apparatuur staat, maar waarbij 
we onze klanten ook stap voor stap 
door het hele traject van kwaliteit en 
regelgeving leiden. Ik heb dat plan bij de 
board van InSciTe gepresenteerd en zo 
is het balletje gaan rollen.”

Zo is het nu

Kurt maakt een mooie en duidelijke 
vergelijking: “Wij vervullen de rol van 
de hospita. Je trekt tijdelijk bij ons in 
en wij helpen je op weg totdat je op 
eigen benen kunt staan. Kies maar uit 
wat je van ons nodig hebt. Je doet het 
allemaal zelf maar wij leren je hoe het 
werkt en hoe het moet. Niet voor niets 
heten we voluit: Medace (bio)medical 
co-workspace.”

Sterk staaltje samenwerken 

Het idee van het matrix concept van 
Medace slaat aan bij de beoogde 
investeerders. Universiteit Maastricht 
Holding, LIOF, Maastricht UMC+, de 
Brightlands campussen in Maastricht en 
Geleen én de Provincie Limburg stellen 
samen 7,4 miljoen euro ter beschikking. 
Ze zijn zeer gecharmeerd van de 
toegevoegde waarde die Medace kan 
bieden aan Limburgse ondernemers/
onderzoekers en van de insteek dat je 
kennis in de regio zelf ontwikkelt. Dat is 
immers ook de missie van Brightlands. 
Daniëlle: “Medace past perfect in Limburg. 
Het verbindt twee campussen, het helpt 
ook in het aantrekken van kennis naar 
deze regio.”
 

Veel belangstelling 

Nadat het persbericht over de definitieve 
‘go’ de deur uitging, stond de telefoon 
roodgloeiend. Kurt vertelt dat het 
concept in Nederland uniek is, maar dat 
ze ook vragen krijgen uit het buitenland. 
De investeerders zien Medace vooral 
als een maatschappelijke investering. 
Investeren in Medace, is investeren in 
Brightlands, is investeren in Limburg en 
in de toekomst. Daniëlle: “Medace wil de 
drempel voor onderzoekers/ondernemers 
op alle vlakken, dus ook financieel, laag 
houden. Maar we moeten natuurlijk wel 
levensvatbaar zijn.”

ISO-certificaat 

Een van de grotere uitdagingen was 
het verkrijgen van de accreditatie 
van Dekra voor de ISO-certificering. 
Daniëlle: “Zij hadden in eerste instantie 
hun twijfels over het feit dat je op één 
locatie meerdere projecten en bedrijven 
tegelijk hebt lopen. Wij hebben hen 
kunnen overtuigen dat dat prima kan op 
voorwaarde dat je samen consequent 
duidelijke gedragsregels hanteert en 
de veiligheidseisen en protocollen strak 
volgt. Het heeft even geduurd, maar na 
anderhalf jaar hebben we dat felbegeerde 
en onmisbare ISO-certificaat uiteindelijk 
gekregen. Ik persoonlijk zie dat als een van 
de grootste mijlpalen van wat nu Medace 
is. De autoriteiten accepteren het model én 
daarmee het feit dat er meerdere partijen 
door elkaar heen werken op één locatie.”
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Zes cleanrooms voor celtherapie en vijf 
voor medical devices: state-of-the-art, ISO-

gecertificeerd en GMP-ready 

Apparatuur die voldoet aan alle 
kwaliteitseisen die de autoriteiten daarvoor 

vragen

Onderzoekslaboratoria en magazijn

GGO-vergunning om te werken met 
genetisch gemodificeerde organismen

Open office met faciliteiten voor 
trainingen met professionals

Een team van gespecialiseerde mensen

Een complete ISO-gecertificeerde 
werkomgeving met een 

kwaliteitsmanagementsysteem
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Nu begint het echt 

In september 2018 wordt Medace BV 
officieel opgericht. Alle papieren plannen 
moeten vertaald worden in de praktijk. De 
zoektocht naar de ideale locatie begint. 
Dat het op de Brightlands Maastricht 
Health Campus moet komen, ligt voor 
de hand. Als met hulp van de Gemeente 
Maastricht de locatie aan de Gaetano 
Martinolaan 63 beschikbaar komt, kan 
het echte werk beginnen. Medace gaat 
‘lean and mean’ van start. Kurt en Daniëlle 
trekken intensief samen op. Het concept 
wordt aangescherpt en geoptimaliseerd. 
Ze laten zich uiteraard hier en daar 
adviseren, maar doen zoveel mogelijk 
zelf. Kurt: “Je kunt hier absoluut spreken 
van een heel steile leercurve.” Daniëlle: 
“Het klinkt misschien een beetje gek met 
zo’n grote faciliteit, maar wij zijn ook een 
start-up.” Zoals het een goede hospita 
betaamt, is de betrokkenheid bij ‘hun 
kindje’ groot. Zo groot dat de CEO het 
koffiezetapparaat van thuis meeneemt 
en in het weekend de toiletten voor de 
bouwers komt poetsen… Kurt: “Ja dat 
gaat wel ver… Maar iedereen die aan de 
totstandkoming van Medace meewerkt, 
is enthousiast. Zelfs de bouwers die een 
paar keer opnieuw moesten beginnen. 
Simpelweg omdat ook zij zien waarom 
we de koers wijzigden en omdat zij zich 
realiseren dat we het zo optimaal mogelijk 
willen neerzetten.” 

“Als interessante 
vindingen 

afvallen omdat 
het traject zo 

moeizaam is dan 
lopen we in de 

gezondheidszorg 
heel veel kansen 

mis”
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We ontmoeten Kurt 
en Daniëlle opnieuw 

eind januari 2020. Het 
gebouw heeft een 

gedaanteverwisseling 
ondergaan. \

Zeven maanden geleden zagen we nog een grote bouwplaats. Nu 
zien we een spiksplinternieuwe, frisse, ruime, open werkplek mét 
mensen. Veel mensen! Op 2 januari 2020 heette het achtkoppige, 
trotse Medace-team dat, naast Kurt en Daniëlle vooral bestaat uit 
gespecialiseerde kwaliteitsmensen en technici, hun eerste klanten 
van harte welkom. Een droomstart. Daniëlle: “Acht projecten en twee 
bedrijven lopen hier nu. Onze grootste klant is InSciTe, zij hebben 
hun zeven lopende projecten bij ons ondergebracht. We zien een 
bonte mix van zowel jonge als ervaren onderzoekers, van startende 
ondernemers en van wetenschappers die bewust kiezen voor door 
ontwikkelen buiten de academische muren.” 
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Kwaliteit 

Tijdens de rondleiding legt Kurt nogmaals uit dat 
kwaliteit leidend is bij Medace: “Wie richting de 
markt wil, moet dit traject van zeer zorgvuldig 
documenteren volgens strikt vastgestelde 
standaarden nou eenmaal doorlopen. De 
projecten die nu een paar jaar verder zijn, zeggen  
dat het misschien niet leuk is om te doen, maar 
dat het wel absoluut nodig en zinvol is. Niet 
elke onderzoeker is geschikt om het Medace 
traject te doorlopen. We moeten eerlijk zeggen 
dat er ook onderzoekers gillend wegrennen. De 
ondernemende onderzoekers halen we er zo 
uit. De insteek is anders dan bij onderzoeken 
voor het onderzoek. Je komt hier niet om aan 
een publicatie te werken. Hier werk je aan het 
daadwerkelijk realiseren van een oplossing voor 
de patiënt.”

Werken en leren 

Daniëlle: “Onze mensen werken tijdelijk mee in het 
team van onze klanten. We leren hen hoe ze hun 
werk volgens het kwaliteitsmanagementsysteem 
kunnen inrichten. Dat gaat van het goed- of 
afkeuren van binnenkomende goederen tot leren 
hoe je de cleanroom optimaal schoonmaakt 
en hoe je je verpakking en de labelling correct 
verzorgt, enzovoort. Op de plek waar je werkt, 
is al die content en al die expertise voorhanden. 
Terwijl je leert, ben je ook in die setting aan het 
werk.”

Lang leve het open office 

Kurt roemt het open office: “Het lijkt misschien 
conflicterend: strikte geheimhouding én een open 
office. Toch is dat precies wat er bij Medace 
gebeurt en het werkt echt geweldig. Inhoudelijk 
is het natuurlijk ieder voor zich. Logisch, want wat 
er in die cleanrooms wordt gemaakt, is potentieel 
bedrijfskapitaal en aldus bedrijfsgeheim. Maar 
de leer-/werkomgeving die Medace feitelijk is, 
wordt sterker als de medebewoners met en 
van elkaar leren over al die facetten die ook bij 
ondernemerschap horen.” 

“Het klinkt 
misschien een 

beetje gek 
met zo’n grote 
faciliteit, maar 

wij zijn ook een 
start-up.”
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“Onze ideale 
klant? Die heeft 
allereerst een 
enorme drive 

om een vinding 
naar de patiënt 
te brengen. Hij 
of zij beseft dat 
we samen een 
stevig traject 

ingaan en 
kiest bewust 

voor guidance, 
support en 

samenwerking”
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IN HETIN HET NIEUWS  NIEUWS 
donderdag 6 juni 2019

MEDTRONIC  
50 JAAR IN  
NEDERLAND

Op 6 juni 2019 vierde Medtronic Nederland haar gouden jubileum met een feestelijke 
ceremonie in Heerlen. Vijftig jaar geleden koos Medtronic oprichter Earl Bakken 
ervoor de eerste overzeese vestiging  van zijn bedrijf in medische technologie te 
vestigen in Limburg. Een halve eeuw later werken wereldwijd 86.000 mensen bij 
het bedrijf, dat in 150 landen actief is. Limburg speelt nog altijd een grote rol, niet in 
het minst met het Bakken Research Center binnen Brightlands Maastricht Health 
Campus.

