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EDITORIAL
Life Sciences & Health internationaliseert en de sector in Rotterdam internationaliseert mee. Startende, gevestigde én internationale bedrijven werken vanuit
onze stad met hun vaak vernieuwende technologie aan de zorg van de toekomst.
Rotterdam blijkt een uitstekende voedingsbodem voor innovaties die de wereld
beter maken, bewijzen de verhalen in dit magazine over Life Sciences & Health
010. Die voedingsbodem wordt volgens prof. dr. ir. Ton van der Steen alleen maar
rijker. De voorzitter van Medical Delta legt vanaf pagina 22 uit waarom nieuwe,
eigen wetenschappelijke programma’s van het kennis- en innovatienetwerk een
enorme boost zullen geven aan deze sector. De brug slaan tussen klinisch en technisch onderzoek is essentieel, zoals dit al met succes gebeurt bij de ontwikkeling
van MarginGuide (pagina 34, 35). Het zijn zulke baanbrekende toepassingen die
onze wethouders Barbara Kathmann (economie) en Sven de Langen (volksgezondheid, zorg) het liefst vanuit Rotterdam de wereld zien veroveren. Ter versterking
van de gezondheidszorg in de stad, ter onderstreping van ons goede innovatieklimaat, maar juist ook om vindingen van levensbelang wereldwijd voor patiënten
beschikbaar te krijgen. In dit magazine geven zij hun visie op de Life Sciences &
Health-sector, een van de belangrijkste pijlers onder een sterke, gezonde stad.
Over die gezonde stad valt veel te leren, bijvoorbeeld uit de gegevens die onze
topziekenhuizen beschikbaar hebben over hun patiënten en behandelmethodes.
Big data inderdaad, maar data scientist Egge van der Poel komt in dit magazine
(pagina 29) met big dating met een nieuwe term. Niet voor niets, want alleen
door goed samen te werken, noem het daten, kunnen we in de toekomst pas echt
volop de vruchten plukken van die schat aan informatie. Hoe? Vraag dat maar aan
Arthur Post-Uiterweer van Quantib en prof. dr. Wiro Niessen, die vanaf de start
nauw betrokken is bij deze spin-off van het Erasmus MC. Quantib (pagina 30, 31)
is vanuit Rotterdam hard op weg om met zijn innovatieve radiologiesoftware een
internationale speler te worden. En dat is goed nieuws, want uiteindelijk dienen
zij met hun medische technologie een maatschappelijk belang. In Rotterdam,
en ver daarbuiten.
Coverfoto: volledig gerobotiseerde beddenwasstraat in het Erasmus MC
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What’s up in LS&H 010?
1. HEALTH INNOVATION CHALLENGE

De gemeente Rotterdam organiseert
jaarlijks de Health Innovation Challenge
(HIC). Deskundigen van diverse bedrijven buigen zich over actuele vraagstukken in de zorg en werken aan concrete
oplossingen. Ze gaan samen op zoek
naar manieren waarop de zorg beter
en efficiënter ingericht kan worden en
welke digitale en technologische innovaties daaraan bij kunnen dragen. In
de meest recente editie van de HIC zijn
challenges voorgelegd door Kinderplein,
Dermahaven & Erasmus MC, Enver
en het Sportbedrijf. De startups die
de beste oplossing bieden, mogen
hun ideeën verder uitwerken. De vier
challenges vertegenwoordigen verschillende aspecten van de gezondheidszorg.
Wat alle zorgorganisaties belangrijk
vonden in de keuze voor de startup was
dat de winnende startup makkelijk kan
inspelen op de individuele challenge
en het meest in staat is om het product
sámen te ontwikkelen. De challenge van
Dermahaven en Erasmus MC luidde als
volgt: “Hoe verbeteren we het verwijzingsproces van huisartsen naar specialisten dermatologie door middel van een
data analyse platform?” Green Orange
mocht de prijs in ontvangst nemen. Kijk
op www.greenorange.com. Enver, jeugdzorg vroeg zich af: “Hoe kan innovatieve software voor robot Luna ouders

helpen bij de opvoeding van hun kind?”
DoBots kwam als winnaar uit de bus.
Kijk op www.dobots.nl. Kinderplein
stelde de vraag: “Hoe kunnen we interne
data en vragenlijsten op een gebruiksvriendelijke manier stroomlijnen,
gebaseerd op Artificial Intelligence?”
Bingli bood de meest passende oplossing.
Kijk op www.mybingli.com. Tot slot vroeg
het Sportbedrijf Rotterdam zich af:
“Hoe maken we de sportaccommodaties toekomstbestendig?” Arbi ging met
de prijs naar huis. Kijk op www.arbi.io.
Voor de volgende HIC kijk op
www.lifesciencesandhealth010.nl

2. MEET JE VERMOEIDHEID

Depressie, burn-out en stress worden
vaak beschouwd als de ziekten van
deze tijd. Het probleem ligt vaak in het
niet herkennen van of toegeven aan de
symptomen die het lichaam aangeeft.
De software van BioCheck maakt het
mogelijk om het niveau van vermoeidheid te meten, onder andere door het
monitoren van de ademhaling, het
hartritme en het herstelvermogen.
Bij extreem vermoeide mensen die
stil in een stoel zitten, wordt dezelfde
activiteit van het autonome zenuwstelsel gemeten als bij mensen die zo hard
mogelijk vijf kilometer proberen te
rennen. In dit geval is mentale begeleiding minder effectief en moet eerst

het lichaam weer belastbaar worden.
Binnen het programma van Biocheck
wordt het vermogen tot herstel gemonitord, hersteld en verbeterd. Deelnemers
herstellen op een duurzame manier en
krijgen de regie terug over hun vitaliteit. BioCheck is dit jaar door de KvK
genomineerd als één van de meest innovatieve MKB’ers van Nederland. Meer
weten? Kijk op www.biocheck.nl

3. EQUIPE GROEIT IN ROTTERDAM

Rotterdam is gekozen tot één van de
drie hoofdvestigingen van Equipe
Zorgbedrijven. Om de daarmee gepaard
gaande groeiende werkzaamheden uit
te kunnen voeren, is een kantoorpand
omgebouwd tot kliniek die naar verwachting vanaf februari 2019 operationeel is.
Benieuwd naar hoe de verbouwing tot
kliniek in zijn werk ging? Blader door
naar de fotoshoot op pagina 12. Equipe
Zorgbedrijven is een zelfstandige groep
van gespecialiseerde focusklinieken in
verzekerde en onverzekerde zorg; Xpert
Clinic, Helder kliniek en Velthuis kliniek.
Zij investeren veel in wetenschappelijk
onderzoek en kwaliteitszorg. De behandelingsresultaten zijn voor de patiënt,
huisartsen en zorgverzekeraars volledig
transparant en meetbaar op aandoenings-, instellings- en behandelaarsniveau. Meer weten? Kijk op
www.equipezorgbedrijven.nl
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door instrumentmakers van Rijndam
Orthopedietechniek. ‘De klikprothese
zorgt ten opzichte van een kokerprothese voor minder pijn, toename van
mobiliteit, verhoging van zitcomfort en
komt het de kwaliteit van leven, participatie en gezonde leefstijl ten goede’,
geeft Marieke Paping, revalidatiearts bij
Rijndam, aan. Wereldwijd wordt osseointegratie na een amputatie nog maar in
een beperkt aantal landen aangeboden.
Meer weten? Kijk op www.erasmusmc.nl/
osseointegratiecentrumrotterdam
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7. MOBIEL ZORGSTATION
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4. BESTE BEHANDELING DANKZIJ
ALGORITME

Joske Ubels beschrijft in haar onderzoekspaper het GESTURE™ algoritme
dat individuele kankerpatiënten koppelt
aan een specifieke therapeutische
behandeling. Met deze methode kan
de beste therapie worden voorgeschreven, wordt het risico op ziekteprogressie aanzienlijk verminderd en
krijgt de patiënt een beter perspectief.
GESTURE™ zoekt door bergen genetische informatie om twee patiënten
te vinden die op basis van hun genen
dezelfde kanker hebben maar een
andere behandeling ondergingen.
De therapeutische behandeling die het
beste resultaat geeft, wordt aangewezen als voorkeursbehandeling voor alle
toekomstige patiënten met datzelfde
kankerprofiel. Joske Ubels schreef dit
onderzoekspaper in samenwerking met
onder andere SkylineDx, een hightechbedrijf in de (kanker)diagnostiek.
Dharminder Chahal, CEO SkylineDx:
“Een behandeling tegen kanker gaat
gepaard met heftige bijwerkingen en
is vaak alleen doeltreffend in een klein
deel van de patiënten. Het is daarom
ontzettend belangrijk dat een arts al

op het moment van diagnosticeren kan
bepalen welke behandeling ingezet gaat
worden”. Meer weten? Kijk op
www.skylinedx.com

5. NEDERLAND VERWELKOMT
HET EMA

De Europese Unie heeft besloten dat
het Europees Geneesmiddelenbureau
(EMA) in 2019 vanuit Londen naar
Amsterdam verhuist. Het EMA is verantwoordelijk voor de registratie en de
beoordeling van de veiligheid en kwaliteit van nieuwe medicijnen. Ook beoordelen zij de kwaliteit en veiligheid van
geregistreerde medicijnen in onderhoud
en houden ze toezicht op de werkzaamheid en veiligheid van bestaande medicijnen. De verhuizing naar Nederland
brengt veel internationale werkgelegenheid met zich mee. Er zijn 885 medewerkers in dienst van het EMA, jaarlijks
ontvangen zij 36.000 professionals en
zijn ze goed voor 30.000 hotelovernachtingen. Dit zal ook een spin-off hebben
in een toenemende werkgelegenheid
op het gebied van logistiek, horeca en
beveiliging. De verwachting is dat een
groot aantal bedrijven zich als partner
bij het EMA zal voegen. Het ‘Invest in

