INNOVATIE

‘De huidige GPS technieken zijn straks dwergen’

LIFESCI & MEDCARE=

DoBots

DOMOTICA HEEFT
DE TOEKOMST
‘Indoor localisation’ heeft absoluut de toekomst. Daar zijn ze van overtuigd, bij
DoBots. Met nieuwe technologie kunnen zien waar mensen zijn, dat kan levens
redden. Het bedrijf denkt een grote wereldspeler te worden en laat een bedrijf
als Apple lachend achter zich. Hun grootste wens? Elk gebouw slim maken om
te anticiperen op behoeftes en alarm te slaan als het nodig is. Domotica voor
iedereen! Een gesprek met Anne van Rossum, chief officer operations.
In het statige Scheepvaartkwartier huist onderzoeksbedrijf

het risico op brand. De crownstone is een modern product

Almende. Deze netwerk- en onderzoeksorganisatie kent ver-

waar heel veel mee kan, ook buiten de medische wereld.”

schillende spin-offs en DoBots is een jonge loot aan de stam.
Voorlopig heeft DoBots nog onderdak bij Almende.“Tot we

“In ontwikkeling is ook een zorgdomoticakoffertje, met

geen start-up meer zijn”, zegt Van Rossum.

daarin de crownstone, een armband die registreert hoeveel
je beweegt en waar je bent en een boxje dat verbinding

DoBots bestaat uit een stel jonge honden, bijna allemaal

maakt met een alternatief communicatienetwerk.”

afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Ze zijn
nieuwsgierig, enthousiast en werken hard aan de ontwik-

Baas over data

keling van hun belangrijkste product: de crownstone. Een

Een alternatief communicatienetwerk? Dat brengt ons met-

apparaatje met verschillende functies. Automatische stroom-

een op de vraag in hoeverre dit Big Brother vergezichten

besparing bijvoorbeeld. Maar de crownstone – het ziet eruit

zijn. Hoe zit het met privacy? “Wij gebruiken geen wifi,

als een stekker – kan je ook inzetten voor indoor localisation.

maar een eigen circuit. We werken met Bluetooth Low-

“Dat wordt veel groter dan outdoor, de huidige GPS technie-

Energy. Je moet actief toestemming geven om de crown-

ken zijn daarbij vergeleken straks dwergen.”

stone te gebruiken. Wij vinden dat je baas moet zijn over
je eigen data. Daarom nemen we privacy bijzonder serieus.

= ‘Indoor localisation wordt veel
groter dan outdoor’ =

Hoewel we vooral business-to-business opereren, maken
we ook consumentenproducten. Ons ideaal is dat onze
producten niet alleen geschikt zijn voor kwetsbare mensen,
maar ook voor kinderen om aan hun ouders of grootouders

Crownstone

te geven.”

“Mensen brengen bijna 90% van hun tijd binnenshuis
door, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Misschien ligt het

No-nonsens

in Europa iets anders, maar ook in Nederland zijn mensen

DoBots bestaat nu drie jaar. Onder andere via de wereld-

meestal binnen. Dat geldt zeker voor zieken en ouderen,

wijde crowdfundingsite Kickstarter wil het bedrijf de

of die nou thuis of in een instelling verblijven. Er is een

crownstone in 2016 op de markt hebben. En dan is er nog

groeiende behoefte bij zorginstellingen om te weten waar

Laurens, die wil mee investeren. “Dat komt goed. We wer-

bewoners zijn zodat ze niet kwijt raken, om te weten welke

ken heel breed samen. Natuurlijk met onze eigen zusteron-

verpleger in de buurt is die snel kan helpen. Samen met

dernemingen in Almende, maar ook daarbuiten. Een grote

Laurens, de grootste aanbieder van wonen, diensten en

stad als Rotterdam kent veel industriële bedrijvigheid met

zorg in Rotterdam, onderzoeken we welke toepassingen

een heleboel uitdagingen, waar wij aan willen meewerken.

nodig zijn. Zij hebben hier echt behoefte aan. Maar crown-

Je merkt het meteen als je met een Rotterdams bedrijf aan

stone kan ook helpen om mensen langer thuis te laten

tafel zit. Er heerst een no-nonsens mentaliteit, je slaat snel

wonen. Bijvoorbeeld om het licht ’s nachts automatisch

spijkers met koppen.”

