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Medisch Spectrum Twente en de Technische Universiteit Twente weten elkaar goed te 

vinden in samenwerking voor de ontwikkeling van medische technologie. Maar de 

samenwerking overstijgt de regio nu de vier technische universiteiten in ons land de 

krachten hebben gebundeld.  

Prof .dr Bob Geelkerken, vaatchirurg Medisch Spectrum Twente, noemde de komst van het Technisch 

Medisch Centrum TechMed van de Universiteit Twente “de grootste innovatie op het gebied van 

technologie in de geneeskunde in Twente”. Het is de brug naar innovatie geweest, stelde hij. Als 

praktische voorbeelden noemde hij de 2D perfusie angiograf ie om de in- en uitf low in beeld te brengen 

bij eindstadium perifeer arterieel vaatlijden, en f luorescentie om bij darm ischemie een goed beeld te 

krijgen van de vraag of  resectie kan worden voorkomen. “De klinische blik zegt vaak: kansloos”, 

vertelde hij. “Maar gebruikmaking van innovatieve technologie kan een belangrijke rol spelen om 

onnodige resecties te voorkomen.”  

Endovasculair aneurysma repair is een ander mooi voorbeeld: ECG-gated CT na repair blijkt een 

waardevol hulpmiddel om hierin tot kwaliteitsverbetering te komen. “Het zijn allemaal voorbeelden van  

ontwikkelingen die in samenwerking met TechMed UT Twente tot stand zijn gekomen”, zei 

Geelkerken. 

Interdisciplinaire samenwerking 

Prof .dr Nico Verdonschot gaf  de afgelopen vier jaar als wetenschappelijk directeur leiding aan het 

TechMed Centre van TU Twente, maar maakte begin dit jaar de overstap naar het landelijk 

consortium MedTech NL, waar hij wederom wetenschappelijk directeur is. MedTechNL is een landelijk 

programma met zo’n 270 aangesloten partners, waaronder de technische universiteiten, de 

Nederlandse UMC’s, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en het bedrijfsleven. Het heef t als doel 

de Nederlandse economie een boost te geven en de zorgsector toekomstbestendig te maken met 

behulp van medische technologie. 

Verdonschot deed de bij de invitational aanwezige NVvH-leden een open uitnodiging tot 

interdisciplinaire samenwerking. “Het doel is de uitkomsten voor de patiënt te verbeteren en in het 

verlengde daarvan ook de kostenef fectiviteit in de zorg te verhogen”, zei hij. “MedTech NL wil via 

samenwerking de zorg toekomstbestendig maken door de zorgtransitie te bespoedigen met medische 

technologie. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn preventie,  vroegdiagnostiek, behandeling met 

minimaal invasieve schadelast en monitoring door de patiënt in de eigen leefomgeving.” 

Vijf aandachtsgebieden 

Alleen al het TechMed Centre van TU Twente telt 1.600 studenten medische technologie. Veertig 

procent van het onderzoek is medisch. “Het centrum beschikt over state of the art faciliteiten”, vertelde 

Verdonschot, “zoals een hybride OK en een MRI. Er is samenwerking met klinische partijen en 

hogescholen.”  

Het onderzoek is opgesplitst in vijf  domeinen: 

• Bio-engineering. Voorbeelden van ontwikkeling hierin zijn de artrosepleister of  het minihart om 

geneesmiddelen in te testen. 

• Health robotics. Een bekend voorbeeld is het exoskelet. Maar interessant is ook de 

ontwikkeling van micro robotics om bloedpropjes in vaten te verwijderen of  geneesmiddelen 

op de juiste plaats in het lichaam te brengen. Een ander voorbeeld is de aansturing van 

prothesen met hersenstimulatie. 

• Medical psychology. Breinanalyse, bijvoorbeeld om bij patiënten in coma of  met epilepsie met 

behulp van kunstmatige intelligentie het beloop te voorspellen en daarop de behandeling aan 

te passen. 



 

• Imaging en diagnostics. Een voorbeeld hiervan is een laser high speed camera om de in- en 

outf low van de bloedstroom in een stent in kaart te brengen.  

• Health, well-being and technology. Hierin wordt het proces van idee tot markttoelating gevolgd 

en begeleid en wordt de (kosten)ef fectiviteit van een technologische ontwikkeling getoetst. 

Een Sustainable Healthcare Technology programma ondersteunt ontwikkelaars om op tijd te 

denken aan samenwerking met de gebruikers en aan de stappen die moeten worden gezet 

om tot een ontwikkeling naar de markt te brengen.  

“Er zijn vierhonderd stages per jaar”, zei Verdonschot, “dus er is heel veel interactie met clinici.”  

Landelijke samenwerking 

Het belang van samenwerking in technologische ontwikkeling benadrukte Verdonschot do or te wijzen 

op 4TU, het in 2007 tot stand gekomen samenwerkingsverband tussen de vier technische 

universiteiten in Nederland: Twente, Delf t, Eindhoven en Wageningen.  

In 2021 is binnen 4TU 4TU.Health tot stand gekomen. Dit centrum wil een strategische 

samenwerkingspartner zijn in voor zorg en gezondheid voor het ontwikkelingen van zorgoplossingen. 

Het uitgangspunt hierbij is dat technologie een van de sleutels is om de gezondheidszorg betaalbaar 

te houden en het arbeidsmarktprobleem in de zorg het hoofd te bieden. “Binnen 4TU.Health praten we 

met partijen als KWF, Reumafonds en de Hartstichting over het bevorderen van fundamenteel 

onderzoek tot dit doel”, vertelde Verdonschot.  

Vertrouwen in elkaars taal 

Het belang van de samenwerking die Geelkerken en Verdonschot zo benadrukten, werd door de 

aanwezigen in de zaal breed erkend. Wel klonk de kanttekening dat de medici een andere taal 

spreken dan de technici. Ze moeten elkaars talen leren spreken om tot de technologische 

ontwikkelingen te kunnen komen die een antwoord bieden op de problemen waarmee de 

professionals in de dagelijkse klinische praktijk worden geconfronteerd. Ontmoeting is daarin de 

sleutel. “Het gebeurt bij de kof f iemachine.”   

Geelkerken nuanceerde: “Wij praten medisch en de technici praten wiskunde. Dat is wel eens moeilijk 

inderdaad. Maar we moeten elkaar er wel in vertrouwen dat wat de ander zegt waar is. Met andere 

woorden: we moeten wel vertrouwen hebben in elkaars taal.” 

 