Holland network’ van de Netherlands
Foreign Investment Agency (NFIA),
tezamen met regionale partners zoals
InnovationQuarter en Rotterdam
Partners, helpen deze partijen bij het
opzetten van hun bedrijf in Nederland.
Meer weten? Kijk op www.ema.europa.eu

Met de vergrijzing van de bevolking en
de toenemende administratieve druk op
de zorg, wordt het steeds belangrijker
om blindelings te kunnen vertrouwen
op digitale systemen binnen zorginstellingen. Deze systemen moeten werkprocessen binnen de zorg vereenvoudigen
en verbeteren. Alphatron Medical
ontwikkelt ‘medische workware’ en
introduceerde de Alphatron Mobile
intelligent careStation (AMiS), een
multifunctionele mobiele zorgwerkplek.
De AMiS gaat verder dan de ‘computer
op wielen’ en bevat alle technologie om
veilig, efficiënt, hygiënisch en mobiel
te werken. De mobiele zorgwerkplek
wordt onder andere ingezet voor het
Elektronisch Patiëntendossier (EPD), het
Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS)

en het toedienen van medicatie. De
ontwikkeling van AMiS is een mooi
voorbeeld van nauwe samenwerking
met zorgverleners. Door goed naar
hen te luisteren en inzicht te krijgen
in de dagelijkse routine binnen een
ziekenhuis, worden moderne concepten
ontwikkeld die met de tijd meegroeien.
Meer weten? Kijk op
www.alphatronmedical.com

8. PROTOTYPES VOOR DE ZORG

Hoe stimuleer je voortdurende innovatie in de zorg? Medewerkers van
het Erasmus MC en studenten van
de Hogeschool Rotterdam en de
TU Delft kregen een eigen ontwerp- en
maakstudio in het Erasmus MC. Onder
begeleiding van professionele coaches
werken zij hier aan zorginnovaties. De
Design4Care studio is ingericht voor het
ontwikkelen van innovatieve prototypes
die de zorg veiliger, efficiënter of prettiger maken. Hier worden praktijkproblemen direct door verpleegkundigen
en andere medewerkers aangedragen en
voorgelegd aan een team van studenten. Deze teams zijn interprofessioneel
samengesteld en omvatten studenten
uit de zorg, techniek en ICT. Vanuit verschillende disciplines zoeken zij naar de
beste oplossing. Vervolgens worden de
prototypes samen met medewerkers
van het ziekenhuis doorontwikkeld.

Zij kunnen het prototype immers direct
aan de praktijk toetsen!
Meer weten? Mail naar Onno Helder
o.helder@erasmusmc.nl

9. ROTTERDAM EXPAT CENTRE

Hyperdiverse stad Rotterdam telt meer
dan 170 verschillende nationaliteiten
en maar liefst 50.000 internationals.
Rotterdam Expat Centre, onderdeel
van Rotterdam Partners, voorziet in het
faciliteren en aantrekken van internationaal talent. Voor zowel Nederlandse
als buitenlandse bedrijven. De expats
zelf worden persoonlijk ondersteund
in het formaliteitenproces, zoals het
aanvragen van vergunningen. Twee keer
per jaar worden nieuwkomers warm
verwelkomd tijdens het ‘International
Welcome event’. Middels workshops
worden zij geïnformeerd over de
Nederlandse cultuur en actuele thema’s
zoals het Nederlandse zorgsysteem en
de belasting. Rotterdam Expat Centre
ondersteunt naast de kennismigrant ook
alle PHD-ers en wetenschappelijke
onderzoekers die veelal in de Life
Science & Health sector werken. Mede
dankzij deze hulp vinden internationals
snel hun weg en blijven de bedrijven
graag in Rotterdam. Zo levert het Expat
Centre een mooie bijdrage aan het
optimaliseren van het vestigingsklimaat.
www.rotterdamexpatcentre.nl

6. VAN KOKER- NAAR
KLIKPROTHESE

Het Osseointegratie Centrum Rotterdam
behandelt mensen met een been
amputatie die veel klachten hebben
van hun kokerprothese. De behandeling
bestaat uit een operatie en een revalidatietraject. Het operatieve deel van
de behandeling vindt plaats door
traumachirurgen Michiel Verhofstad
en Oscar van Waes in het Erasmus MC.
Bij osseointegratie wordt een metalen
pen in het gezonde bot van het geamputeerde been geplaatst, waaraan direct
een prothese kan worden bevestigd.
De prothese is direct verbonden met
het bot, waardoor er geen kokerprothese meer nodig is. In het poliklinisch
revalidatietraject bij Rijndam Revalidatie
leren mensen vervolgens lopen met
de nieuwe prothese. De instelling en
aanpassing van de prothese vindt plaats
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Zicht op de sector
Kijk mee met drie innovatieve LS&H010 organisaties.

Volledig gerobotiseerde beddenwasstraat in het Erasmus MC
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Robotica in de zorg
Het Erasmus MC heeft een volledig gerobotiseerde
beddenwasstraat. Samen met IMS Innovations ontwierp
en produceerde het Erasmus MC een innovatief reinigingssysteem. In het licht van multiresistente bacteriën
betekent dat een grote stap vooruit voor de patiëntveiligheid. De wasstraat was bij de ingebruikname in
2015 wereldwijd het eerste beddenreinigingssysteem dat
volledig met robotica werkt. Een handmatige wasbeurt
kost dertig liter water, een beurt in de wasstraat kost
slechts zes liter. Binnenkort gaat de wasstraat over op
stoom – en verbruikt dan nog maar twee liter water.
Robots maken in het Erasmus MC niet alleen de bedden
schoon, ze sorteren ook de medicatie van patiënten.
De PillPick zorgt dat elke patiënt zijn dagelijkse dosis
medicijnen aan een ringetje krijgt aangereikt. De robot
is gelinkt aan HiX, het elektronisch patiëntendossier dat
in het ziekenhuis wordt gebruikt. De robotisering van
medicatievoorziening verkleint de kans op medicatiefouten. De pillpick zorgt ervoor dat verpleegkundigen,
die voorheen veel tijd spendeerden aan het uitzetten
van medicatie, zich kunnen richten op de patiëntenzorg.
Erasmusmc.nl

De PillPick sorteert de medicatie van patiënten.
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Transformatie van kantoor naar zelfstandige kliniek

Kantoortransformaties in de stad
Rotterdam werkt aan de aantrekkelijkheid van kantoorlocaties door ruimte te
bieden aan verschillende doelgroepen.
Naast werklocaties moet er ook ruimte
komen voor woningen en voorzieningen.
De Transformatie van kantoorpanden
naar andere functies is één van de
manieren om dit te doen. Het zorgt
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voor een gevarieerd gebied en een
aantrekkelijke stad. De mogelijkheid
om kantoren te transformeren, biedt
kansen voor ondernemers om te investeren in of zich te vestigen op locaties die
eerder niet vanzelfsprekend waren. Dat
is goed voor de diversiteit en leefbaarheid en biedt daarnaast een oplossing

voor leegstand. De transformatie door
Equipe Zorgbedrijven van een kantoor
naar een zelfstandige kliniek is daar een
mooi voorbeeld van.
Equipezorgbedrijven.nl
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Concentratie van prostaatzorg
en -onderzoek
Het Anser Prostaatcentrum is een samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen in Rotterdam,
Amsterdam, Leiden, Den Haag en Dordrecht op het
gebied van prostaatzorg. In deze Anser prostaatcentra
vindt diagnostiek plaats, wordt het behandelplan
opgesteld en kan de patiënt terecht voor nazorg.
Eventuele operaties worden door gespecialiseerde
operateurs uitgevoerd met de Da Vinci Robot in
de Anser prostaatoperatiekliniek, gevestigd in het
Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. Binnen het netwerk
wordt kennis gedeeld en gezamenlijk wetenschappelijk
onderzoek verricht op het gebied van prostaatzorg,
zodat patiënten verzekerd blijven van de meest
vooruitstrevende diagnose- en behandeltechnieken.
Anserprostaatcentrum.nl

Besturing
Life Sciences
van &deHealth
Da Vinci
010 Robot
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Welkom in de w ondere wereld
van fondsen en financiering
Fondsen en financieringsprogramma’s zijn onmisbaar om innovaties naar de markt
te brengen, zeker in de kapitaalintensieve Life Sciences & Health-sector. Niels van
Leeuwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wijst de weg.