aan te laten gaan als mensen naar het toilet gaan. Of om te
voorkomen dat een waterkoker zonder water aan staat met

www.dobots.nl

AMBITIE

‘Rotterdamse partijen hebben onze voorkeur’

LIFESCI & MEDCARE=

KienLegal

JURIDISCH SPECIALIST
IN MEDISCHE OMGEVING
De advocaten van KienLegal zien niet graag dat bij hun cliënten iets uitgroeit tot
een probleem. Dat zijn ze liever vóór, door strategisch en juridisch mee te denken
en te adviseren. Natuurlijk voeren ze ook rechtszaken, maar die moeten dan wel
zinvol en maatschappelijk verantwoord zijn. “Onze drive is om bij te dragen aan de
toegankelijkheid van de gezondheidszorg in een duurzaam systeem”, zegt Nicole
Kien, medeoprichter van KienLegal.
KienLegal beweegt zich als advocatenkantoor uitsluitend

KienLegal Academy

in de wereld van de gezondheidszorg. “Cliënten zijn vaak

Nicole Kien begon haar bedrijf samen met Cees de Vroomen

geraakt door onze inhoudelijke kennis van hun vak. Het is

vijftien jaar geleden in de tuinkamer van hun dijkwoning.

fijn als je niet van alles eerst hoeft uit te leggen aan een

“We hadden geen businessplan, maar wel een idee. We zei-

advocaat. De ontwikkelingen in de medische zorg gaan

den onze banen vaarwel en zijn gewoon begonnen. In no

razendsnel. Wij bieden iets waar medische bedrijven

time hadden we grote klanten, waaronder multinationals.

behoefte aan hebben: het juridische kader inzichtelijk

Inmiddels zijn we een paar keer verhuisd, zitten we nu in het

maken waarin medische profs moeten werken en zaken

Brainpark en werken hier 25 mensen. We hebben net onze

beheersbaar houden.”

tiende advocaat aangenomen. Wij halen vooral jonge mensen bij het bedrijf, om ze verder op te leiden in de praktijk

Rotterdams lef

en ze te committeren aan de idealen van ons bedrijf. Met

“In de wereld van de zorg heb je te maken met enorme

onze eigen KienLegal Academy trainen we onze mensen op

regelgeving. Toch wil je als ondernemer goede zorg of

hoog niveau. Dat doen we in samenwerking met de Erasmus

producten leveren. Wij bewegen ons in dat spanningsveld.

Universiteit, waar ik ook docent ben.”

Niet door relaties te troubleren, want partijen hebben elkaar
nodig. Wel door escalaties te voorkomen en tot goede con-

“Ik denk dat wij over vijftien jaar twee keer zo groot zijn als

tractering te komen. Onze cliënten zijn onder meer fabrikan-

nu, met voor de helft andere eigenaren, de jongeren van nu.

ten van medische producten of apparatuur, zorginstellingen,

Wij investeren veel in onze mensen en we willen dat zij net

partijen die met zorgverzekeraars werken, of bedrijven die

zo toonaangevend worden als wij op dit moment zijn.”

met databases werken: wat mag daar wel en niet mee.
Ook innovatieve bedrijven bijvoorbeeld in life science

Kennisoverdracht

weten ons te vinden.”

KienLegal wordt met grote regelmaat gevraagd om kennis over te dragen via lezingen en colleges. Het bedrijf blijkt

= ‘De ontwikkelingen in de medische
zorg gaan razendsnel’ =
KienLegal doet regelmatig zaken die een grote impact hebben. “Daar is Rotterdams lef voor nodig. We gaan uiteraard
uit van het wettelijk kader, maar soms zoeken we naar mogelijkheden om dat te verbreden. Bijvoorbeeld met cell-tissue
engineering, of met medicatie voor een nieuwe doelgroep. Wij
kunnen dat doen omdat we zelfstandig en onafhankelijk zijn.”

soms de juiste partij om het ministerie bij te praten. En als
regels te kortzichtig worden toegepast in een gebied dat zo
in ontwikkeling is, dan wijdt KienLegal daar een publicatie
aan. Of organiseert een rondetafeldebat om te verkennen
wat er te ondernemen valt. “Bij voorkeur kies ik dan voor
Rotterdamse partijen. Het netwerk van medisch- en zorgbedrijven helpt daarbij. Als je elkaar kent, pak je makkelijker de
telefoon om te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen en
geef je elkaar tips. Het werkklimaat in Rotterdam is goed.
Ik denk dat ook buitenlandse investeerders zich hier snel
op hun plek voelen.”
www.kienlegal.nl

INNOVATIE
‘Met technologie kunnen we mensen
langer thuis laten wonen’

LIFESCI & MEDCARE=

Laurens

MEER DOEN MET NIEUWE
TECHNOLOGIE
De grootste aanbieder van verpleging, verzorging en thuiszorg in Rotterdam en
omgeving is Laurens. Deze organisatie heeft 35 locaties en 8.500 medewerkers.
Daarmee is het een van de grootste werkgevers in Rotterdam. Laurens omringt zich
met innovatieve technologie en bedrijven. “Dat is halen en brengen”, zegt Hans
Stravers, directeur kortdurende zorg van Laurens. “Voor ons betekent technologie
een uitbreiding van de mogelijkheden. En innovators krijgen via ons informatie
over de doelgroep.”
Stravers ziet de zorg, de industrie en de klant als een belang-

vinden. Je krijgt dan niet meer allerlei mensen over de vloer

rijke driehoek. “Vroeger waren technologische ontwikkeling-

die in jouw privédomein komen. De zorg wordt efficiënter.

en nogal eens gericht op de aanbodkant. De behoefte aan

Daarmee ontstaat wellicht ruimte voor personeel dat iets

zo’n vinding was niet altijd duidelijk. Dat is nu anders. Bij

aan de eenzaamheid van mensen kan doen.”

Laurens loopt een soort ‘Willie Wortel’ rond, iemand die een
goed intermediair is tussen technische bedrijven, patiënten

Scherp blijven

en personeel. Hij kan de behoeften verduidelijken, de vraag

Stravers werkt samen met de Hogeschool Rotterdam. Een

formuleren, aan de voorkant. En daarnaast zorgt een externe

lector innovatie wordt deels door Laurens betaald. En stu-

partij ervoor - een system integrator - dat alles in de praktijk

denten beschrijven bijvoorbeeld procedures die nog niet

goed werkt, aan de achterkant.”

goed lopen of doen ander onderzoek. “Studenten zijn eigenwijs, ze stellen andere vragen dan wij. Dat houdt je scherp.”

Serious gaming
In Rotterdam Zuid staat een bijzonder concept: Intermezzo.

En scherp blijven, dat is nodig. Stravers voorziet dat patiën-

Dit huis biedt plaats aan 160 mensen die hier tussen de twee

ten in de toekomst nog korter in ziekenhuizen verblijven en

weken en zes maanden kunnen verblijven. Mensen die her-

meer revalideren in instellingen zoals die van Laurens. “Nu

stellen na een grote operatie of een trauma. Het huis oogt als

zijn er nog allerlei schotten, in structuren en bekostiging. Ik

een hotel, met ruime eenpersoonskamers en een restaurant.

denk dat die gaan verdwijnen. Een ziekenhuis wordt straks

Een groot verschil met de vorige huisvesting met meer-

meer een ‘ziektehuis’ dat vooral behandelt. Instellingen als

persoonskamers.

Laurens nemen dan een steeds groter deel van herstellen en
revalideren over. Samen met het Erasmus MC en andere zie-

Een ander verschil is de manier van behandelen. “We werken

kenhuizen zijn we al bezig om met een leantraject het logis-

bijvoorbeeld met serious gaming, zowel voor fysiek als men-

tieke proces te verbeteren.”

taal herstel. Spelenderwijs leren mensen hun brein trainen na
een hersenbloeding of andere aandoening. Of doen ze oefe-

Dat revalideren in bijvoorbeeld Intermezzo heeft de sfeer

ningen voor spierherstel via hun smart-tv. Een dementerende

van een hotel met medisch personeel. Efficiënt, persoonlijk

patiënt die regelmatig verdwaalt heeft een tag in de kleding,

en anders dan een ziekenhuis. “Ik gun mensen een bepaalde

zodat wij die kunnen opsporen.”

ambiance als ze moeten herstellen of als ze oud zijn. Veertig
jaar geleden, voor ik bedrijfskunde studeerde, werkte ik als

“Dit soort technologieën willen we ook gebruiken in de

verpleegkundige in het Delta ziekenhuis. De treurigheid die

thuiszorg, opdat mensen langer thuis kunnen wonen. Ik denk

daar heerste, met patiënten in een ziekenhuisuniform… ik

dat we in de toekomst sowieso veel meer bij mensen thuis

dacht toen al: dat kan beter. Bij Laurens doen we dat anders,

werken, of poliklinisch, met veel technologische ondersteu-

moderner, met nieuwe technieken.”

ning. Ik vind zorgrobots een interessante ontwikkeling. En ik
denk dat mensen, als ze eraan gewend zijn, die ook prettig

www.laurens.nl

IDEALISME
‘Wij zeggen nooit zomaar iets,
wetenschap is de basis’

LIFESCI & MEDCARE=

Omnigen

PROACTIEF HANDELEN OP
BASIS VAN DNA
De corebusiness van het bedrijf Omnigen is geneninformatie. Omnigen toont via
DNA de sterke en zwakke kanten van topsporters aan. In het verschiet liggen
toepassingen in de gezondheidszorg. “De wetenschap heeft zoveel te bieden
aan de maatschappij”, zegt Berry Kriesels, oprichter en directeur van Omnigen.
“Bovendien geloof ik heilig in de symbiose van wetenschap en commercie.”
Berry Kriesels is een laatbloeier, hoewel hij nog steeds een

kun je je leven aanpassen. Wij hopen dat we in 2020 de

jonge ondernemers is. Op zijn vijftiende begon hij al te wer-

maatschappij veel geld kunnen besparen. Tegen die tijd

ken als systeembeheerder. Hij rolde de farmacie in en daar

hopen we ook promotieonderzoek te bekostigen en nog

ontstond zijn liefde voor biologie en informatica. “Met een

meer kennis te delen met de wetenschap. We kunnen

21+ toets studeerde ik eerst bioinformatica in Leiden en deed

elkaar versterken.”

ik vervolgens een master in Wageningen. Daar hield een
studiegenoot een enquête over genetica.” Kriesels was ver-

Fungenomics

kocht. Dáár zag hij zijn toekomst.

Een echte noviteit is het werkveld van fungenomics: genetische kenmerken onderzoeken die – we noemen maar wat

Als kind van Rotterdamse binnenvaartschippers voelt Berry

– verklaren waarom de een dol is op koriander en een ander

Kriesels zich nu op zijn plaats op de 10e verdieping van de

dit kruid naar zeep vindt smaken. Of om te bekijken hoeveel

Rotterdam Science Tower aan het Marconiplein. Zijn dage-

procent Neanderthaler je in je meedraagt. “Het is verrekte

lijks werkvenster kijkt uit op het Merwe-Vierhavengebied.

gaaf om dit soort dingen te weten. Voor mij was dit een
hoger doel om Omnigen te beginnen. Want het contact tus-

Elkaar versterken

sen maatschappij en wetenschap wordt daarmee veel direc-

“Omnigen is ontstaan omdat het NOC*NSF meer wilde

ter. Die – anonieme – data willen we ook beschikbaar stellen

weten over de relatie tussen DNA en topsport. DNA in

voor verder wetenschappelijk onderzoek.”

speeksel geeft informatie over bijvoorbeeld de elasticiteit
van spieren en pezen, blessuregevoeligheid, uithoudings-

Life-science consortium in Rotterdam

vermogen, noem maar op. Voor een sportfysioloog zijn die

Kriesels is bezig een life-science consortium op te richten en

gegevens goud. Je kunt proactief handelen. Met voeding,

krijgt daarbij ondersteuning van de gemeente Rotterdam.

leefstijl en je kunt bijvoorbeeld vaststellen of iemand beter is

“Er zijn zoveel juweeltjes in de regio die meer bekendheid ver-

in krachtsport of in duursport. Wij doen dat nu bijvoorbeeld

dienen. Het accent ligt op medisch, vanwege het ErasmusMC

voor spelers van een eredivisieclub.”

als kloppend hart van de regio. Daar omheen is een groot
lichaam aan allerlei bedrijven. Zo’n consortium trekt meer

= ