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Business Meets… 
Health Technology Park 

De eerste Business Meets van dit jaar overtrof alle verwachtingen. Het seminar, georganiseerd door ABN 
AMRO, De Groof accountants adviseurs, Notarishuys Veldhoven, TRC Advocaten en Vinance assurantiën & 
fi nanciële dienstverlening vond plaats in het auditorium van Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven. 

Vanuit verschillende invalshoeken belichtten vier sprekers de Nederlandse ziekenhuiszorg. 

Seminar in MMC legt ondernemerskansen bloot 

Tekst Jelka van Eijk, fotografi e Marloes Kemps

De ruimte rondom Máxima Medisch Centrum in 
Veldhoven wordt de komende jaren omgetoverd 
tot dé broedplaats voor medisch-technische in-
novatie. Dit Health Technology Park vormt een be-
langrijk onderwerp op het seminar Business Meets, 
te meer omdat deze ontwikkeling ook de onder-
nemers in de regio allerlei kansen biedt. Ruud van 
der Linden van TRC Advocaten vertelt dat de locatie 
an sich onderdeel van het Business Meets-concept 
is. “Het onderwerp moet verbandhouden met de 
locatie en actueel zijn. Daarnaast zijn veel onder-
nemers geïnteresseerd in de ontwikkelingen van 
het Máxima Medisch Centrum.” Henk van Kruijsdijk 
van Notarishuys Veldhoven vult aan. “We hebben 
gezocht naar een combinatie die geschikt is voor de 
gewone ondernemer én voor de medewerkers van 
het ziekenhuis zelf, zoals de medisch specialisten. 
Juist dat maakt het interessant.” 

Toename chronisch zieken 
Taalkundige Wim Daniëls presenteert het seminar 
op eigen wijze: humor vermengd met veel kennis 
van zaken. Hij vraagt de aanwezigen of zij weleens 
hebben stilgestaan bij het tegengestelde van 
hightech. “Ook lowtech komt voor in Brainport.” 
Als voorbeeld noemt hij het eten in het MMC. “De 
waardering van patiënten voor ziekenhuismaaltij-
den is gestegen van een 6,7 naar 8,4. Dit is vooral 
bereikt door de maaltijden op een andere manier 
te presenteren.” Bestuursvoorzitter van het MMC, 
prof. dr. Jan Harm Zwaveling, legt dit uit. “De maal-
tijden zien er nu beter uit, en daarnaast kunnen de 
patiënten kiezen wat zij willen eten. Ons buff etidee 
heeft als resultaat dat de patiënten beter gevoed 
zijn én er minder voedselverspilling is.” Zwaveling 
vervolgt zijn betoog. Hij vertelt met welke belang-
rijke verandering het ziekenhuis te maken heeft. “Er 
is steeds minder acute zorg nodig als gevolg van 
de afname van trauma en infectieziekten. Aan veel 
ziekten overlijden we niet meer. We worden steeds 
ouder, maar ook ziek. Het gevolg is dat er steeds 
meer chronische zorg nodig is. 
Er zijn 5,3 miljoen Nederlanders met een chroni-
sche ziekte. Vaak kunnen zij er goed mee leven, 
maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom gaan 
wij ons steeds meer richten op het behouden van 
de kwaliteit van leven.” Daarbij speelt technologie 
een grote rol. prof. dr. Guid Oei 

prof. dr. Guid Oei 

Ziekenhuis als technologische
organisatie

Hans Brands, directeur van Ontwikkelingsmaat-
schappij Health Technology Park, vertelt hoe be-
langrijk technologie voor het ziekenhuis is. “In het 

MMC staat voor 90 miljoen euro aan medische tech-
niek. De ICT heeft een volume van 25 miljoen euro. 
Er staan 2.500 pc’s, 2.000 medische systemen en we 
beschikken over 300 softwareapplicaties. Dit alles 
moet met elkaar communiceren, terwijl een zieken-

prof. dr. Jan Harm Zwaveling
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U aangeboden door:

huis altijd hoge kwaliteit moet leveren.” Brands ver-
telt dat MMC Veldhoven over veel grond beschikt. 
“We willen die grond gaan inzetten voor patiënten-
zorg”, legt hij uit. “Medische zorg moeten we niet 
beperken tot ziekenhuiszorg, we moeten verder 
kijken. Daarbij komt technologie vanzelfsprekend 
weer om de hoek kijken.” Als kernwoorden noemt 
hij triple helix, living labs en start-ups. “Ook andere 
zorgaanbieders zijn welkom in dit Health Techno-
logy Park. Het is 24/7 in beweging en krijgt ook een 
woonfunctie. Het heeft een uitstekende bereik-
baarheid en er is een zorghotel. Samenwerking is 
essentieel, zowel met de TU/e als andere partijen. 
Dit alles kunnen we niet ineens realiseren, daarom 
werken we in kleine deelprocessen.” Daniëls springt 
daar direct op in met de vraag of dit mogelijkheden 
voor regionale ondernemers biedt. Dat blijkt: “Alle 
kansen liggen nog open.”

Scheiding eerste en tweede lijn
Na Brands krijgt prof. dr. Guid Oei het woord. Hij is 
hoogleraar aan de TU/e en als gynaecoloog verbon-
den aan het Moeder-kindcentrum van het MMC. 
Een interessant onderwerp dat hij aanhaalt is babys-
terfte. Vergeleken met andere Europese landen is de 
babysterfte in Nederland zeer hoog. In 2013 stond 
Nederland op plaats 27 van de 29 Europese landen 
wat betreft babysterfte. De oorzaak daarvan ligt in 
de scheiding tussen de eerste- en tweedelijnszorg. 
Hij vertelt dat verloskundige zorg in het ziekenhuis 
eerstelijns zorg is, en dat de gynaecoloog het bij 
problemen moet overnemen, maar juist die over-
dracht voor diverse problemen zorgt. “Die scheiding 
zou in ieder geval voor verloskunde opgeheven 
moeten worden”, betoogt Oei. Hij leidt de onder-
zoeksgroep fundamentele perinatologie die onder 
andere voor dit probleem naar oplossingen zoekt. 

dr. Guy Schulpen 

Hieruit zijn enkele mooie uitvindingen gekomen, 
zoals de simulator compleet met hart en bloedva-
ten. Dit apparaat kan zelfs een bevalling nabootsen. 
Hiermee oefenen medische teams gecompliceerde 
bevallingen. Dat geeft al na een dag trainen een 
meetbaar resultaat. 

Eigen verantwoordelijkheid 
Tot slot spreekt dr. Guy Schulpen over de eerstelijns 
zorg. Hij is medisch directeur bij Zorg in Ontwikke-
ling. Zijn organisatie doet mee met een pilotproject 
van het ministerie. Hierin wordt onderzocht hoe de 
zorg goedkoper kan worden ingericht. Daarbij heeft 

de organisatie de beschikking over een virtueel 
budget van 900 miljoen euro. “De eerstelijns zorg 
kan bijvoorbeeld effi  ciënter door een specialist mee 
te laten kijken met huisartsen die vastlopen met al-
ledaagse klachten als hoofd- en rugpijn.” Wat ook 
kostenbesparend kan werken, is artsen informeren 
over de prijs van de medicijnen en medische testen 
die ze voorschrijven. Schulpen gelooft in eigen ver-
antwoordelijkheid van zowel de patiënt als medici. 
Ook wijst hij erop dat de houding van de zorgvrager 
zelf moet veranderen. “Vroeger kregen we onbe-
perkt gratis zorg. Van die gedachte moeten we nu 
echt afstappen.” 

Hans Brands

De organisatoren vonden het een interessant 
congres. De ontwikkeling van het Health Tech-
nology Park biedt zeker kansen. Enkele reacties: 
• Henk van Kruijsdijk van Notarishuys Veldhoven: 

“Ik denk dat de schotten tussen eerstelijns- 
en tweedelijnszorg verwijderd moeten 
worden. Een meer holistische benadering 
is noodzakelijk. De les voor de aanwezige 
ondernemers is om te bedenken wat zij in 
die veranderde markt kunnen betekenen.” 

• Ad Saris van ABN AMRO: “Ik denk dat onder-
nemers in de regio zeker hun voordeel kun-
nen doen met de plannen voor het Health 
Technology Park, want je ziet dat ook tech-
nologie duidelijk aan de orde komt.” 

• Willem Vennix van De Groof: “De hele zorg-
sector verandert. Het is niet meer zo dat de 
zorgorganisaties alleen gefi nancierd wor-
den met subsidies. Ook zij moeten echt 
ondernemerschap laten zien. Daarbij speelt 
samenwerking uiteraard een grote rol.” 