‘SOCIALE
IMPACT WORDT
STEEDS
BELANGRIJKER’

Soms drinkt Niels van Leeuwen koffie
met iemand, die nog voor de laatste
slok zegt: Had ik jou maar eerder leren
kennen. Vleiend, natuurlijk, maar de
liaison Topsector Life Sciences & Health
van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) weet dat collega’s
hetzelfde meemaken. ‘Zeker voor
startende ondernemers is de wereld van
fondsen, subsidies en financieringsprogramma’s onoverzichtelijk,’ zegt hij.
‘Voor elke bedrijfsfase is wel een loket
en iedere geldverstrekker heeft wel iets
eigens te stimuleren. Wij weten de weg.
Die kunnen we wijzen, maar meelopen
tijdens een subsidieaanvraag kan ook.
Die ondersteuning wordt gewaardeerd.’
Van Leeuwen ziet hoe publieke financieringsprogramma’s een cruciale rol
spelen in de Life Sciences & Healthsector. ‘Het is een kapitaal- en kennisintensieve sector, die sterk leunt op
wetenschappelijk onderzoek. Om tot
innovaties te komen, maar ook om ze
in een latere fase te valideren. Dit is
kostbaar en zeker als de afstand tot
de markt nog groot is, zijn private
investeerders nog niet bereid volledig
in te stappen. Publiek geld dient zeker
in de vroegste fase als katalysator.’
Van financieringsinstrumenten voor
de proof of concept-fase, start-ups en
scale-ups (zie ook p. 18-19) wordt dan
ook goed gebruikgemaakt, constateert
Van Leeuwen. Succesvolle aanvragen
onderscheiden zich op twee punten.

‘Is het product, de dienst of de technologie écht innovatief en is de impact
groot? Economisch én maatschappelijk.
De onderliggende business case moet
dus goed zijn, en de samenleving moet
uiteindelijk ook geholpen zijn met
de vinding. Bijvoorbeeld doordat het
betere of goedkopere zorg oplevert.
Zeker die maatschappelijke impact
wordt bij aanvragen steeds belangrijker.’
Het doen van die aanvragen is met
name voor bedrijven in de beginfase
geen dagelijkse kost. RVO.nl kan ondersteunen, net als commerciële bureaus.
‘Dit kan prima uitpakken. Maar belangrijk is dat de ondernemer beseft dat hij
hoe dan ook zelf zal moeten bijdragen
aan de inhoud van de aanvraag.
Het zijn immers zijn eigen research- &
development-activiteiten en business
case die centraal staan. Hij moet dus
altijd tijd en energie in de aanvraag
steken. Publiek geld is mooi, maar
soms is het de vraag of het dit waard is.’
Voor dat publieke geld kan het verleidelijk zijn om de plannen aan te passen
naar de speerpunten van een individuele
regeling. ‘Nooit doen, niet buigen,’ zegt
Van Leeuwen. ‘Wie mee wuift met elke
financieringsregeling, knakt. Want welke
kant ga je op, als je bij drie verschillende
programma’s net even een ander verhaal
vertelt? Het is ook niet nodig. Bijna
altijd zijn er ondersteuningsmogelijkheden te vinden die direct een goede
match vormen met je bedrijf.’
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Van Leeuwen raadt bedrijven die het
doen van een aanvraag overwegen aan
om in gesprek te gaan met ondernemers
die hen bij het betreffende programma
voorgingen. ‘Van succesvolle aanvragen leer je veel, maar kijk ook naar
de timing. Publieke financieringsinstrumenten kennen soms een langere
doorlooptijd. Hierop wachten kan de
ontwikkeling van een bedrijf vertragen.
Wil je dit? Financieringsprogramma’s
spelen een belangrijke rol in de sector,
maar vasthouden aan je eigen koers is
pas echt van onschatbare waarde.’

De regio Rotterdam onderscheidt zich
met een sterke kennisinfrastructuur
in Life Sciences & Health. Ook voor
internationale bedrijven zijn er volop
mogelijkheden om gebruik te maken
van publieke financieringsprogramma’s
in Nederland. ‘Bijvoorbeeld voor internationale spelers die willen meedraaien
in een onderzoeksprogramma,’ zegt
Van Leeuwen. ‘Vaak gaat het om
projectmatige ondersteuning. Wat
natuurlijk kan uitgroeien tot iets
groters.’

Meer weten?
Kijk op Rvo.nl/subsidies-regelingen en
zoek een voor u relevant financieringsprogramma. Of neem contact op met Klantcontact van Rvo.nl via 088 – 042 42 42.
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Financieringsm ogelijkheden
“Quantib heeft verschillende prestigieuze subsidies, zoals bijvoorbeeld
van Horizon 2020, mogen ontvangen.
De subsidies stellen ons in staat om
naast onze revolutionaire software voor
het detecteren van dementie op hersenscans, ook voor andere aandoeningen
oplossingen te ontwikkelen. Zo zijn we
bezig met de ontwikkeling van software
voor het bepalen van heupslijtage en
voor het beoordelen van beroertes.
Hiernaast leveren de subsidieprogramma’s vruchtbare samenwerkingen op
die ons helpen onze revolutionaire
technologie sneller in ziekenhuizen te
krijgen om zo het verschil voor patiënten
te maken.”
Arthur Post Uiterweer, CEO Quantib

ACCELERATORS
& INCUBATORS
Rotterdam region
INFORMATION/HELP
Maas & Kleiberg Subsidieadvies
Life Sciences and Health 010
InnovationQuarter
Fundsup
RVO

Health Innovation Challenge
Erasmus MC Incubator
Holland US Bridge
CIC Rotterdam
Rockstart
YES!Delft
ECE

(PRE)SEED FINANCING
Blue Sparrows Medtech Fund
High-Tech Gründerfonds
RedMedtech Ventures
Swanbridge Capital
Ylvas Investments
Noaber
Vectrix
NLC
Uniiq
Luris

SEED TO EARLY
STAGE INVESTORS
Blue Sparrows Medtech Fund
Health Investment Partners
High-Tech Gründerfonds
BioGenerationVentures
Innovation Industries
Swanbridge Capital
Health Innovations
InnovationQuarter
Ylvas Investments
Vesalius Ventures
Carduso Capital
Healthy Capital
Holland Venture
Thuja Capital
Kikk Capital
SHIFT Invest
M Ventures
Noaber

CROWDFUNDING
Oneplanetcrowd
Zorgfunders
Ikgastarten
Getfunded
Symbid

SUBSIDY
Kansen voor West2
Horizon 2020
EIT Health
EIT Digital
ZonMw

Met het verstrekken van deze informatie wordt slechts een inkijk in de
mogelijkheden van ﬁnanciering en de wegen daar naar toe gegeven.

“In 2017 ontvingen we de AAL-subsidie van ZonMw ter
waarde van 120.000 euro voor ons Project eWare. Deze
subsidie helpt ons om internationaal onderzoek op te zetten
om te kijken of onze sociale robot Tessa met data van het
lifestylemonitoringsysteem mensen met dementie beter kan
ondersteunen. Afwijkend gedrag van het dagelijkse patroon
wordt opgemerkt in het lifestylemonitoringsysteem via sensoren
in het huis, en dat triggert een gepersonaliseerd programma in
Tessa. Tessa kan dan de persoon motiveren om te gaan eten, of
kan voorkomen dat hij of zij ‘s nachts gaat dwalen.”
Wang Long Li, founder en CEO TinyBots

“In 2017 ontvingen we de Headstart / Proof of Concept
subsidie van EIT Health. De bijdrage stelde ons in staat
om een aantal leidende bedrijven en instellingen in Europa
en de Verenigde Staten te bezoeken. Dit heeft geleid tot
waardevolle contacten en tot het aanscherpen van onze
strategie om klinieken te ondersteunen bij de behandeling
van kanker met behulp van thermotherapie. Het programma
was zeer toegankelijk en pragmatisch van opzet. Ik zou er zo
weer gebruik van willen maken!”
Paul van den Biggelaar, CEO Sensius BV
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LATER STAGE
INVESTORS
Main Capital Partners
Sofinnova Ventures
InnovationQuarter
Gilde Healthcare
Karmijn Kapitaal
Inkef Capital
Forbion
Gimv
LSP

SERIES A-B
High-Tech Gründerfonds
BioGenerationVentures
Health Innovations
InnovationQuarter
Vesalius Ventures
Holland Venture
Thuja Capital
NxG Ventures
Inkef Capital
Kikk Capital
M Ventures
LSP
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‘Rotterdam broeinest
van innovatie’
Life Sciences & Health ontwikkelt zich in Rotterdam in hoog tempo. Wethouders
Barbara Kathmann (economie) en Sven de Langen (volksgezondheid, zorg) over een
van de belangrijkste pijlers onder een sterke, gezonde stad.
Wethouder De Langen, u bent veelvuldig van de partij tijdens innovatiebijeenkomsten van Life Sciences
& Health 010. Waarom?
De Langen: ‘Omdat ik geloof dat nieuwe
technologie kan bijdragen aan de
gezondheidsbeleving van de inwoners
van onze stad. Daarom word ik blij als
ik zie hoe ons cluster Stadsontwikkeling
volop bezig is om startende, gevestigde
én internationale bedrijven in deze
sector op weg te helpen. We zitten
bovenop een broeinest van innovatie in
de zorg. Daar worden Rotterdammers
uiteindelijk ook beter van.’
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Wat is de economische waarde van
de sector voor de stad?
Kathmann: ‘Laat ik het uitdrukken in
werkgelegenheid. In Rotterdam werken
liefst 45.000 mensen in de life sciences
& health-sector, in onze regio zelfs
meer dan 72.000. Dit is qua werkgelegenheid een van de grootste sectoren.
En dan tel ik het groeiend aantal ICTbedrijven en zakelijke dienstverleners
dat óók oog heeft voor vraagstukken in
de zorg niet eens mee. De zorg innoveert in rap tempo, en bedrijven spelen
hier een grote rol in.’

Hoe ziet dat aantrekkelijke vestigingsklimaat voor Life Sciences & Healthbedrijven in Rotterdam eruit?
Kathmann: ‘We hebben in de regio
Rotterdam een uitstekende kennisinfrastructuur, met het Erasmus MC als kloppend hart. Geniale ideeën voor betere
zorg die daar bij wetenschappers ontstaan, worden via hun Incubator in de
Rotterdam Science Tower naar de markt
gebracht. In diezelfde toren bouwen
we in de Life Sciences & Health Hub
aan een sterke community in de sector.
Onder meer met de Health Innovation
Challenge, waarin het mkb wordt uitgedaagd om oplossingen te ontwikkelen
voor zorgvraagstukken. Rotterdam is
razend interessant voor bedrijven die
vooruit willen in deze sector.’

Welk voorbeeld spreekt u
persoonlijk aan?
Kathmann: ‘De digitale poli van
Parnassia, in onze stad een van onze
grootste aanbieders van geestelijke
gezondheidszorg. Ontwikkeld door
Sense Health, een Rotterdams bedrijf.
Technologie uit de stad inzetten voor de
gezondheid van Rotterdammers – hier
komen onze portefeuilles echt samen.’
De Langen: ‘Heb ik gezien tijdens een
innovatieontbijt in de Science Tower.
Patiënten met angst- en stemmingsklachten kunnen nu op afstand en dus
sneller behandeld worden, in plaats van
pas als er plek is in de praktijkruimte.
Beeldbellen, appen, chatten – waarom
zou dit in de zorg niet werken? Advies
vragen of je hart luchten kan prima
via die wegen.’

En die worden door de gemeente Rotterdam met open armen ontvangen?
Kathmann: ‘Absoluut. Zeker bedrijven
in Life Sciences & Health helpen we
waar we kunnen, omdat zij niet alleen
een economisch, maar ook een maatschappelijk belang voor de stad dienen.
Gezonde Rotterdammers zijn nodig
voor een gezonde economie.’

Bent u niet bang dat technologie uiteindelijk het werk van zorgverleners
overneemt?
De Langen: ‘Nee. Wanneer een thuiszorgmedewerker niet meer hoeft te
stofzuigen omdat een robotstofzuiger
dat voortaan doet, dan sta ik te juichen.
Omdat er dan meer tijd overblijft voor
menselijk contact, een praatje. Dit gaat

over een huishoudelijke toepassing,
maar in het herkennen en behandelen
van ziektebeelden kan innovatie natuurlijk helemaal van levensbelang zijn.’
Waarom ziet u die doorbraken het
liefst vanuit Rotterdam tot stand
komen?
Kathmann: ‘Omdat ze direct onze
gezondheidszorg versterken en ons
innovatieklimaat onderstrepen. Nieuw,
vooruitstrevend ondernemerschap is
goed voor de economie van de stad.’
De Langen: ‘Exact. De vruchten van de
briljante uitvindingen die in Rotterdam
gedaan worden, mogen ook in de stad
geplukt worden. Laat die start-ups hier
maar groeien, vanuit hier de wereld
veroveren. Zo komt die betere zorg niet
alleen voor Rotterdammers beschikbaar,
maar ook op plekken op de aarde waar
mensen met dezelfde gezondheidsissues
te maken hebben.’

‘GEZONDE
INWONERS ZIJN
NODIG VOOR
EEN GEZONDE
ECONOMIE’

21

Vruchtbare bod em voor
technologische oplossingen
Medical Delta gaat een nieuwe fase in. Het kennis- en innovatienetwerk zet in de nieuwe
koers volop in op eigen wetenschappelijke programma’s.

‘MET ONZE WIL
OM SAMEN
TE WERKEN
ONDERSCHEIDEN
WE ONS IN DE
WERELD’

De nieuwe strategie van Medical Delta
komt volgens voorzitter Ton van der
Steen, twaalf jaar geleden een van de
grondleggers van het samenwerkingsverband, op het juiste moment. Na ruim
tien jaar staat er een sterk netwerk van
universiteiten, hogescholen, zorginstellingen, overheden en bedrijven dat
vanuit de regio Rotterdam-Leiden-Delft
samenwerkt aan technologische oplossingen voor de zorg van de toekomst.
‘Met eigen onderzoeksprogramma’s
worden we veel krachtiger en kunnen
we gerichter sturen,’ zegt hij. ‘En we
creëren pipelines voor technologische
toepassingen die hieruit voortkomen.
Van concept tot het daadwerkelijke
gebruik in de praktijk, waarbij we met
onze Living Labs nieuwe technologie al
vroegtijdig toetsen met degenen voor
wie het ontwikkeld wordt.’

TOEKOMSTBESTENDIGE
GEZONDHEIDSZORG

De nieuwe onderzoeksprogramma’s
richten zich onder meer op de ontwikkeling van technologische toepassingen
die mensen in staat stellen hun gezondheid zoveel mogelijk in eigen hand te
nemen.
Bijvoorbeeld e-health-applicaties die
patiënten op basis van hun eigen data
realtime informeren over hun gezondheidssituatie, en helpen hun leefstijl bij
te sturen. Van der Steen: ‘Belangrijk is
dat mensen de toegevoegde waarde van
technologie voor hun gezondheid zien
en ervaren, en het uiteindelijk accepteren als onderdeel van de zorg.’

Wat als door vroege diagnose een openhartoperatie kan worden voorkomen?
En wat als per patiënt op voorhand kan
worden bepaald welke chemotherapie
wel en welke niet zal aanslaan? ‘Dan
scheelt dat ellenlange revalidatietrajecten of negatieve bijwerkingen voor de
patiënt, terwijl de zorgkosten ook nog
eens stukken lager zullen uitvallen,’
zegt Van der Steen. ’In de toekomst zal
de zorg steeds meer thuis en in de wijk
worden verleend. Menselijke zorg, met
technologische ondersteuning en de
focus op preventie en vroegbehandeling.’

MEDISCHE EN TECHNISCHE
WERELD VERENIGD

Bij de nieuwe onderzoeksprogramma’s
is betrokkenheid van ten minste één
clinicus en één ingenieur of fundamentele wetenschapper een essentiële voorwaarde. Dit is in lijn met het groeiend
aantal Medical Delta-hoogleraren, die
met aanstellingen in minimaal twee
van de drie steden Rotterdam, Delft
en Leiden de brug vormen tussen de
medische en de technische wereld.
Van der Steen, zelf Hoofd Biomedische
Technologie van het Erasmus MC
en hoogleraar Natuurkunde aan de
TU Delft: ‘Plat gezegd: ziekenhuizen
zitten vol met klinische problemen,
waar mogelijk technische oplossingen
voor zijn. Technische universiteiten
lopen over van die oplossingen. Voor
toekomstbestendige gezondheidszorg
móét er wel worden samengewerkt. Dit
gebeurt aan Harvard, Stanford én in
onze regio. Kijk ook naar het groeiend
aantal studies dat deels aan
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‘DIT GEBIED IS
EEN KRAAMKAMER VOL
TALENT’

TU Delft en deels aan het Erasmus MC
en LUMC wordt gegeven. Klinische
technologie, nanobiologie – ons gebied
is een kraamkamer vol talent dat wordt
klaargestoomd om vorm te geven aan
de toekomst van de gezondheidszorg.’

INTERNATIONALE
AANTREKKINGSKRACHT

Van der Steen noemt het nieuwe wetenschappelijke programma een enorme
boost voor de Life Sciences & Healthsector in Zuid-Holland. ‘Er zullen
nieuwe bedrijven uit ontstaan en
gevestigde namen door worden

aangetrokken. De internationale spelers
willen zijn daar waar het geld, de kennis
en de mensen zitten. Die mensen vinden
ze hier. Uitstekend opgeleid, gemotiveerd én in staat tot goede samenwerking. Met die samenwerkingsgerichte
houding onderscheiden we ons in de
wereld. Als Medical Delta zijn we inmiddels zelf uitgegroeid tot een voorbeeld
van het moois waartoe dit kan leiden.’
Meer weten? Kijk op Medicaldelta.nl.
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Maak kennis met vier professionals die
– vaak onder de radar – met ziel en
zaligheid werken aan een gezondere stad.

Marc Schellekens

UITVINDER EN OPRICHTER VAN HET LABHOTEL
‘Innovatie is mijn passie. Durven te ondernemen, inventariseren waar de behoefte ligt en daar met een product,
idee of samenwerking op aansluiten. Het LabHotel in de
Rotterdam Science Tower biedt onderzoekers de kans
om een laboratoriumruimte te huren en zo bewijs voor
hun concept te vergaren. Rotterdamse en internationale
ondernemers kennen de weg naar het LabHotel. Met innovatie als belangrijke drijfveer, geven zij uiteindelijk kennis
en expertise terug die belangrijk zijn voor Rotterdam.’

Larissa de Groot

STUDENT EN VRIJWILLIGSTER BIJ
RIJNDAM REVALIDATIE
‘Ik ben niet anders dan ‘gezonde’ mensen, ik kan alleen
niet lopen. Ik wil dat andere mensen met een beperking
zichzelf ook als volwaardig zien. Na lange tijd vooral
gefocust te hebben op mijn beperkingen, richt ik me nu
volledig op wat ik wél kan. Als ik mijn Health Sciences
Research Master heb afgerond, wil ik promoveren en
onderzoek verrichten binnen de revalidatiegeneeskunde.
Als je focust op alle mogelijkheden die er zijn, dan valt er
nog zoveel te winnen!’

Marc Schellekens

Larissa de Groot

Nizar El Manouzi

Liesbeth van Heel

Nizar El Manouzi

VIERDEJAARS STUDENT GENEESKUNDE,
ERASMUS MC
‘De arts van de toekomst moet kunnen inspelen op
de diversiteit van Rotterdam. We willen de traditionele
arts – patiëntrelatie doorbreken en de zorg terugbrengen
van mens tot mens. Communicatie en zorgaanbod
moeten naadloos aansluiten op de belevingswereld van
de patiënt. Gelukkig wordt onze visie breed gedragen!
Met behulp van subsidie kunnen we de komende twee
jaar aan de slag met ons plan om diversiteit en inclusiviteit in het curriculum te bevorderen.’

Liesbeth van Heel

SENIOR BELEIDSADVISEUR, ERASMUS MC
‘Al twintig jaar ben ik met veel plezier betrokken bij de
totstandkoming van het nieuwe Erasmus MC. Samen
met mijn team heb ik stad en land afgereisd om kennis
op te doen bij vooruitstrevende ziekenhuizen. Daar
werden we goed geïnformeerd, wat ons hielp om hier
in Rotterdam een krachtig concept en prachtig gebouw
neer te zetten. Nu zetten we zelf onze deuren open, ook
voor vertegenwoordigers van internationale ziekenhuizen. Samen komen we verder!’
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INVENTED 010
INNOVATIE BRENGT LIFE SCIENCES & HEALTH VERDER.
DRIE ROTTERDAMSE OPLOSSINGEN VOOR WERELDWIJDE PROBLEMEN.

KINDERSLOT
Met behulp van de ‘Fix bedhaak’ zet
je het bedhek van een kinderbedje
in iedere gewenste stand. Tot grote
vreugde van de verpleegkundigen
op de Kinder Intensive Care van het
Sophia Kinderziekenhuis. Hier zijn
kinderbedjes namelijk standaard
uitgerust met bedhekken verstelbaar
in twee verschillende standen, wat
belemmerend werkt. De hoge en tevens
veiligste stand maakt het lastig om goed
bij het kindje te komen. Bovendien
zijn de infuuslijnen vaak te kort. Met
het bedhek op de lage stand kan het
kindje uit bed vallen – met alle gevolgen
van dien. Bij Technicare vonden ze
daar iets op. In nauwe samenwerking
met verpleegkundigen bedachten
en ontwikkelden zij de Fix bedhaak,
hiermee is het bedje verstelbaar in
meerdere standen. Technicare.nl

SWINGENDE OEFENING
Ademhalingsoefeningen saai? Nu niet meer! De GroovTube helpt kinderen met een chronische aandoening om
oefeningen op een speelse manier uit te voeren. Met behulp van een interactieve game reguleren en versterken ze de
ademspierkracht. De visuele feedback op de ademhaling verhoogt de inzet en daarmee de motivatie. Adem in of uit in
het mondstuk en de luchtstroom wordt geregistreerd en omgezet in beeld- en geluidseffecten in een speciaal ontwikkelde
app. De GroovTube is ontwikkeld door AudioRhoon in samenwerking met Rijndam Revalidatie en wordt ingezet bij
ademhalingstherapie, logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. Groovtube.nl
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DUBBELCHECK
Een patiënt moet volledig kunnen vertrouwen op de juiste inhoud en omschrijving van voorverpakte medicijnzakjes.
Om in de apotheek snel en efficiënt controles uit te voeren, ontwikkelden Spark design & innovation en ZiuZ Medical ‘IRIS’,
een compacte medicijnzakjes scanner. IRIS controleert medicijnzakjes met een snelheid van 2.000 stuks per uur. De zakjes
worden gecontroleerd met behulp van analyses van kleuren- en ‘near infrared’ (NIR) afbeeldingen.
Sparkdesign.nl, ZiuZ.com

Big dating
Big data kan artsen en patiënten helpen om betere beslissingen te nemen. Maar data
scientist Egge van der Poel kijkt vooral uit naar big dating.

Door snelle digitalisering wordt hypothese-gedreven onderzoek steeds vaker
vervangen door data driven research.
Mooi, vindt Egge van der Poel. Maar de
data scientist zou wel graag nog even
sleutelen aan de term. ‘Dat ‘driven’ moet
er tussenuit. Want het impliceert dat
de data bepaalt, en niet de onderzoeker. Het gaat er uiteindelijk om dat de
beste informatie op het juiste moment
beschikbaar is. Dat we van iedere vorige
patiënt leren voor de volgende, of die
nu in Rotterdam of Groningen is
behandeld.’
Van der Poel noemt het mee kunnen
wegen van de gegevens van duizenden
patiënten een waardevolle toevoeging
voor het beslissingsproces van arts en
patiënt. ‘Iemand die na de behandeling
van keelkanker met slikklachten in de
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spreekkamer zit, wil twee dingen weten:
is dit gek en wat kan ik verwachten?
Voor hem kan het zeer geruststellend zijn
als uit patiëntendata blijkt dat het erbij
hoort.’
Goede data sets zijn hiervoor essentieel.
‘Een moeilijk punt,’ zegt Van der Poel.
‘Onderzoekers zijn nu nog 80% van hun
tijd kwijt aan het beschikbaar krijgen
en opschonen van data. Samenwerking
tussen ziekenhuizen verloopt moeizaam
en ook bínnen die ziekenhuizen wordt
met meerdere administratiesystemen
gewerkt. Maar dit mag ons niet weerhouden om toch samen te experimenteren.’

Rotterdam. Met een universitair medisch
centrum, sterke ziekenhuizen en goede
eerstelijns zorgverleners zijn in de stad
alle elementen aanwezig om de vruchten van big data te plukken. Die big
data gaat patiënten uiteindelijk helpen.
Maar eerst is het dus tijd voor samenwerking tussen al die organisaties, tijd
voor big dating.’
Meer weten? Kijk op bigdata.doctor.

Volgens Van der Poel is het zaak om
klein te starten. ‘De wil om samen
te werken is er wel degelijk, ook in
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‘Het draait om
wereldwijde impact’
Quantib maakt naam met haar artificial-intelligencesoftware voor radiologen. Het
Rotterdamse bedrijf neemt met haar snelle en objectieve diagnosetechnologie een vlucht,
een wereldwijde vlucht.
Arthur Post Uiterweer glimlacht. De ceo
van Quantib proeft de vraag naar de
internationale ambities van de specialist
in medische artificial intelligence, en
zegt dan: ‘Wij zijn níets zonder internationale ambities. Nederland is een
schitterend land, waar we bevoorrecht
zijn met een uitstekende gezondheidszorg. Maar alleen de Nederlandse markt
bedienen kan niet. Onze blik is op de
wereld gericht. Zodat uiteindelijk
patiënten van over de hele wereld
kunnen profiteren van onze snelle en
objectieve diagnosetechnologie.’
Het is een stip op de horizon die prof. dr.
Wiro Niessen ook ziet. Het hoofd van de
Biomedical Imaging Group Rotterdam
van het Erasmus MC kijkt uit naar de
dag waarop bij behandeling van elke
nieuwe patiënt geleerd is van de behandeling van alle eerdere patiënten. ‘Die
dag gaat komen. Optimaal gebruik
maken van patiëntendata door artificiële intelligentie-technieken, dat is waar
we naartoe gaan. Quantib loopt hierin
voorop, de machine learning-software
is state of the art. Quantib maakt snelle
en objectieve diagnose én prognose op
basis van beelddata mogelijk.’
Quantib – een spin-off van het Erasmus
MC – richtte haar technologie aanvankelijk vooral op het detecteren en volgen
van neurologische aandoeningen, zoals
Multiple Sclerosis, Alzheimer en andere
vormen van dementie. Algoritmes voorspellen op basis van duizenden CT- en
MRI-scans hoe een ziekte verloopt, en
of behandelingen wel of niet aanslaan.
Zelfs hele subtiele tendensen worden
zichtbaar. ‘Inmiddels kijken we verder
dan hersenaandoeningen,’ zegt Post
Uiterweer. ‘Hierin is onze samenwerking
met het Erasmus MC essentieel.
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Mede vanwege deze samenwerking
met één van de prestigieuste universitair
medische centra van Europa kunnen
wij de concurrentie met start-ups uit
Silicon Valley aan.’
Niessen is het gezicht van die samenwerking. De wereldwijde autoriteit in
biomedische beeldverwerking is vanuit
het Erasmus MC één dag per week
gedetacheerd bij Quantib, waarvan hij
als onderzoeksleider en co-founder zelf
aan de basis stond. ‘Onderzoek doen is
fantastisch. Maar het is onbevredigend
als het alleen tot kennis en medische
literatuur leidt. Impact – daar draait
het om. Met Quantib realiseren we
die impact, zorgen we dat onze
Rotterdamse technologie voor patiënten
over de hele wereld ingezet kan worden.’
Volgens Niessen onderscheidt Quantib
zich op drie punten. De technologie, de
inbedding in de klinische praktijk en het
vermogen om door het verzamelen van
klinisch bewijs te voldoen aan internationale regelgeving, wat nodig is om
te mogen toetreden tot de markt.
‘Voor die bewijsvoering is intensieve
samenwerking met eindgebruikers
essentieel. Quantib beschikt over een
groot internationaal netwerk van medische specialisten. Zij zien de meerwaarde van de technologie, die hen
kan helpen om de kwaliteit van en het
plezier in hun werk te verbeteren.’

dien kunnen wij zo met een wereldwijde
blik werken, zonder een wereldwijde
verkooporganisatie op te hoeven zetten.
Vanuit Rotterdam, dat met het Erasmus
MC en al het talent dat hier rondloopt
voor ons de perfecte thuisbasis is.’
Meer weten? Kijk op Quantib.com.

‘QUANTIBS
MACHINE
LEARNINGSOFTWARE
IS STATE OF
THE ART’

Quantib wil haar internationale ambities – met focus op de Verenigde Staten,
China en de grotere Europese landen
– waarmaken in samenwerking met
mondiale spelers GE Healthcare, Philips,
Sectra en Nuance. Post Uiterweer: ‘Onze
software is een waardevolle aanvulling
op hun medische apparatuur. Boven-
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Toppartner en talent
op loopafstand

Vlaggenschip op
internationale koers
VirtualMedSchool veroverde vanuit Rotterdam eerst Nederland. In samenwerking met
Siemens Healthineers moet nu de wereld volgen.
Ronald Nanninga ziet artsen, verpleegkundigen en studenten soms het zweet
uitbreken. Het is ook schrikken, als een
patiënt onder je handen in een stuip
schiet. Ook al gebeurt het tijdens het
spelen van AbcdeSIM, een combinatie
tussen een serious game en medische
simulatie, waar patiënten met alle
denkbare acute aandoeningen virtueel
binnenkomen op de spoedeisende hulp.
‘En levensecht reageren op de ingrepen van artsen of verpleegkundigen,’
zegt Nanninga, ceo en oprichter van
VirtualMedSchool, ontwikkelaar van
AbcdeSIM. ‘Vergissingen zijn belangrijke
leerpunten. Fouten maken mag, zonder
dat er daadwerkelijk patiënten onder
lijden.’

Jawad Handizi, Country Imaging Sales Manager
Netherlands GE Healthcare

Raymond Koren, Managing Director
Netherlands GE Healthcare

IJsfontein. Inmiddels zijn ook het
Sophia Kinderziekenhuis en het Brandwondencentrum van het Maasstad
Ziekenhuis nauw betrokken. Nanninga:
‘Met hun expertise kunnen we onze
games zo levensecht mogelijk maken.
Met resultaat. Niet voor niets verdienen
Nederlandse artsen en verpleegkundigen nascholingspunten met AbcdeSIM,
ons vlaggenschip.’

Dat vlaggenschip moet het Rotterdamse
bedrijf over de hele wereld gaan brengen.
Eind 2018 startte VirtualMedSchool
– al succesvol in het Verenigd Koninkrijk –
hiertoe een samenwerking met Siemens
Healthineers. ‘Onze diensten hebben
wereldwijde potentie. Patiënten reageren overal hetzelfde en het ABCDEprotocol (airway, breathing, circulation,
VirtualMedSchool startte vijf jaar
geleden. Als spin-off van het Erasmus MC disability, exposure, red.) is bovendien
internationaal. Alleen hebben wij niet de
en de huisartsenopleiding SBOH, in
mankracht om overal voet aan de grond
samenwerking met gamebouwer

te krijgen. Siemens heeft dat mondiale
netwerk in de medische wereld wel.
Daar kunnen wij van profiteren, zoals
zij met ons naast hun medische apparatuur nu ook klinische educatie kunnen
bieden. Het totale pakket, ja.’
Hoewel AbcdeSIM de wereld nog moet
veroveren, werkt VirtualMedSchool
al aan de volgende generatie serious
games. ‘We kijken naar virtual reality,
en de mogelijkheid om gebruikers zelf
scenario’s te laten creëren. Ook qua
ontwikkeling is Rotterdam voor ons een
uitstekende thuisbasis. Innovatie heeft
echt een vlucht genomen in de stad,
en daar werken wij graag aan mee.’
Meer weten? Kijk op
Virtualmedschool.com.

Met GE Healthcare opende in het voorjaar van 2017 een van ’s werelds grootste leveranciers
van medische technologie een hub in Rotterdam. ‘Je moet daar zitten waar het gebeurt.’
Jawad Handizi wijst op het dak van het
Groothandelsgebouw naar Rotterdam
The Hague Airport en kijkt vervolgens
kort naar het glinsterende dak van
Rotterdam Centraal. ‘Bereikbaarheid,’
zegt de Country Imaging Sales Manager
Netherlands van GE Healthcare. ‘We
hebben ons hoofdkantoor voor Europa
in Parijs en dat voor de Benelux staat in
Brussel. Rechtstreekse hogesnelheidstreinverbindingen, en Schiphol ook nog
eens op zo’n twintig minuten met de
trein. Rotterdam is voor ons de ideale
hub, ook richting ons Nederlandse
hoofdkantoor in Hoevelaken.’
Die GE-hub is gevestigd in het
Cambridge Innovation Center, op de

vierde etage van het Groothandelsgebouw. Handizi: ‘Tussen de start-ups,
waarvan een aantal net als wij technologische oplossingen ontwikkelen
voor de gezondheidszorg. We leren van
elkaar. En soms staan we zelfs aan de
basis van nieuw ondernemerschap,
zoals bij Quantib (p. 30-31, red.).’
Veel van die start-ups ontstaan vanuit
Medical Delta (p. 22-23) dat de ontwikkeling van medische technologie stimuleert. ‘In onderwijs worden technologische en medische kennis steeds vaker
aan elkaar gekoppeld. Het talent dat
hier uit voortkomt, is zeker interessant
voor ons. Je moet daar zitten waar het
gebeurt.’

Dan draait Handizi zich om op het dak
en steekt zijn hand uit in de richting van
het Erasmus MC. ‘Een van onze belangrijkste onderzoeks- en businesspartners
in Europa, dat in 2018 als eerste ziekenhuis ter wereld ons nieuwe 3T MRIsysteem in gebruik nam. Zo’n grote
partner op loopafstand is natuurlijk
bijzonder prettig.’
Meer weten? Kijk op gehealthcare.nl.
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Zorgen voor een vitale stad 1/3
Meer dan twaalf procent van de Rotterdammers werkt in de Life Sciences & Health-sector.
Zes professionals die elkaar vonden vertellen over samenwerken aan een gezondere stad.

DR. GERWIN PUPPELS
Co-founder SurGuide,
ceo RiverD International en
Ramanspectroscopie-expert
PROF. DR. ROB BAATENBURG DE JONG
hoofd KNO-afdeling Erasmus MC

Gerwin Puppels en Rob Baatenburg
de Jong hebben zicht op een doorbraak
in de behandeling van kanker in het
hoofdhalsgebied. Met MarginGuide
– waaraan ze sinds 2011 samenwerken –
moet het straks mogelijk zijn om nog
tijdens de operatie te controleren of de
tumor volledig is verwijderd. ‘Een grote
en belangrijke stap,’ zegt Baatenburg
de Jong, hoofd KNO-afdeling van het
Erasmus MC. ‘Operatie geslaagd – hoe
vaak zeggen we dat niet tegen patiënten, waarna na twee weken blijkt dat er
toch kankerweefsel is achtergebleven?
Te vaak, helaas.’
Doorgaans is opnieuw opereren geen
optie, om het herstelproces na de
ingreep niet te frustreren. Bestralen is
vaak de enige behandelmogelijkheid
die overblijft. ‘En dat is zwaar, en iets
wat we met een operatie nou net

proberen te voorkomen,’ zegt
Baatenburg de Jong. ‘Alleen is het voor
chirurgen moeilijk om alles in één keer
goed weg te krijgen. We moeten vertrouwen op ons blote oog en op wat we
met onze vingers voelen. Het is mooi
als het lukt, maar eigenlijk missen we
feedback tijdens de ingreep.’
Die feedback komt er met MarginGuide,
die met laserlicht zorgt voor onderscheid tussen gezond weefsel en de
tumor. De toepassing is gebaseerd op
Ramanspectroscopie en zal pathologen in staat stellen in een kwartier tot
dertig minuten te constateren of alle
snijvlakken van het verwijderde weefsel
gezond materiaal betreft. ‘Al tijdens
de operatie,’ zegt Puppels. ‘Sneller en
nauwkeuriger dan vandaag mogelijk, is
onze ambitie. Blijkt de veiligheidsmarge
van vijf millimeter aan gezond weefsel
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‘SNELLERE EN
NAUWKEURIGERE
FEEDBACK IS
ONZE AMBITIE’

rondom de tumor op een vlak niet
gehaald, dan weet de chirurg dus waar
hij de ingreep moet voortzetten.’
Puppels hoopt MarginGuide in 2019
verder te ontwikkelen en partners te
vinden die erin willen investeren.
Het jaar erop volgt validatie, in samenwerking met het Erasmus MC. Na
certificering zou MarginGuide uiteindelijk in 2021 op de Europese markt
moeten komen. ‘In eerste instantie
toegesneden op het hoofdhalsgebied,
maar uiteindelijk ook toepasbaar bij
kankerbehandeling in andere delen
van het lichaam. Wij verwachten dat
het voorkomen van her-operaties en
na-bestraling zal zorgen voor een forse
reductie van zorgkosten. Maar bovenal
is het goed nieuws voor de patiënt.’

Baatenburg de Jong kijkt uit naar de
realisatie van MarginGuide. ‘Omdat we
er effectiever en efficiënter door gaan
opereren. En niet alleen in Rotterdam.
Bedrijven zoals SurGuide zijn nodig om
innovaties voor de hele gezondheidszorg beschikbaar te maken. Ik zie het
nog wel gebeuren dat we met deze techniek zichtbaar maken waar de randen
van de tumor exact zitten, vóórdat we
een snede zetten. Gerwin is een zeer
innovatieve fysicus – die zijn onmisbaar
om de problemen waar we in ziekenhuizen tegenaan lopen op te lossen.’
Meer weten? Kijk op Surguide.nl.

35

2/3

PROF. DR. CHRIS BANGMA
Hoofd afdeling Urologie Erasmus MC
DRS. MARTIJN BUSSTRA
Uroloog, robotchirurg en prostaatkankerspecialist Erasmus MC en
Anser Prostaatcentrum

Drs. Martijn Busstra maakt meters.
De uroloog is één van de vier operateurs
die in de Anser prostaatoperatiekliniek
operaties uitvoeren. Samen nemen zij
de ingrepen voor hun rekening die voorheen verspreid over meerdere ziekenhuizen werden gedaan. ‘Door vaker te
opereren, wordt onze leercurve steiler,’
zegt Busstra. ‘Ook omdat we steeds met
elkaar meekijken. Uiteindelijk staan de
meest ervaren operateurs in de operatiekamer. Dit is gunstig voor patiënten,
die zo de beste handen aan de operatietafel hebben.’
De Anser prostaatoperatiekliniek is
gevestigd in het Rotterdamse Maasstad
Ziekenhuis. Patiënten worden voor de
operatie doorverwezen vanuit zeven
ziekenhuizen in Rotterdam, Amsterdam,
Leiden, Den Haag en Dordrecht. In deze
Anser prostaatcentra vindt diagnostiek

plaats, wordt het behandelplan opgesteld en kan de patiënt terecht voor
nazorg. ‘Mannen kunnen dus gewoon
dicht bij huis in hun eigen ziekenhuis
bij hun eigen specialist terecht,’ zegt
prof. dr. Chris Bangma, hoofd Urologie
van het Erasmus MC. ‘Die lage drempel
is belangrijk, zorgt voor behoud van
de menselijke maat.’
De centralisatie van operaties zorgt
niet alleen voor een verbetering van
de kunde van operateurs. Het biedt ook
rondom de operatietafel meer mogelijkheden. Snijvlakanalyse is door de
schaalvergroting nu bij alle operaties
mogelijk. Verwijderd tumorweefsel
wordt nog tijdens de operatie door
een patholoog geanalyseerd. ‘Zodat ik
indien nodig nog gericht restanten van
de tumor kan verwijderen,’ zegt Busstra.
‘Deze extra informatie is goud waard,
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want hierdoor hoef ik in eerste instantie
minder ruim te snijden. Zo sparen we
gezond zenuwweefsel rondom de prostaat. Belangrijk, want het is een delicaat
gebied.’
De operaties in de Anser prostaatoperatiekliniek worden uitgevoerd met de
Da Vinci Robot. Hiermee kan zeer nauwkeurig worden geopereerd, waardoor de
kans op impotentie en incontinentie bij
patiënten zeer klein is. Busstra: ‘Door
de precisie van de ingreep herstellen
patiënten sneller en beter dan bij operaties die een operateur met zijn eigen
handen doet. Alle bewegingen die we
met de robot maken zijn doelgericht,
en de trillingen in de vingers van operateurs zijn eruit gefilterd. Robotchirurgie
ontwikkelt zich snel. Het is ontzettend
gaaf dat wij hierin voorop lopen.’

Binnen de Anser prostaatcentra werken
multidisciplinaire teams van urologen,
radiotherapeuten, internist-oncologen,
pathologen en oncologieverpleegkundigen samen. ‘Door die brede blik
van meerdere specialisten kunnen
we patiënten het beste behandelplan
bieden,’ zegt Busstra. ‘En hoe verfijnd
de Da Vinci Robot ook is, lang niet altijd
is opereren de beste of enige oplossing.
Opereren is geen doel, de beste zorg
leveren wél.’
Het Anser Prostaatcentrum hoopt
de komende jaren uit te groeien tot
hét prostaatcentrum van Nederland,
en zelfs toonaangevend in Europa te
worden. ‘En dan hebben we het niet
over omvang, want groter is niet altijd
beter,’ zegt Bangma. ‘Maar in onderzoek en innovatie is de potentie er
zeker, nu we onze kennis en kracht

hebben gebundeld. Die bundeling
maakt ons interessanter voor internationale partijen om hun oplossingen
binnen prostaatkankerzorg met ons
te testen. En dat is ook voor patiënten
goed nieuws, want zij blijven zo verzekerd van de meest vooruitstrevende
diagnose- en behandeltechnieken.’
Meer weten?
Kijk op Anserprostaatcentrum.nl.

‘POTENTIE OM
EUROPEES
VOOROP TE
LOPEN’
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DRS. FIMKE WIERSMA
Manager Havenpolikliniek en
Programmamanager Oud Haven
DRS. AREND ARENDS
Klinisch geriater Havenpolikliniek en
Maasstadziekenhuis

Fimke Wiersma en Arend Arends zetten
zich in voor ‘Oud Haven’, een concept
dat een vernieuwend, integraal aanbod
van zorg en welzijn biedt. Een concept
dat aansluit op de vergrijzing van de
Rotterdamse samenleving. ‘Langer thuis
wonen betekent vaak prettiger ouder
worden’ zegt Wiersma. ‘Niet meer thuis
kunnen wonen vraagt veel aanpassingsvermogen en is confronterend. Iedereen
wil prettig ouder worden, terwijl we
tegelijkertijd beseffen dat we op den
duur allemaal te maken krijgen met
kwaaltjes en ziektes. We ontwikkelen
een zorgstraat waarbij we de problemen
van de patiënt vanuit verschillende
specialismen in één dagdeel volledig
in kaart brengen. Zo leveren we multidisciplinaire zorg onder één dak.’
Rotterdam is van de vier grote
Nederlandse steden het meest vergrijsd.

14 op de 100 inwoners zijn 65 jaar en
ouder, in 2040 zijn dat 21 op de 100
inwoners. Naar verwachting heeft in
2030 de helft van de 65-plussers ten
minste één chronische aandoening
en dat aantal zal verder toenemen.
Wiersma: ‘Er is nu al een duidelijke
behoefte aan goede ouderenzorg en
dat wordt in de toekomst, ook met het
oog op de vergrijzing, steeds belangrijker. Met Oud Haven willen we inwoners
van Rotterdam prettig ouder laten
worden en langer thuis laten wonen.
Zinnige, zuinige zorg voor ouderen
op de juiste plek.’
Als geriater beaamt Arends dat ook de
patiënt behoefte heeft aan een nieuw
zorgconcept: ‘Patiënten hebben vaak
het gevoel dat zij van het kastje naar
de muur worden gestuurd. Het gaat in
de meeste gevallen om meervoudige
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‘ZINNIGE,
ZUINIGE ZORG
VOOR OUDEREN’

problematiek, waarbij de oplossing niet
enkel medisch van aard is. Komt een
patiënt bij de huisarts met een vraag
over eenzaamheid, dan kan deze vraag
hier niet beantwoord worden. Maar een
eenzaamheidscoach uit de welzijnssector kan dit wél.’
Eind vorig jaar transformeerde het
ziekenhuis tot poliklinisch centrum
voor vier ziekenhuizen in de regio: het
Franciscus Gasthuis & Vlietland, het
Maasstad Ziekenhuis, het IJsselland
Ziekenhuis en het Erasmus MC. Onder
de werktitel ‘Oud Haven-in goede
handen’ is met medisch specialisten,
huisartsen, zorg- en welzijnsinstellingen, verzekeraars en de gemeente
onderzocht wat er nodig is om kwetsbare ouderen die langer thuis blijven
wonen, te ondersteunen. Het concept

brengt ook financiële voordelen met
zich mee. Wiersma: ‘Door de problematiek van de patiënt in één dagdeel
volledig in kaart te brengen, verkorten
we de doorlooptijd. Uiteindelijk willen
we alle aanvullende voorzieningen
en producten onder hetzelfde dak aanbieden. Hoe mooi zou het zijn als een
patiënt nog dezelfde dag zijn nieuwe
rollator kan ophalen? Met Oud Haven
werken we samen toe naar een efficiënt,
modern en toekomstbestendig
zorgconcept!’
Meer weten? Kijk op Havenpolikliniek.nl.
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Rotterdam U ndiscovered
LOPEN OP RECEPT

Geen medicatie maar een wandeling
voorschrijven. Volgens de Rotterdamse
huisarts Matthijs van der Poel en zijn
collega Anne Huisman is beweging één
van de beste medicijnen. Van der Poel
wandelt twee keer per week een vaste
route met een groepje patiënten en
andere belangstellenden. De belangrijkste gedachte achter de loopgroep is
dat beweging ontzettend goed voor je is.
Niet alleen voor je lichamelijke gezondheid, maar ook voor je geest. ‘We schrijven mensen vaak een pil voor, terwijl
wandelen net zo goed of zelfs beter is
voor de behandeling van hun kwaal.
Er is genoeg wetenschappelijk bewijs
voorhanden over de positieve effecten
van wandelen bij diabetes, burn-out,
hoge bloeddruk, depressie en noem
maar op. Tijd om er werk van te maken!’,
vertelt huisarts Van der Poel. Meer dan
vijftig huisartsenpraktijken in Rotterdam
volgen inmiddels het voorbeeld.
Looprecept.nl

criteria voldoen. Met Fundsup worden
zinvolle connecties via een website en
app gefaciliteerd. ‘Door onze samenwerking met Fundsup en InnovationQuarter
kunnen we ondernemers een instrument
aanbieden om hun innovatie zo goed
mogelijk te presenteren aan investeerders en helpen we investeerders met een
beter beeld van de investeringskansen
in Rotterdam. Hierdoor stimuleren we de
Rotterdamse economie en werkgelegenheid,’ zegt wethouder Barbara Kathmann
(Gemeente Rotterdam). In het eerste
jaar wil Fundsup minimaal een miljoen
aan gegenereerde investeringen
realiseren voor Rotterdamse startups.
fundsup.co/rotterdam

INTERNET OF THINGS

OPLOSSING VOOR ANTIBIOTICA
RESISTENTIE

SWIPEN VOOR ROTTERDAMSE
STARTUPS

‘Fundsup’ streeft ernaar dat ondernemers en investeerders elkaar makkelijk
vinden. De Gemeente Rotterdam en
InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland,
zijn een samenwerking aangegaan met
dit online ontmoetingsplatform. De
samenwerking moet een boost geven
aan de ontwikkeling van Rotterdamse
start-ups die groeikapitaal nodig
hebben. Tegelijkertijd geeft het de overvraagde investeerder snel inzicht in de
aanvragen die aan hun investerings-

is er vanuit het Westen veel interesse in
deze ‘fagentherapie’. De therapie is in
het Westen nog nooit goed onderzocht.
Het Erasmus MC start met een gedegen
onderzoek en probeert tegelijkertijd
fagentherapie beschikbaar te maken
voor patiënten die levensbedreigend ziek
zijn door infecties die zijn veroorzaakt
door volledig resistente bacteriën. Het
ziekenhuis hoopt dit jaar een start te
maken met een expertisecentrum.
Troika-foundation.eu

Het probleem van resistentie tegen antibiotica groeit zó snel, dat het kanker en
hart- en vaatziekten zal inhalen als een
van de meest voorkomende doodsoorzaken in de huidige maatschappij. Een
oplossing voor dit probleem ligt mogelijk
in de natuur. Het is van belang dat er
een alternatieve behandeling komt voor
bacteriologische infecties. Bacteriofagen zijn virussen en zijn van oudsher
de natuurlijke vijanden van bacteriën.
Er komen er miljoenen voor in grond en
water. In Oost-Europese landen, waar
tot 2003 geen antibiotica beschikbaar
was, zijn bacteriofagen breed en succesvol ingezet tegen bacteriële infecties.
Zelfs bacteriën die ongevoelig zijn voor
allerlei antibiotica, worden door bacteriofagen gedood. Gezien de stijgende
resistentie tegen antibiotica en de
goede ervaringen vanuit Oost-Europa,

Touchless Industries zet ‘The Internet of
Things’ in om revaliderende patiënten
snel weer op de been te krijgen. Daarbij
werken zij veel samen met mensen uit de
gezondheidszorg. Allereerst met patiënten, maar ook met fysiotherapeuten en
andere professionals. Zij proberen alles
in de fysieke wereld te verbinden met
het internet. Zo ontwikkelden ze samen
met ‘Beter uit Bed’ een app met informatie en oefeningen in beeld en geluid,
die mensen voor, tijdens en na een
(ziekenhuis)opname kunnen doen
om kracht, mobiliteit en conditie te
behouden en/of te herstellen.
Touchlessindustries.com
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JAPANSE INNOVATIE

Het Japanse technologiebedrijf
Cyberdyne, INC. staat bekend om ‘s
werelds eerste cyborg-achtige robots,
de Hybrid Assistive Limb (HAL) systemen. HAL wordt aan het lichaam
bevestigd en bestuurd door ‘bio-elektrische signalen’. Dat zijn zeer zwakke
signalen die op het oppervlak van de
huid verschijnen en de bewegingsintentie weerspiegelen. Bij veel ziektes die
motorische stoornissen hebben veroorzaakt, kunnen nog steeds bio-elektrische signalen worden gedetecteerd.
Zo kan HAL helpen om de beweging die
de drager wil maken, te voltooien. Van
therapie met HAL is aangetoond dat
het de functie van verzwakte ledematen verbetert, zelfs wanneer de patiënt
het apparaat niet draagt. HAL wordt
wereldwijd geadopteerd door ziekenhuizen. Eind 2018 opende Cyberdyne
een nieuw kantoor in het Cambridge
Innovation Center in Rotterdam.
Cyberdyne.jp/english

KUNSTMATIGE VIRUSSEN

Bij verschillende therapeutische toepassingen wordt steeds vaker gebruik
gemaakt van kunstmatige virussen.
Deze virussen zijn zeer geschikt voor
gentherapie, het overdragen van
genetisch materiaal naar lichaamscellen. Een nadeel van het gebruik van
virus-achtig materiaal is dat het
omhulsel van het virus, het ‘virus-jasje’
vaak een ongewenste immuunreactie
veroorzaakt waardoor herhaaldelijk
behandelen onmogelijk wordt. Daarnaast kunnen de virussen vaak niet diep
in weefsels doordringen. Jeroen de Vrij,

onderzoeker van het Erasmus MC op
de afdeling Neurochirurgie, heeft een
nieuwe methode ontwikkeld om grote
stukken DNA in te pakken in exosomen.
Exosomen zijn kleine blaasjes die worden
uitgescheiden door cellen. Exosomen
zijn onzichtbaar voor het afweersysteem
en kunnen wél diep in weefsels doordringen. Hiermee kan de effectiviteit van
gentherapie, voor de behandeling van
kanker of erfelijke genetische ziektes,
worden verbeterd. Exovectory.com

ecosysteem en de nabijheid van het
Erasmus MC. Deltadiagnostics.nl

BERLIN HEART

OPTISCHE BIOSENSOREN

Delta Diagnostics, een spin-off van De
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
(TNO), gaat optische biosensoren naar
de markt brengen. De technologie die
hier onder leiding van senior wetenschappelijk onderzoeker Bart de Boer is
ontwikkeld, maakt gebruik van sensoren die zich bevinden op een disposable ‘photonic integrated circuit’. De
Boer: ‘We zijn in staat een groot aantal
verschillende biomoleculen zeer nauwkeuring te meten in kleine samples. We
meten concentraties van verschillende
stoffen, zoals bepaalde eiwitten in een
druppel bloed. Dit stelt ons in staat om
snelle en goedkope diagnostische testen
te ontwikkelen. Deze testen kunnen
artsen direct zelf uitvoeren, zonder
tussenkomst van het diagnostisch
laboratorium. Zo worden diagnoses
vroegtijdig gesteld waardoor behandeling vaak effectiever is.’ Het bedrijf heeft
zich gevestigd in de Rotterdam Science
Tower aan het Marconiplein. Deze keuze
werd vooral ingegeven door het aanwezige levendige Life Sciences & Health

Op de Intensive Care Kinderen liggen
kinderen die zijn opgenomen in afwachting van een donorhart. Een deel van
deze groep heeft ter overbrugging naar
transplantatie een steunhart nodig.
Het steunhart is door middel van twee
canules bevestigd aan het hart. Deze
worden regelmatig verzorgd en steriel
verbonden. Het gebruikte gaas zorgt bij
kinderen vaak voor jeuk en een geïrriteerde huid. Door verschuiving van het
verband ontstaat een grotere kans op
infecties. Bovendien worden kinderen
beperkt in de bewegingsvrijheid. HC
Verpleegkundige Hanneke de Koning
vond dat dit anders moest! Thuis op
haar naaimachine maakt zij hemdjes
van materiaal dat door het ziekenhuis
is goedgekeurd. Ieder patiëntje krijgt
drie van deze ‘Berlin Heart’ hemdjes, die
tijdens de opname ingenomen of groter
gemaakt kunnen worden. Hanneke
hoopt het gebruik van de hemdjes op
internationaal niveau te stimuleren.
Meer weten? Mail naar Nathalie Popken
n.popken@erasmusmc.nl
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LIFE SCIENCES & HEALTH 010 IS EEN NETWERK
VAN INNOVATIEVE BEDRIJVEN, ORGANISATIES EN
PROFESSIONALS DIE VANUIT DE REGIO ROTTERDAM
OPLOSSINGEN ONTWIKKELEN EN BIEDEN VOOR
WERELDWIJDE MEDISCHE- EN ZORGVRAAGSTUKKEN.
DIT MAGAZINE IS EEN OFFICIËLE UITGAVE VAN LS&H010.
Wil je meer weten over het Cluster Life Sciences & Health of kennismaken?
Neem dan contact op met Renate Veerkamp via rc.veerkamp@rotterdam.nl.
Als accountmanager is zij hét aanspreekpunt voor Life Sciences & Health
bedrijven en instellingen in de stad. Ellen Perik is als ontwikkelmanager Life
Sciences & Health verantwoordelijk voor de strategische koers van projecten,
neem contact met haar op via eem.perik@rotterdam.nl.
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