Hier werken bijna 400 mensen aan research en innovatie. In Limburg is Medtronic 
een banenmotor met nog drie vestigingen in Heerlen en Kerkrade. In totaal werken 
in Limburg 1840 mensen bij Medtronic. Het Bakken Research Centrum was begin 
deze maand ook de plek waar de 

Europese Science & Technology 
Conferentie werd gehouden. Voor 
de twintigste editie waren 400 
wetenschappers en ingenieurs 
van Medtronic naar Maastricht 
afgereisd om nieuwe medische 
technologieën te bespreken, 
onderzoeksbevindingen te delen 
en samenwerkingsmogelijkheden 
te onderzoeken. Dit is een van 
de manieren waarop Medtronic 
samenwerking inzet om innovatie te 
bevorderen.
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Shopp   ing

CRB: natuurlijke make-up
Kijk jij bij de aanschaf van een doosje oogmake-up alleen naar de kleur? Of wil je ook graag weten 
hoe dat product gemaakt is? Steeds meer consumenten kiezen heel bewust voor biologische 
make-up en verzorgingsproducten, gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Zo’n doosje natuurlijke 
oogschaduw zou zomaar gemaakt kunnen zijn op de Brightlands Maastricht Health Campus. Het 
bedrijf CRB Benelux BV is namelijk gespecialiseerd in de ‘green & clean’ productie van cosmetica, 
huid- en haarverzorgingsproducten. In hun laboratoria zoeken ze voortdurend naar milieuvriendelijke 
manieren om natuurlijke grondstoffen te verwerken tot polymeren, liposomen en ceramiden. 
Zo werkt CRB bijvoorbeeld aan een actief molecuul dat kan worden toegepast in producten 
op het gebied van anti-aging en zonbescherming. CRB Benelux BV wordt geleid door Pietro 
Rando, die al bijna 35 jaar ervaring heeft in de ontwikkeling van innovatieve cosmeticaproducten.   w
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Als onze campus een winkel was… Wat hadden 
we dan allemaal voor moois in de schappen 
liggen? Valt er hier een beetje leuk te shoppen? 
Nou en of! Zie hier een kleine greep uit het 
ruime en indrukwekkende assortiment van 
Brightlands Maastricht Health Campus.

Maastricht Instruments: de respiratiekamer: inzicht in je stofwisseling
Bij welvaartsziektes zoals obesitas en diabetes wordt de oplossing steeds meer gezocht in een lifestyle-
advies. De respiratiekamer helpt onderzoekers om meer inzicht te krijgen in de energiehuishouding van 
bepaalde patiëntengroepen. Zo kan een gericht advies gegeven worden op het gebied van voeding, 
beweging en nachtrust. Zo’n respiratiekamer bestaat uit een volledig gesloten circuit dat is aangesloten op 
een innovatief analyse-systeem. Dit systeem meet voortdurend de hoeveelheid O2 en CO2 in de uitgeademde 
lucht. Ook alle voedingstoffen en afvalstoffen worden secuur gemeten. Dat gebeurt 24 uur per dag met 
een maximum van zeven dagen. Na deze periode hebben onderzoekers een heel nauwkeurig beeld van 
de stofwisseling en energiehuishouding van de proefpersoon. De respiratiekamer is bedacht, ontwikkeld 
en gebouwd door een consortium van wetenschappers en technici van het MUMC+ onder leiding van 
dr. Paul Schoffelen. Maastricht Instruments heeft deze bijzondere kamer in 2011 op de markt gebracht.
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SuperOma Box: de gezonde maaltijd die oma’s - én opa’s - fit houdt 
Met een beetje geluk vinden we binnenkort in de supermarkt een bijzonder verspakket, bedoeld voor 
65-plussers die graag fit, vitaal en veerkrachtig willen blijven. Het pakket bevat ingrediënten met extra 
veel eiwitten, vitamines en andere voedingsstoffen die ouderen net iets harder nodig hebben dan 
de jongere generaties. Met zo’n pakket koken ze snel en makkelijk een gezonde maaltijd. Naast het 
recept en de ingrediënten zitten er in de doos ook nog wat extraatjes. Zo wordt er uitgelegd waarom 
eiwitrijke voeding en beweging belangrijk zijn om spierkracht en conditie goed op peil te houden. En 
er zit altijd een leuke activiteit bij die ouderen stimuleert om in beweging te blijven. Plus een spelletje 
om het brein te prikkelen. Het idee voor de SuperOma Box werd bedacht tijdens de Dutch Hacking 
Health. w
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CryoSol: VitroJet zorgt voor een succesvolle monstervoorbereiding.
Dit jaar brengt het bedrijf CryoSol World de nieuwe VitroJet op de markt. Dit apparaat is de opvolger 
van de beroemde Vitrobot die zo’n twintig jaar geleden werd ontwikkeld door de engineeringsafdeling 
van Universiteit Maastricht. Dankzij het voorbereidende werk van de Vitrobot konden biologische 
structuren in cellen en eiwitten veel beter opgehelderd worden. Ziektes als alzheimer en kanker 
worden nog altijd via deze methode onderzocht. Onderzoekers lopen echter tegen het probleem aan 
dat slechts 10% van de ingevroren monsters uiteindelijk een goed beeld oplevert. De nieuwe VitroJet 
lost dat probleem op door de monstervoorbereiding te optimaliseren. De verwachting is dat 80-90% 
van de ingevroren monsters kwalitatief goed genoeg is om scherp in beeld te brengen onder een 
microscoop. Zo kunnen onderzoekers hun dure microscopen veel efficiënter gebruiken en wordt de 
doorlooptijd van een onderzoek aanzienlijk verkort. Vanuit de hele wereld is interesse in de VitroJet. w
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HERMAN EN Cristianne

“Ik vind dat je altijd moet  
gaan voor je passie”

72

“Mijn levensmotto is hard werken,  
maar ook goed genieten”

73
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Cristianne Rijcken, 
oprichtster en 
CSO van Cristal 
Therapeutics en 
Herman Kingma, 

emeritus proFessor 
vestibulogie, 

zoeken naar de 
verschillen. Maar 
ze vinden ook veel 
overeenkomsten.

74 75
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“Leiden en 
ik - met mijn 
lange haar en 

bloemetjesblouse 
- dat was geen 
goede match”

- Herman
76

minder bijwerkingen onderweg in het gezonde weefsel.
 
Herman: In welke fase zitten jullie nu? Cristianne: We 
hebben ons ‘dragersysteem’ nu bij ruim 80 patiënten 
klinisch getest. Er komt inderdaad vier tot vijf keer 
meer van het geneesmiddel in de tumor en de meest 
voorkomende bijwerking van de reguliere methode - 
een daling van het aantal witte bloedcellen - hebben 
we met meer dan 70% verminderd. We zijn er nog niet, 
maar we leren hier veel van, ook van de fouten van 
anderen overigens. Herman: Je leert vooral van dingen 
die misgaan. Hoe nu verder? Cristianne: Nu moet er 
een grotere fase III-studie volgen; voor de uitvoering 
en voor de financiering zijn we in gesprek met diverse 
externe partners. Daarnaast werken we met andere 
farmaceutische bedrijven wereldwijd, en ook met een 
ander bedrijf in Maastricht. Hun geneesmiddel zit nog in 
de vroege ontwikkelingsfase. En jij? Emeritus professor 
vestibulogie. Ik heb wel even moeten opzoeken wat dat 
betekende.
 
Herman: Dan ben je echt niet de enige. Weet je, toen 
ik in 1983 in Maastricht solliciteerde, wist ik amper iets 
van het evenwichtsorgaan. Als jongen van 17 wilde ik 
eigenlijk professioneel hoboïst worden, maar ik wist dat 
ik niet goed genoeg was. Op aandringen van mijn vader 
werd het toen maar geneeskunde. In Leiden notabene, 
de meest conservatieve stad van Nederland. Leiden en 
ik - met mijn lange haar en mijn bloemetjesblouse - dat 
was geen goede match. Cristianne: En toen? Herman: 
Kunstgeschiedenis in Parijs! Dat heb ik afgemaakt, 
maar ik wilde niet in een museum werken. Dus ben 
ik opnieuw gaan studeren. Het werd biologie omdat 
mijn beste vriend dat ook deed. Later kwam daar ook 
natuurkunde bij, met als hoofdvakken Medische Fysica 
in Amsterdam. Daarna deed ik Biofysica en ging ik 
promoveren in - hoe ironisch - Leiden.
 

                  erman: Heb ik dat goed begrepen? 
Dat jij apotheker bent van opleiding en dat je nu een 
bedrijf runt op de campus in Maastricht? Cristianne: 
Dat heb je goed begrepen. Ik heb me gespecialiseerd 
in industriële farmacie en in 2007 ben ik gepromoveerd 
in de biofarmacie: geneesmiddelen dáár brengen 
waar ze werkzaam moeten zijn via geavanceerde 
afgiftesystemen. Uit die promotie kwam een aantal 
patenten en dat is de basis van wat nu Cristal 
Therapeutics is. In 2011 zijn we gestart en inmiddels 
ben ik wetenschappelijk directeur van een bedrijf met 
15 mensen.

Herman: Ben je vooral ondernemer of meer 
wetenschapper? Cristianne: Net iets meer 
ondernemer denk ik. Het allercoolste is als wetenschap 
en ondernemerschap bij elkaar komen. Een mooie 
inhoudelijke vinding doen, daar een patent op 
aanvragen en het voor elkaar krijgen dat een ander 
bedrijf - middels een exploratieve samenwerking - een 
licentie op die technologie neemt. Zo zorgen we er 
samen voor dat we letterlijk de vertaling naar impact 
op de patiënten maken. Dat is voor mij de allerhoogste 
fase van geluk op werkgebied. Herman: Je zit gewoon 
te glimmen. Wat leuk om te zien. Cristianne: Ja, ik 
ben ook supertrots op ons team dat zoveel stappen 
heeft gezet zodat we dit concept naar de werkelijkheid 
hebben weten te vertalen. Echt van bench to bedside. 
 
Herman: Wat is jullie concept precies? Cristianne: 
We sluiten een geneesmiddel - nu vooral 
antikankermedicijnen - in een nanodeeltje in. In 
tegenstelling tot het vrije geneesmiddel, kan dit 
nanodeeltje veel langer in de bloedbaan circuleren 
en door lokale afwijkingen in de tumor ophopen. Het 
nanodeeltje valt pas in de tumor uit elkaar; precies op 
de plek waar het geneesmiddel z’n werk moet doen. 
Dat betekent meer werking in het zieke weefsel én 
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Cristianne: Je kon alle kanten op begrijp ik, waarom 
koos je voor het coördineren van wetenschappelijk 
onderzoek en het opzetten van een evenwichtsafdeling 
bij KNO in Maastricht? Herman: Ik wilde die baan heel 
graag, omdat het een niche was met aan de ene kant 
basiswetenschappen en onderzoek, maar toch ook heel 
erg gericht op toepassing. En bovendien het ging om 
een hartstikke nieuwe afdeling. Het was écht pionieren 
in die tijd. Cristianne: Had je ook direct contact met  
patiënten? Herman: Jazeker, ik werd klinisch fysicus. 
Dat was een nieuwe opleiding. Samen met nog twee 
fysici was ik nauw betrokken bij de oprichting van dat 
nieuwe specialisme. Onze visie was om de natuurkunde 
echt in het toepassingsgebied bij de patiëntenzorg 
te brengen. Dus zo werd ik de eerste vestibuloog/
klinisch fysicus in Nederland. De artsen waarmee ik 
samenwerkte, wisten: als het om duizeligheid gaat, dan 
kunnen we de patiënten naar Herman sturen. Ook al 
was ik geen KNO-arts of neuroloog, onder de paraplu 
van de hoogleraar draaide ik dus wel spreekuur. Juist 
dat contact met de patiënten, samen met mijn fysische 
achtergrond, maakte het mogelijk om oplossingen te 
bedenken. 

Cristianne: Ik ben toch meer de farmaceut die 
het biologische gedrag van een geneesmiddel wil 
begrijpen en hoe je dit verder kan optimaliseren. Jij 
hebt toch ook iets ontwikkeld dat nu door patiënten 
wordt gebruikt? Herman: Dat klopt: een kunstmatig 
evenwichtsorgaan - de Vestibular Implant - en de 
BalanceBelt. Het is eigenlijk wel een grappig verhaal… 
Alle publicaties gingen maar over draaiduizeligheid: 
duizelig, misselijk, braken, slecht zien. Maar wat 
vergeten werd, is dat het evenwichtsorgaan ook 
een functie heeft. Ik heb me gefocust op de twee 
speerpunten van het evenwichtsorgaan: beter kunnen 
lopen, staan en evenwicht bewaren en het tweede is 
zorgen dat je weer dynamisch kunt zien. Dat is mijn 
passie geworden. Wanneer een patiënt met problemen 
aan het evenwichtsorgaan uit balans dreigt te raken, 
geeft de BalanceBelt - een riem - trilsignalen af. De 
drager van   de riem corrigeert dan automatisch de 
lichaamshouding en daardoor voelt hij/zij zich weer in 
balans.

“Laat mij vooral 
doen waar ik 
goed in ben: 

dingen bedenken, 
creatief zijn, 

mensen 
motiveren” 

- Herman
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Cristianne: Breng je de BalanceBelt zelf op de 
markt? Herman: Nee, dat ga ik zeker niet zelf 
doen. We hebben de verdere ontwikkeling in 
licentie gegeven. Wist je dat bijna een kwart van 
de 65-plussers problemen met evenwicht heeft?  
 
Cristianne: Zo! Dat kan dus wel eens heel groot  
worden? Herman: We waren een heel eind op weg met 
een firma uit Denemarken, maar die werd overgenomen 
door een Amerikaans bedrijf. En die zeggen dan: 
kunnen we daar op korte termijn al winst mee boeken? 
Niet dus, de bewijsvoering voor het effect moet nog 
uitgebreid en verdiept worden. Nu gaan we verder met 
hun grote concurrent. Ik ben er zeker van dat we een 
goed product hebben en ik wil dit ‘coûte que coûte’ bij 
de patiënt krijgen. Het interesseert me totaal niet hoe, 
als het er maar komt.

Cristianne: Ik vind het juist fascinerend dat er zoveel 
aspecten samenkomen bij het ondernemen: de 
productontwikkelingen, volgen van fundamentele 
wetenschap, opbouwen van interne organisatie 
inclusief de motivatie en groei van medewerkers, 
overleggen met investeerders en externe partners, 
zoveel verschillende elementen… Herman: Dat 
vind ik nou juist zo verschrikkelijk allemaal. Al dat 
gedoe eromheen, daar wil ik me totaal niet mee 
bezighouden. Laat mij vooral doen waar ik goed in ben: 
dingen bedenken, creatief zijn, mensen motiveren.  
 
Cristianne: Heb jij dan iemand in je omgeving 
die dat soort operationele dingen voor  
je doet? Herman: Ik krijg snel mensen en budgetten bij 
elkaar. Ik heb het geluk gehad dat ik mijn ideeën goed 
over de vloer kon brengen en dat een heleboel mensen 
vanuit de industrie bijvoorbeeld geïnteresseerd waren. 
En die zeiden: nou Herman, hoeveel heb je nodig? 
Voor veel industrieën ben ik een soort van onbetaald 
adviseur. We hielpen elkaar. Zo werkte dat toen: dienst 
en wederdienst. Niet uit eigen belang of commercieel 
oogpunt, maar omdat ik het allemaal goed wilde krijgen 
voor mijn patiënten. Toen ik eens een hele afdeling 
moest inrichten en er amper budget was voor goede 
apparatuur, hebben we dat zo kunnen regelen.

“Ik vind het 
fascinerend dat 

er zoveel aspecten 
samenkomen bij 
het ondernemen”

- Cristianne
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"Nee verkopen 
is een van de 
moeilijkste 
dingen in  
het leven"

80

- Herman
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- Cristianne

“Samen zorgen we 
ervoor dat we letterlijk 

de vertaling naar 
impact op de patiënten 

maken. Dat is voor 
mij de allerhoogste 
fase van geluk op 

werkgebied”
- Cristianne
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Cristianne: Ik begreep dat je inmiddels emeritus 
hoogleraar bent. Is er iets wat je nog heel graag zou 
willen doen?  Herman: Mijn vrouw begint te lachen 
als ik zeg dat ik met emeritaat ben. Ze merkt geen 
verschil. Ik reis nog steeds voortdurend de hele wereld 
rond voor het overdragen van kennis, het geven van 
lezingen en workshops. Ben net terug uit Rusland, 
Jordanië en Libanon. Volgende week vlieg ik naar Seoul, 
door naar Bangkok voor een lezing en dan ga ik verder 
naar Denemarken. Ik zal een weekje thuis zijn voordat ik 
naar Bosnië Herzegovina en naar Brazilië vertrek. Nee, 
ik heb absoluut niet het idee dat ik met pensioen ben. 
De laatste drie jaar heb ik nog een parttime aanstelling 
bij KNO, ik ben hoogleraar in Aalborg in Denemarken 
en directeur van het Tomsk International Science 
Programme. Ik ben een heel erg blij en gelukkig mens. 

Cristianne: Huh, in Tomsk? In Siberië? Herman: Ja, 
in West-Siberië. Het is altijd mijn droom geweest om 
onderwijscapaciteit te bouwen in Rusland en iets te 
creëren wat toekomstperspectief biedt voor de jonge 
mensen daar. De opleiding lijkt op het Maastricht 
Science Programma. Je leidt mensen op tot een heel 
hoog specialismeniveau, maar ze leren ook om te 
communiceren en samen te werken met mensen uit 
andere disciplines. Niet multidisciplinair, maar vooral 
transdisciplinair. De afgelopen decennia ben ik vaak 
betrokken geweest bij het opzetten van nieuwe 
multidisciplinaire opleidingen: technische geneeskunde, 
klinische technologie, biomedische technologie… Maar 
ik heb gaandeweg geleerd dat dat niet de goede weg 
is. Je wordt zo weliswaar van alles wat, maar je bent 
nergens echt goed in. 

Cristianne: Fascinerend. Hoe doe jij dit allemaal? Je 
zult toch ook wel eens nee moeten verkopen? Herman: 
Nee verkopen is een van de moeilijkste dingen in het 
leven.

Cristianne: Ik word vaak gevraagd voor interviews of 
lezingen. Hoe leuk ik het ook vind om allerlei kanten op 
te gaan, ik wil ook graag mijn focus behouden en dat 
betekent soms lastige keuzes maken. Ik heb mijn werk, 
thuis mantelzorg, ik vind mijn vrienden belangrijk en 
natuurlijk wil ik ook af en toe een beetje tijd voor mezelf. 
Hoeft niet heel veel te zijn, maar een paar uur per week 
is wel heel erg fijn. Het is behoorlijk balanceren met de 
tijd. 
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Herman: Dat herken ik zeker wel. Ik ben zo iemand die 
mensen altijd graag wil helpen waardoor ik zelf in de 
problemen kom. Je kent dat wel: allerlei dingen beloven 
die je dan niet kan waarmaken omdat je simpelweg te 
weinig tijd hebt. Cristianne: Dan heb je niet het gevoel 
van stress? Herman: Het is een soort onderdeel van 
mijn persoon geworden. Ik kan er mee omgaan, maar 
dat wil niet zeggen dat ik vind dat ik dat allemaal zo 
goed doe. 

Cristianne: Jij hebt zulke mooie dingen al mogen 
bereiken en ook nog eens internationaal. Wat zou je 
mij meegeven? Wat is de tip die ik niet moet vergeten 
volgens jou? Herman: …Tja, dat is bijna een soort van 
levensfilosofie. Ik vind dat je altijd moet gaan voor 
je passie. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is niks 
gepland. Het is allemaal zo gegaan. Ik heb nooit voor 
mezelf kunnen ontdekken wat nou de precieze lijn was. 
De fundamentele keuzes maak je vaak puur emotioneel. 
Ik koos voor biologie omdat mijn beste vriend dat deed… 

Cristianne: Mijn moeder vertoonde helaas rond haar 
zestigste de eerste symptomen van Alzheimer. Dat 
heeft mij aan het denken gezet, voor onze intellectuele 
familie is het verliezen van je geheugen wel een ding… 
Mijn levensmotto is hard werken maar ook goed 
genieten. Ik ben daar wel degelijk bewust mee bezig. 
Herman: De meeste jonge mensen hebben dat 
veel minder. Mijn vrouw en mijn vijf kinderen zijn 
superbelangrijk voor mij. Alleen, ik ben de helft van de 
tijd weg. Dat is de realiteit, dat is eigenlijk altijd al zo 
geweest. Ik vind alles leuk. Echt alles leuk. Gewoon 
in steden rondlopen, rondkijken, mensen ontmoeten, 
met mensen praten, mijn kennis delen, nieuwe dingen 
ontdekken. Op geen enkel moment heb ik het idee dat 
ik iets niet of niet meer zou kunnen doen. Carl Gustav 
Jung zei op zijn 85e: ‘gewoon blijven doorleven, net 
alsof je nooit doodgaat’. Dat lijkt me een heel goed plan.

"Ik heb nooit  
voor mezelF  

kunnen  
ontdekken  
wat nou de  

precieze  
lijn was. De 

Fundamentele  
keuzes  
maak je  

vaak puur  
emotioneel"

- Herman
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Beyond Boundaries

The best is 
yet to come

The upgrade and expansion of MECC Maastricht, set to open in February 2021, 
ensures an even better match with our clients, thanks to:

• A brand-new convention centre
• Possibility to accommodate up to 5.000 guests simultaneously
• 50 break-out rooms equipped with state-of-the art technology
• Two auditoria (seating up to 1,700)
• Multifunctional Expo Foyer (2,500 sqm, seating up to 2,000)

Get a glimpse of what the upgrade will look like at www.mecc.nl/en/renovation

Upcoming high profile events in
MECC Maastricht...  

• 19th European Congress on Biotechnology 2020

• World Congress on Alternatives for Animal Use in Life Science 2020

• World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders 2021

• TERMIS World Congress 2021  

(Tissue Engineering and Regenerative Medicine)

• IUTOX-EuroTOX 2022 (Toxicology)

• International Mass Spectrometry Conference 2022

Also interested in hosting your  
congress at MECC Maastricht? 

The sky is the limit; feel free to challenge us, 

we can’t wait.

Jordy Rijksen 

jordy.rijksen@mecc.nl

+31 (0)6 51 108 729

Charles Beckers

charles.beckers@mecc.nl

+31 (0)6 15 125 097

OPENING 

RENOVATED 

CONVENTION CENTRE

FEBRUARY
2021

ADVERTENTIE
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Meet & Greet bij Bandito
Bandito Espresso: wie komt er niet? Om te werken, voor een afspraak of om even te ontspannen en bij 
te kletsen. Eigenlijk is er bijna altijd wel iemand die je kent. En zo niet, geen probleem: je leert er bij een 
kop koffie of thee - met of zonder iets lekkers - of bij de vers gemaakte soep heel gemakkelijk nieuwe 
mensen kennen. 

We denken eerst dat Erik - hoogleraar 
medisch onderwijs bij de vakgroep 
onderwijsontwikkeling en -onderzoek 
van FHML - een grapje maakt, maar hij 
is bloedserieus: “Tussen de certificaten 
en oorkondes op mijn werkkamer hangt 
ook mijn persoonlijke ‘white goldcard’ 
van Bandito. Soms kort ik een afspraak 
in om snel even mijn koffie te halen, 
maar ik spreek ook regelmatig hier af. 
Wel zo praktisch. ‘s Ochtends drink ik 
cappuccino, maar in de middaguren stap 
ik over op espresso’s. Een leven zonder 
Bandito? Dan moet ik ander werk zoeken. 
Twee jaar geleden waren ze tijdens de 
zomervakantie dicht, dus toen heb ik mijn 
vakantie maar verlengd.”

“Ik werk op de derde verdieping van dit gebouw, dus ik 
kom hier regelmatig. Meestal voor de cappuccino of een 
versgebakken chocolatechip cookie. Voor mijn master cognitieve 
neurowetenschappen bestudeer ik het effect van de kleine 
hersenen - het cerebellum - bij patiënten met de zeldzame 
stofwisselingsziekte Galactosemie. Zij krijgen te maken met 
cognitieve problemen onder andere op het gebied van taal 
en dat onderzoek ik. Op woensdagmiddagen werk ik als 
onderzoeksassistent mee aan een MRI-onderzoek naar kinderen 
met dyslexie.” 

Anemoon Jeeninga:   
“Even iets anders dan werk” 

Erik Driessen:
“Lifetime 
membership hier”

Jaïr van Nes : 
“Ik heb het erg naar mijn zin in Maastricht”

KOFFIEENZO

Ook Jaïr is een ‘regular’ bij Bandito. Meestal met klasgenoten, 
koffie en een broodje hummus de luxe. Hij komt van Aruba, maar 
voor zijn studie verhuisde hij naar Maastricht: “Limburgers zijn 
warme, vriendelijke mensen. Ik heb het hier prima naar mijn zin.” 
Hij doet nu een onderzoeksmaster in de cognitieve en klinische 
neurowetenschappen: “Weet je dat ik het indrukwekkend vind om 
hier tussen al die onderzoekers te zitten? Ze doen fantastisch 
werk en je kunt hier heel gemakkelijk een praatje met hun maken. 
Ik hoop zelf ooit ook een onderzoeker te worden. Maar misschien 
specialiseer ik me ook wel in de klinische richting. Alle opties staan 
nog open.” 

Ruim 21 jaar geleden waren Jenny 
ten Haaf en Astrid Brouwers directe 
collega’s van elkaar bij de afdeling 
Financiën van het ziekenhuis. Nu 
zijn ze oud-collega’s maar ze werken 
nog steeds allebei in het Maastricht 
UMC+. Jenny als personeelsconsulent 
van de RVE Operatieve Geneeskunde 
en Astrid als stafadviseur Kwaliteit 
en Veiligheid. Jenny: “Een paar keer 
per jaar spreken we af om even bij te 
praten. Dit keer weer eens bij Bandito.” 
Astrid: “Het is hier goed vertoeven. 
Lekker rustig en de koffie is heerlijk.” 

Jenny ten Haaf en Astrid Brouwers: 
“We komen even bijpraten”

Josep zit alleen aan een tafeltje en we horen hem grinniken. 
“Een podcast van een Spaanse cabaretier”, legt hij uit, terwijl 
hij zijn oortjes uitdoet en zichzelf voorstelt. “Ik ben geboren en 
getogen op Mallorca. Na mijn studie in Sevilla heb ik een jaar in 
Newcastle gewerkt en sinds kort werk ik als QC-associate voor 
Lonza Netherlands. Ik controleer of alle producten voldoen aan de 
kwaliteitsstandaarden en protocollen. Ik ken nog niet veel mensen 
hier, maar ik zie mezelf als een sociaal persoon en hier werken veel 
internationals, dus je hebt vrij gemakkelijk contact. Ik ben nog op 
zoek naar woonruimte. Weten jullie niet toevallig iets?”

Josep Amengual: 
“Good environment, good people, good food”
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MONEYTALK

Kim van dER Heul van Trias: 
“Als wij ons 

werk goed 
doen, leveren 

we onder de 
streep geld op”

91
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WHAT ABOUT THE MONEY? In elke onderneming, groot of klein, wereldberoemd of pas net begonnen, lokaal 
of internationaal opererend, wordt die vraag voortdurend gesteld. Voor CFO’s van goedlopende multinationals 
met degelijke businessplannen gaan de financiële deuren ongetwijfeld net iets makkelijker open dan voor de 
kleine starter met een mogelijk goed idee dat misschien ooit zal resulteren in een marktwaardig product. Geen 
paniek! Ook voor de start-ups en spin-offs op Brightlands Maastricht Health Campus is passende financiering 
mogelijk. Wat dacht je van slimme hulp bij het zoeken naar en aanvragen van subsidies? Dat brengt ons bij Trias. 

Meer concreet: bij Kim van der Heul, manager bedrijven & innovatie van Trias: “Wij werken al ruim twintig jaar als 
subsidie adviseurs voor de publieke sector én voor het bedrijfsleven. Al is subsidie daarbij wel een nauw woord, 
met subsidies krijg je immers nooit het hele kostenplaatje afgedekt. Daarom beginnen we altijd het gesprek vanuit 
het totale plan: in welke fase bevindt je onderneming zich en waar wil je naar toe? Welke stappen moet je zetten 
om daar te komen? Samen met de klant werken we vervolgens een financiële strategie op maat uit: wat is de 
beste aanpak om jouw idee verder te ontwikkelen en te financieren? En uiteindelijk: wat is er nodig om het product 
in de schappen te krijgen?” 

Waarom op de campus in Maastricht?
“We hebben twee vestigingen. In Venlo en sinds begin 
2019 ook op Brightlands Maastricht Health Campus. 
Wij richten ons op bedrijven met groeiplannen en 
internationale potentie. Daarin vinden wij hier in 
dit ecosysteem veel aansluiting. Hier vind je veelal 
hooginnovatieve bedrijven met een wetenschappelijke 
basis en er is bijna altijd sprake van meerjarige, complexe 
én kostbare onderzoeks- en ontwikkeltrajecten. We 
zijn goed ingewerkt in de wereld van health & life 
sciences. De medische sector is een aparte wereld: 
hoge bedragen, lange trajecten, heel kennisintensief, 
veel regelgeving. Voor een opdrachtgever is 
het natuurlijk bijzonder prettig als je adviseur 

bijvoorbeeld weet wat er allemaal bij certificering 
komt kijken of hoe een ethische commissie werkt.” 

Op deze campus vind je veel startende ondernemers.  
Is dat een interessante markt voor jullie? 
“De meeste concurrenten zullen zeggen dat dit een 
moeilijke markt is, in de zin van: veel ideeën die lang niet 
altijd erg concreet zijn en weinig geld. Dat maakt werken 
met startende bedrijven inderdaad tijdsintensiever. 
Maar wij vinden het juist erg interessant dat we mee 
kunnen denken vanaf het allereerste begin. We groeien 
met de onderneming mee, je leert elkaar goed kennen 
en er ontstaat wederzijds vertrouwen. Die combinatie 
is een prima basis voor een plezierige en succesvolle 
samenwerking.”

Waarom zijn subsidies zo belangrijk voor 
startende ondernemers?
“Als starter ben je vaak nog niet interessant voor de 
investeerders en/of zijn er nog geen goede ingangen 
bij deze partijen. Het wel of niet binnenhalen van een 
subsidie is daarom soms letterlijk van levensbelang. 
Met een subsidie kun je waarschijnlijk niet je hele 
traject financieren. Maar elke stap helpt om je idee 
volwassener te maken, waardoor je propositie voor de 
volgende financieringsfase ook weer sterker wordt.”

Hoe vind je de juiste subsidie? 
“Subsidies heb je in alle soorten en maten. Niet elke 
subsidie is voor iedereen interessant en relevant. Elke 

subsidie is met een bepaald doel in het leven geroepen; 
jouw aanvraag moet daarbij passen. Maar de subsidie 
moet ook bij jou passen. In subsidieland is ‘technology 
pulled’ de huidige norm: er is een duidelijke behoefte 
vanuit de markt en jouw vinding moet daarvoor dé 
oplossing bieden. Met alleen een briljante, technisch 
innovatieve en complexe vinding kom je er niet. Een 
belangrijk deel van ons werk is dat we de inhoudelijke 
informatie vertalen naar input die past bij de betreffende 
subsidie.”

Je moet je product/vinding dus ook weten te 
‘verkopen’? 
“Inderdaad. Juist mensen die technisch of 
wetenschappelijk bezig zijn, zien niet meer dat 

sommige dingen echt innovatief of bijzonder zijn. Of 
ze kunnen het niet goed onder woorden brengen. Ik 
verdiep me altijd in de casus, lees me zoveel mogelijk 
in. Natuurlijk kom je nooit op het kennisniveau van 
je gesprekspartners, maar je bent wel in staat om 
de juiste vragen te stellen. Dingen die ik niet begrijp, 
begrijpen subsidieverstrekkers en andere financiers 
misschien ook niet. En juist zij moeten heel goed weten 
wat dit idee, dat plan, die vinding zo uniek maakt.” 

Jullie regelen alles rondom die subsidies? Als 
opdrachtgever hoef je zelf niks meer te doen?
“We nemen de regie op ons en een deel van de uitvoering, 
maar wie denkt ‘ik huur Trias in en die doen dat hele 
subsidieverhaal wel even voor mij’, komt bedrogen 
uit. De inhoudelijke input van de opdrachtgever is 
immers essentieel. Het is echt gezamenlijk maatwerk 
en dat kost tijd en energie van beide kanten. Een goed 
partnership zorgt voor optimale resultaten.” 

Kim: “Kom in een zo vroeg mogelijke fase met ons 
praten. Wij kunnen op basis van een eerste gesprek 
al een goede inschatting maken van relevante 
subsidiekansen. Zo’n eerste gesprek is uiteraard geheel 
kosteloos en vrijblijvend.”

En verder: 

Tips bij het selecteren van de juiste subsidiekansen: 

• Begin with the end in mind! Subsidie is het middel, 
geen doel. 

• Zorg voor een goede match tussen de ambities 
en fase van ontwikkeling van jouw bedrijf en de 
doelen van de betreffende subsidie.

• Niet alleen Europese subsidies zijn interessant. 
Ook in Nederland en Limburg komen regelmatig 
interessante opties voorbij. Soms met een 
lager subsidiebedrag, maar wel met een hogere 
slagingskans.

• Kijk goed naar de financiële voorwaarden! Goed 
voorbeeld en veel voorkomende valkuil: soms 
moet je de kosten eerst zelf voorschieten.
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Corporis heette eerst Health Value Creation. Het bedrijf is in 2015 opgericht in 
Amsterdam door Alexander Veenhof, chirurg bij het Antoni van Leeuwenhoek, hét 
in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut. Met seed funding zijn 
de eerste prototypes gebouwd. Corporis ontwikkelt medical devices die het risico 
op bepaalde post-chirurgische complicaties voorkomen en beperken. In 2017 was 
Corporis op zoek naar investeringskapitaal en kennis en ervaring om hun producten 
op de markt te brengen. John Marugg, business developer bij  Brightlands Maastricht 
Health Campus, trad aan als CEO. Hij stippelde de strategie uit en haalde de benodigde 
financiering binnen. 

John is - met Corporis - een tevreden opdrachtgever van Trias: “Trias helpt ons om 
de juiste subsidies uit te kiezen en bij het schrijven van de subsidieaanvraag. Ze stellen 
kritische vragen, schrijven mee, ze sturen ons en ze begeleiden het proces. Ook 
niet onbelangrijk: ze helpen ons ook met de subsidie administratie en -rapportage. 
De eerste keer dat wij samenwerkten, was in 2017. Inmiddels zijn we goed op elkaar 
ingespeeld. Dat heeft tijd en energie gekost maar we hebben daarmee wel een goede 
werkrelatie opgebouwd. Wederzijds vertrouwen is essentieel: je geeft je als bedrijf 
immers volledig bloot. Ik ben een groot voorstander van cocreatie en dan liefst met 
partijen in de directe omgeving. Als het nodig is, moet je snel en gemakkelijk even met 
elkaar om de tafel kunnen zitten. Trias en Corporis zitten in hetzelfde gebouw, dus dat 
gaat heel gemakkelijk. En nog plezierig bovendien.”

CASE: CORPORIS & TRIAS

John Marugg, CEO Corporis: “De opdracht 
aan mij was helder: zorg dat onze producten 

en de ontwikkeling daarvan gefinancierd 
worden en breng ze naar de markt.”
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COLLABORATE TO INNOVATE 
The BRC is a campus of international talent with a leading edge role in driving 
access to therapies from idea to market adoption.

Working together with the community, universities and companies at the 
Brightlands campuses, we excel in Therapy Innovation, Clinical and Economic 
Evidence, Regulatory Approval and Translations.

MEDTRONIC  
BAKKEN RESEARCH CENTER

ALL THE EXPERTISE TO GET FROM AN  
IDEA TO MARKET ADOPTION.

RESEARCH & 
TECHNOLOGY

REGULATORY 
AFFAIRS

MEDTRONIC 
TRANSLATIONS

VALUE BASED 
HEALTH CARE

CLINICAL 
RESEARCH

Visit medtronic.com/nl and learn more about 
the Bakken Research Center in Maastricht.

  © 2020 Medtronic. All right reserved. 

ADVERTENTIE

is gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport van de Provincie Limburg

Joost  
van den Akker

Ken je dat fijne gevoel als je merkt dat iets exact uitpakt zoals je het bedoeld hebt? Dat 
gevoel heb ik bij de verdere ontwikkelingen van Brightlands Maastricht Health Campus. Als 
Provincie en als regio hebben we een duidelijke missie: we willen de meest innovatieve, 
de aantrekkelijkste en de gezondste regio worden van het land. Onze plannen sluiten 
opvallend goed aan bij bijvoorbeeld het missie gedreven innovatiebeleid van het ministerie 
van Economische Zaken. Zij kiezen voor vier actuele maatschappelijke thema’s waaronder 
gezondheid & zorg. Ook in Europa zien we een duidelijke focus op duurzaamheid, gezondheid 
en zorg.  

Voor de voortgang/opvolging van Kennis-As kiezen we uiteraard vooral voor projecten die 
perfect passen bij onze eigen ambities. Maar we maken ook dankbaar gebruik van de extra 
kansen en mogelijkheden die nu nationaal en internationaal worden geboden. Een van de 
sterke Limburgse troeven is de regeneratieve geneeskunde. Simpelweg omdat we er goed 
in zijn! Dat mag best een keer gezegd worden. Dat móet ook gezegd worden. We moeten 
elke kans aangrijpen om te laten zien wie we zijn, wat we willen en waar we goed in zijn. 
Bij een Top Sector Life Sciences bijeenkomst Maastricht waren vertegenwoordigers van 
verschillende universiteiten en ministeries aanwezig. Dat zijn de plekken en de momenten 
waarop je jezelf van je beste kant laat zien. Met de upgrade en de uitbreiding van het MECC 
krijgt ook de gebiedsontwikkeling Maastricht Health Campus een nieuwe ontmoetingsplek. 
Een prachtige plek om verder te groeien. 

De kansen liggen er op Brightlands Maastricht Health Campus. Aan ons allen de taak om ze 
te grijpen.
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Hans de Munter, CEO Neuroplast
98

Wij zijn verhuisd! 
en wonen deels samen

Op de Brightlands Maastricht Health Campus zien we nieuwe initiatieven en 
ondernemers graag komen. Dat mag duidelijk zijn. De realiteit is ook dat sommige 
bedrijven na verloop van tijd weer vertrekken. Soms is weg ook weg. Maar het kan 
ook anders lopen. Zo bouwden CiMaas en Neuroplast in 2019 op de Brightlands 
campus in Geleen een gezamenlijke faciliteit voor hun productie. Neuroplast 
verhuisde in z’n geheel, CiMaas houdt haar hoofdkantoor in Maastricht. Niet 
alleen wonen en werken ze nu deels samen, ze blijven ook nog eens ‘binnen de 
familie’.
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Zowel Neuroplast als CiMaas gaan met hun therapieën de klinische fase in. CiMaas 
met een behandeling van kanker via een actief immuunsysteem, Neuroplast 
met een therapie met geoptimaliseerde stamcellen tegen dwarsleasie en tegen 
de spierziekte ALS. De benodigde faciliteiten daarvoor - denk aan: laboratoria 
en cleanrooms met GMP-kwalificaties -, huurden ze tot voor kort bij InSciTe in 
Geleen. De contracten liepen echter af en bovendien waren beide ondernemingen 
toe aan een volgende stap met hun bedrijf. Toen in het voorjaar van 2019 ‘gebouw 
6’ - de voormalige laboratoria van DSM - op de Brightlands Chemelot Campus 
beschikbaar kwam, besloten beide ondernemingen te verhuizen naar Geleen én 
intensief te gaan samenwerken. Voor alle duidelijkheid: het zijn en blijven twee 
aparte bedrijven, maar ze delen zoveel mogelijk spullen, diensten en apparatuur. 
Slim samenwerken is het devies. Kostenbesparing het doel. Hans de Munter, 
CEO van Neuroplast en Wilfred Germeraad, CSO en COO van CiMaas kijken 
terug op een hectisch jaar. “Voor een GMP-bedrijf is dit een enorme operatie. 
Maar toch: binnen negen maanden hebben we onze eigen faciliteit gerealiseerd. 
Onze klinische trials moesten we weliswaar uitstellen, maar we zijn nu volledig 
operationeel. Nu kunnen we dus echt beginnen.”

100

Wilfred Germeraad, CSO CiMaas
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Gezond Idee is het magazine van het Maastricht UMC+. Een blad 
boordevol informatie en tips over gezond leven en gezond blijven. Het 

blad verschijnt 3 keer per jaar. Kijk ook eens op www.gezondidee.mumc.nl

Hoe erg zijn freakshakes?

Ken je ze al, de freakshakes? Een mix tussen een 
klassieke milkshake en een over-the-top dessert in 
een hip jasje. Ze zijn trending en bijna niet meer weg te 
denken bij bloggers, vloggers en instagram-lovers. Én 
ze vervullen de stoutste dromen 
van de échte zoetekauwen onder 
ons. Omdat ze bomvol calorieën 
zitten, gaan er al stemmen op 
om de freakshakes te verbieden. 
Maar hoe ongezond zijn ze 
nu eigenlijk? Nicole Hendriks, 
coördinator Voeding & kwaliteit 
Maastricht UMC+, geeft uitleg én 
een alternatief voor de calorierijke 
freakshakes. 

De basis van de kleurrijke 
en gewaagde freakshakes is 
eenvoudig: een romige, ijskoude 
milkshake met een over-the-top 
afwerking. Deze begint met een 
flinke toef slagroom (zodat alle 
decoratie goed blijft zitten), met 
daarop een overload aan saus en 
andere zoetigheden als brownies, vers fruit, krokante 
toppings, koekjes, donuts, nootjes, wafels, chocolade 
en nog veel meer. Dat maakt deze shake zo ‘hot’. 

Ze zijn verkrijgbaar in alle kleuren, geuren en smaken, 

én enorm fotogeniek. Daar is het concept op gebouwd. 
Bij de bestellers van deze freakshakes bestaan er twee 
soorten klanten, de ene groep bestelt een freakshake 
om er een foto van te posten op social media en voor 

de andere groep is het een ‘guilty 
pleasure’. De eerste groep neemt 
maar een paar happen, de tweede 
eet ‘m helemaal op, wat een hele 
prestatie is. 

Mood food
Freakshakes worden omschreven 
als ‘Mood Food’, een trend die 
staat voor de link tussen de emotie 
van mensen en het voedsel of 
drankje dat daarbij aansluit. Het 
maakt mensen blij, enthousiast en 
gelukkig! En alleen al het zien van 
een foto, zorgt voor een positieve 
boost op je humeur. 

Toch is niet alles koek en ei bij deze 
lekkernij. De shakes bevatten veel 
calorieën - de meeste freakshakes 

bevatten minimaal duizend calorieën - en veel vet en 
suiker, maar hebben maar heel weinig voedingswaarde. 
De hoeveelheid vitaminen of mineralen die erin zitten 
zijn minimaal. 

Gezond Idee heeft overigens een ‘gezondere’ en zeker zo 
leuke variant van de freakshake voor jullie bedacht. Hij bevat 
slechts 430 kcal, bevat veel minder vetten en suikers, en is 
rijker aan eiwitten. Ideaal als lunch!

• 1 banaan
• 100 g gewassen spinazie
• 60 g dadels
• 400 ml amandelmelk (naturel of ongezoet), gekoeld
• 2 volkoren eierkoeken
• 200 g skyr naturel (zie tip)
• 10-12 pretzels
• 1 el grofgehakte ongezouten amandelen
• 2 toefjes munt
• 8-10 blauwe bessen
• staafmixer of blender, 2 satéprikkers, 2 rietjes 

Snijd de banaan in plakjes. Doe de banaan met de spinazie, de 
dadels en de amandelmelk in een maatbeker of blender. Pureer 
tot een romige smoothie. Schenk de smoothie in 2 glazen. 
Leg op elk glas een eierkoek. Schep of spuit een mooie toef 
skyr op de eierkoek. 
Garneer de shake 
met de pretzels, de 
amandelen en de 
munt. Rijg de bessen 
aan de prikkers. Steek 
de prikkers samen 
met de rietjes in de 
freakshakes.

Bereiding: 10 min

Per persoon: 
430 kcal / 10 g vet / 
19 g eiwit / 
62 g koolhydraten / 
780 mg natrium / 
6.5 g vezels
Prijs p.p. : € 1,75

Tip: skyr is een IJslands zuivelproduct. De smaak en structuur 
is vergelijkbaar met magere kwark. Skyr is dan ook te vinden 
bij de kwark- en yoghurtproducten in de zuivelkoeling.

Neem bijvoorbeeld de ‘Unicorn freakshake’, 
deze telt zo’n 1.280 calorieën én bevat maar 
liefst 39 theelepels suiker. De hoeveelheid 
suikers levert niet enkel de nodige lege 
calorieën, maar kan op den duur leiden tot 
obesitas en tandbederf. Gezien de stijgende 
toename van obesitas, diabetes en hart- 
en vaatziekten is dit geen goede zet. Om 
een gemiddelde freakshake te verbranden, 
moeten we minstens drie uur joggen of 
vijf uur lang het huis stofzuigen. Toch best 
een stevige fysieke prestatie waar zelfs de 
gemiddelde sportieveling niet zo gemakkelijk 
aan toekomt. 

Freakshake is 
suikerbom
In enkele landen gaan er dan ook stemmen 
op voor een verbod op deze freakshakes. In 
Nederland zijn we iets genuanceerder, maar 
de vraag rijst of je dit wel moet willen eten. 
Verleidingen zullen er altijd en overal zijn. 
Moeten we die altijd weerstaan? Natuurlijk 
niet, maar sta er wel bij stil dat een freakshake 
een impact heeft op je lichaam, het is een 
suikerbom. Normaal eten we drie tot zes 
keer per dag, maar met deze shake krijgt je 
lichaam de helft van het aantal calorieën dat 
je per dag eet in één keer binnen. De schade 
van een eenmalige grote calorie-inname is 
niet zo groot als vaak gedacht wordt, het 
geeft je een zwaar gevoel en misschien ook 
een gevoel dat je weer niet hebt kunnen 
weerstaan aan al dat lekkers. 

Probeer na zo’n exuberante energie-intake 
de volgende maaltijd of de volgende dag je 
leefpatroon aan te passen en je eetpatroon 
te beperken. Dit kan door een balansdag 
in te voeren. Dit betekent echter niet dat 
je bijna niets mag eten of zelfs maaltijden 
moet overslaan. Of dat je een hele dag in 
het fitnesscentrum moet doorbrengen. 
Eet de dag erna minder calorieën en/of 
beweeg extra. Bijvoorbeeld door een flinke 
wandeling te maken: trek met de lente in 
het vooruitzicht je wandelschoenen aan en 
geniet van de bloeiende natuur.

Gezonde freakshake
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Artrose komt steeds vaker en steeds 
vroeger voor; het aantal patiënten 
met nek- en rugklachten stijgt 
explosief, jeugdartsen screenen niet 
langer op scoliose en het spreekuur 
op de poli zit overvol. Slimme 
oplossingen zijn dus geboden.

104

SLIMMEMAN
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“Als academisch  
ziekenhuis  
moeten we  

oplossingen  
zoeken voor  

maatschappelijke  
problemen”

INLEIDING Lodewijk van Rhijn is hoogleraar en 
afdelingshoofd Orthopedie in het Maastricht UMC+. 
Hij is gespecialiseerd in de kinderorthopedie, in het 
bijzonder complexe wervelkolomoperaties. Zijn team 
bestaat uit twaalf orthopeden en maar liefst vier vaste 
onderzoekers. “Dat is groot in de orthopedie, zeker 
voor Nederlandse begrippen.” Op zijn werkkamer 
hangen de portretten van zijn voorgangers en ook veel 
tekeningen, kaartjes en foto’s. “Van de patiëntjes. Dit is 
mijn kleine hartje.” 
 
ARTROSE “Onze afdeling is heel actief op het gebied 
van artrosebehandelingen. Artrose is een gigantisch 
maatschappelijk probleem. In 2015 waren er in Nederland 
ongeveer 1,2 miljoen mensen met de diagnose artrose, 
in 2040 zijn er dat 2,5 miljoen! De meest voorkomende 
redenen van arbeidsongeschiktheid én van klachten 
bij de huisarts zijn van psychische aard. Onmiddellijk 
gevolgd door problemen met het bewegingsapparaat. 
Aan artrose is vooralsnog weinig te doen. Pas als het 
echt niet meer gaat, plaatsen we een nieuwe knie 
of heup. Maar voordat het zover is, is er al lange 
tijd veel ziektelast. Artrose kwam ooit vooral voor 
bij zestigplussers. Tegenwoordig zien we een grote 
groep veertigers en vijftigers met problemen.” 

“In ons lab is mijn collega Tim Welting iets veelbelovends 
op het spoor. Jaren geleden hebben we al ontdekt 
dat een bepaalde groeifactor - BMP7 - heel positief 
is voor artrotische kraakbeencellen. Maar na een 
injectie bijvoorbeeld in de knie verdwijnt de BMP7 weer 
heel snel. De komende jaren onderzoeken we of we 
met kleine stukjes eiwitten van die BMP7 - peptiden 
genaamd - de zieke kraakbeencellen beter kunnen 
maken. Een oplossing die de klachten van artrose 
vermindert én een eventuele operatie zo lang mogelijk 
uitstelt, dat kan iets heel groots worden.”

ONDERNEMEN “De vinding van die peptide hebben 
we, ook al zitten we nog pas in de beginfase, in een 
start-up bedrijf op Brightlands Maastricht Health 

Campus ondergebracht: Chondropeptix. Zo houden 
we de focus. Als het daadwerkelijk werkt zoals 
we verwachten, dan móet deze vinding immers 
de markt op. Een van mijn ambities is dat we als 
academisch ziekenhuis oplossingen moeten vinden 
voor maatschappelijke problemen. Regelmatig kom 
je situaties tegen in de dagelijkse praktijk, waarvan je 
denkt: dat moet toch anders kunnen. Ik heb gemerkt 
dat als je iets wil veranderen, dat je elders moet kijken. 
Dan moet je gaan werken in een omgeving waar je 
kunt bewegen. Een academisch ziekenhuis is constant 
in beweging, dat vind ik een heel groot voordeel. 
Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, wil ik dat we een 
aantal behandelingen, medicijnen, oplossingen hebben 
geïntroduceerd die het leven van mensen anders/beter 
maken. ”

BEWEEGHUIS “Onze spreekuren stonden overvol 
gepland met klachten die niet per se in een ziekenhuis 
thuishoren. Deze mensen kunnen prima geholpen 
worden op een stadspoli, maar dat moeten we dan 
wel slim organiseren. Zo is het Beweeghuis ontstaan. 
De specialisten zien de patiënten op de stadspoli na 
doorverwijzing van de huisarts. Röntgenfoto’s of MRI-
scans worden gewoon in het ziekenhuis gemaakt. 
Na de diagnose draagt de specialist de verdere 
behandeling over aan huisarts en oefentherapeut. 
De patiënt hoeft het bezoek aan de specialist in de 
stadspoli niet vanuit het eigen risico te betalen en we 
hebben veel minder patiënten in het dure ziekenhuis. In 
2019 hebben we ruim 2000 patiënten minder op onze 
spreekuren in het ziekenhuis gehad. Win/win dus. Vaak 
stranden dergelijke prima initiatieven op de financiering 
ervan. Als academisch ziekenhuis hebben we dit ook 
financieel weten te regelen. Maar een algemeen 
ziekenhuis dat 2000 patiënten minder per jaar krijgt, 
heeft al snel een financieel probleem en zal een dergelijk 
initiatief niet zelf starten. Dat is natuurlijk een heel 
kromme en zeer onwenselijke situatie. We gaan onze 
resultaten onderzoeken. We kijken natuurlijk naar de 
patiënttevredenheid, maar we willen ook graag weten 
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of de patiënt na zijn of haar consult op de stadspoli 
inderdaad het aanbevolen traject volgt. Of gaat hij 
naar een ander ziekenhuis? Misschien wel naar België? 
Uiteindelijk moeten we het ook terugzien in minder 
operaties. En nu ik er zo over nadenk, wil ik eigenlijk ook 
wel weten wat dit voor de arbeidsparticipatie betekent.”

TROTS “Kijk, dit wilde ik ook nog laten zien: de 
Maastricht brace voor kinderen met scoliose, 
een zijwaartse vergroeiing van de wervelkolom. 
Ik ben er zo’n twintig jaar geleden mee gestart, 
samen met mijn voorganger Andre van Ooy en 
met orthopedisch instrumentmaker Jos Krul. 
Het succes van een brace staat of valt met het 
consequent dragen. En aangezien de meeste 
patiënten meiden in de puberleeftijd zijn, is dat nog 
wel een dingetje. We hebben dan ook goed gelet op 
draagcomfort en het zelfstandig aan en uit kunnen 
trekken. De braces/corsetten worden op maat 
gemaakt in Ierland en we onderzoeken het printen 
van braces; daarvoor werken we de samen met start-
up Fited op Brightlands Maastricht Health Campus.” 

ALTERNATIEF De jeugdartsen van de GGD screenen 
tegenwoordig niet meer op scoliose. Sindsdien zien 
wij een flinke toename van kinderen die al een grote 
bocht in de wervelkolom hebben. De vergroeiing is zo 
fors dat een brace niet meer helpt en een ingrijpende 
operatie de enige behandelmogelijkheid is. Door niet 
meer te screenen op scoliose onthouden we kinderen 
dus een niet-operatieve behandeling. Samen met 
de fysiotherapeuten en de huisartsen in de regio 
introduceren we nu een alternatief: ‘Scoliose, ontdek 
het zelf’. Het is eigenlijk een heel simpel idee. Ouders, 
als je de lengte van je kind opmeet, doe dan ook even 
de buktest. Let daarbij op eventuele hoogteverschillen 
tussen de linker- en de rechterkant van de rug. Meen je 
een afwijking te zien of twijfel je, laat het dan nog eens 
door de huisarts controleren. Meten én tegelijkertijd 
de buktest doen, dat moet zo’n standaarddingetje 
worden.”

KANSRIJK “Wat ik graag nog wil zeggen: we wonen en 
werken in een regio waar veel kansen geboden worden. 
We hebben Brightlands, we hebben InSciTe, Chemelot, 
een provincie met een sterke visie, een stad met mooie 
initiatieven, een ondernemend ziekenhuis, een mooie 
universiteit… Laten we de kansen blijven grijpen en 
goed blijven kijken naar wat er maatschappelijk speelt.”

CV
NAAM Lodewijk van Rhijn

WERK Orthopedisch chirurg en 
Hoofd afdeling orthopedie 

GEBOREN Hollandia, voormalig 
Papua Nieuw Guinea 

OPLEIDING Amsterdam, Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis
WOONT in Maastricht

THUIS gehuwd, twee kinderen
BRIGHTLANDS  

MAASTRICHT HEALTH 
CAMPUS Staat voor innovatie 

Voor alle 
duidelijkheid… 

Lodewijk: “Alles wat hier gebeurt, 
doen wij samen. Ik wil vooral 

mensen om me heen die goed zijn 
in waar ik niet goed in ben. Ik zoek 
vooral naar diversiteit, zo vorm je 
een sterk team. Dit verhaal heeft 
als insteek ‘de slimme man’, maar 

ik heb zoveel slimmere mensen 
om mij heen. Ik geef de mensen 

de ruimte om zich te ontwikkelen 
en te groeien, dat is precies wat ik 
hier zelf ook gezocht en gevonden 
heb. Het is mijn taak om ervoor te 
zorgen dat zij hun ideeën kunnen 

realiseren. Ik ben een redelijk 
bevlogen mens. Als iets geregeld 
moet worden, dan heb ik ook wel 

de capaciteit om dingen voor 
elkaar te krijgen. 

  

Maar de slimheid, de 
echte slimheid dus, die 

zit misschien wel bij 
anderen.”

“Als je iets wilt
veranderen, 
moet je 
elders kijken, 
dan moet je 
gaan werken 
in een omgeving 
waar je kunt 
bewegen”
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“Wie wil 
innoveren 

in de zorg, komt 
veel barrières 

tegen”
Arno Nierich is anesthesioloog/intensivist, werkzaam op het gebied van hartchirurgie in het Isala 
Ziekenhuis in Zwolle. Bij het UMC Utrecht kwam hij voor het eerst in aanraking met de enorme 
impact die een eenvoudige medische innovatie kan hebben. Sindsdien is hij voortdurend alert op 
hoe de zorg beter kan. Er was een idee, dat werd een concept, er werd een prototype gemaakt 
én een bedrijf opgericht: ResQure, gevestigd op Brightlands Maastricht Health Campus.

Arno Nierich van ResQure: 
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HET IDEE?
“Dagelijks zie ik de dramatische gevolgen van een hartstilstand bij vaak jonge mensen. Slechts 13% 
van hen verlaat levend het ziekenhuis. Vanuit de hartchirurgie weten we dat het koelen van de patiënt 
goede resultaten biedt voordat de bloedcirculatie gestopt wordt bij sommige vaatoperaties aan de aorta. 
Daarmee creëer je als het ware extra tijd om de beschadigde vaatverbindingen met onder andere de 
hersenen - het zwakste orgaan in het geheel wat betreft zuurstoftekort - te herstellen. Nu is het zo 
dat we patiënten na een reanimatie pas koelen via de bloedbaan op de IC. Maar dat is vaak pas vier uur 
nadat de circulatie weer op gang is gekomen en dan is er al veel onherstelbare schade, reperfusieschade, 
ontstaan. Ons idee is om de hersenen van patiënten direct na het reanimeren - dus al in de ambulance - 
indirect te koelen. Hiervoor hebben we een ballonkatheter ontwikkeld, gevuld met ijskoud water, die we 
gebruiken als een soort warmtewisselaar. Zie het als een ijskoude lolly die we in de slokdarm inbrengen, 
zo dicht mogelijk tegen de aorta aan. Zo wordt er een koudefront ontwikkeld: de gekoelde bloedcirculatie 
bereikt de hersenen, reperfusieschade wordt beperkt en de overlevingskansen stijgen.”

WAAROM EEN BEDRIJF?
“Wij artsen lopen dagelijks tegen de beperkingen van ons vak aan. Ik zie het als mijn plicht om daar 
zo goed mogelijke oplossingen voor te zoeken. Zo is het met ResQure ook gegaan. We hadden een 
probleem en daar hebben we een oplossing voor gezocht. Dat concept willen we verder uitwerken, we 
willen prototypes bouwen en er uiteindelijk de markt mee opgaan. Dan blijkt ook dat je dat het beste 
verder kunt laten groeien door een bedrijfje op te zetten. Deze toepassing moet in de praktijk worden 
toegepast. Dat moet, vandaar dat we in 2019 met ResQure zijn gestart.”

WAAROM MAASTRICHT?
“Dat is eigenlijk een optelsom van zaken. Ik werkte al veel samen met Arno van ’t Hof, professor cardiologie 
in Maastricht, gespecialiseerd in interventiechirurgie. Via mijn contacten bij MERLN leerde ik Jan 
Cobbenhagen kennen. We hebben een paar keer gefilosofeerd over de enorme uitdagingen waar je mee te 
maken krijgt als je een zorginnovatie naar de patiënt wilt brengen. Ik kende bovendien een van de business 
developers bij Brightlands Maastricht Health Campus. Zo werd het een onderneming in Maastricht.”  

STAND VAN ZAKEN?
“We hebben een patent, een concept, basale prototypes, een businessplan en een klein team dat 
overigens is uitgebreid met een interventiecardioloog. We hebben bij het LIOF een subsidieaanvraag 
ingediend omdat we graag een promovendus willen aanstellen en die moet natuurlijk betaald 
worden. We willen verder werken aan het prototype en een vervolgpatent aanvragen. Het idee 
is om binnen twee à drie jaar de CE-registratie van ons product te krijgen. Dat is een langdurig 
en complex proces, dat is algemeen bekend. Maar dat is de moeite waard, want dit kan heel 
groot worden. Met de kennis en de relaties van Brightlands willen we dit echt verder brengen.” 

ANDERE TOEPASSINGEN?
“De focus ligt voor ons nu op de reanimatiepatiënt, maar voor een innovatie zoek je natuurlijk altijd 
naar een zo groot mogelijke markt. We zien straks ook mogelijke toepassingen bij een hartinfarct, een 
herseninfarct en bij sepsis. Ook deze patiëntgroepen hebben immers baat bij koeling om uiteindelijk de 
schade zoveel mogelijk te beperken.”
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MUZIEKENZO

PLAYLIST VAN STEFANIA 
What a wonderful world  -  Louis Armstrong
How would you feel  - Ed Sheeran
Blauwe dag   - Suzan & Freek
Memories   - Maroon 5
Old town road   - Lil Nas X 
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EIGEN BORST
Misschien ken je Stefania Tuinder van haar TEDtalk, 
waarin ze de tango danst als symbool voor het belang 
van goede samenwerking in de OK. Op het podium 
in het MECC vertelt ze samen met oncologisch 
chirurg Esther Heuts over hun unieke samenwerking 
rond borstreconstructies. Door die samenwerking 
steeds verder aan te scherpen; door (prijswinnend!) 
wetenschappelijk onderzoek te doen en door haar 
eigen microchirurgische handelingen steeds verder 
te verfijnen, lukt het Stefania samen met haar team 
om borstkankerpatiënten na een amputatie weer een 
‘eigen’ borst terug te geven. 
 
VERDOOFDE LIP 
“Na een reconstructie zagen we in het verleden vaak 
dat de patiënt een nieuwe borst had die er mooi uitzag, 
maar die aanvoelde als een lip na een spuitje van de 
tandarts”, legt Stefania uit. “Zo lang die lip nog vreemd 
aanvoelt, vergeet jij niet dat je bij de tandarts bent 
geweest. En zo ervaren mijn patiënten dat ook. Pas als 
hun borst weer normaal aanvoelt, kunnen ze vergeten 
wat er is gebeurd en kunnen ze verder gaan met hun 
leven. Door eigen weefsel uit de buik of het bovenbeen 
te gebruiken voor de reconstructie en zoveel mogelijk 
zenuwen intact te laten, kunnen we een vrouw een heel 
waardevol stukje van haar lichaam - en dus van haar 
leven - teruggeven.” 

EEN MOOIE LACH
“Mijn dag kan niet meer stuk als een patiënte me tijdens 
de nacontrole op de poli vertelt dat haar borst weer 
vertrouwd aanvoelt. Maar ik word net zo blij van een 
patiënt met een aangezichtsverlamming die na mijn 
reconstructie voor het eerst sinds lange tijd weer kan 
lachen. Die prachtige momenten geven mij de drive 
om te blijven zoeken naar een manier waarop het nóg 
beter kan. Dat perfectionistische zit in mijn karakter. Ik 
wil altijd alles geven.”

MUZIEK GEEFT RUST
Muziek speelt een belangrijke rol in het werk van Stefania: 
“Ik opereer altijd met muziek op de achtergrond. Dat 
werkt rustgevend. Niet alleen voor mezelf, maar ook 
voor het team. Zelfs de patiënt wordt rustiger van 
muziek, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Zo’n 
operatie is echt teamwork en de patiënt maakt ook deel 
uit van dat team. Als de patiënt rustig is, en het lichaam 
reageert goed op onze handelingen, dan kunnen wij ons 
werk beter doen.” 

COMPLETE PUZZEL
“Ons operatieteam is heel goed op elkaar ingespeeld. 
Dat merk ik vooral als ik in een ander ziekenhuis moet 
opereren met een vreemd team. Dan realiseer ik me 
weer hoe belangrijk het is dat alle puzzelstukjes binnen 
zo’n team perfect in elkaar passen. Bij ons is dat het 
geval. Iedereen is even belangrijk, dus iedereen levert 
ook input voor de playlist tijdens de operatie. Daar staat 
van alles in. Van hiphop tot klassiek. Afhankelijk van de 
operatie en van onze gemoedstoestand.”

“Patiënten worden rustig 
van muziek in de OK”
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Tot ziens op 
Brightlands 

Maastricht Health 
Campus 
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Brightlands Venture 
Support Card 

Brightlands Maastricht Health Campus helpt jou als ondernemer 
bij het (doorgroeien en verder) ontwikkelen van je bedrijf. Onze 
expertises en ons netwerk staan ter beschikking voor ondernemers.

Meer weten over de Brightlands Venture Support Card? Bekijk de 
website: www.brightlands.com/mhc/services  


