InnoTeP 2021
Innovatie in medische apparaten en toepassingen

Programma
• Blok 1: Ondernemen in medische apparaten
14:15 – 14:35 Pauze
• Blok 2: Productie in de cleanroom
15:35 – 16:00 Pauze
• Blok 3: Communicatie tussen apparaten en patiënten
• Health Valley: Dynamiek in de medische sector
17:25 Afsluiting en aansluitend Borrel

Ondernemen in medische apparaten
• André Elands - eNose
• Bas Dirkson - Plasmacure
• Jan Hunik - ATRO Medical
• Ben van den Elshout - Lessen van Demcon Macawi

• Ondernemen is kansen zien en benutten
⁻
⁻
⁻
⁻

Een nieuwe techniek of materiaal toepassen voor het oplossen van een oud probleem
Een bestaande techniek een nieuwe toepassing geven
Een bestaande markt veroveren met een nieuw product (hogere kwaliteit, lagere prijs)
Een nieuwe markt creëren met een nieuw product

• Een innovatie is pas succesvol, als hij betaalbaar is

Productie in de cleanroom
• Stuart Head - GATT Technologies
• Elisabeth Spierings – Spierings Orthopaedics

• Koen Dijkstra - HCM
• Berend van Meer - Nxt Gen High Tech en biomedische productietechnologie

• De cleanroom staat symbool voor de hoge eisen die aan producten
in de medische sector gesteld worden
• Producten die in het lichaam terecht komen

• Ook toeleveranciers moeten aan hoge eisen voldoen

Communicatie tussen apparaten en patiënten
• Floor Ruyten - Sara Robotics
• Wang Long Li - Tinybots
• Hasse Muller - Parkinson Smart Watch
• Marjolein den Ouden - De interactie tussen mensen en machines
• Chris Doomernik (Health Valley) - Dynamiek in de medische sector

• Een ander business model: hardware inkopen en dan zelf de software schrijven
• Klinkt gemakkelijker dan het is
• Heel veel inzicht nodig in de behoeftes en vermogens van de gebruikers

Sponsoren
• Institute for Management Research, Radboud Universiteit
• Boonstoppel Subsidie Advies
• Gemeente Nijmegen
• Raphael Smals, Geert Vissers & Ben Dankbaar

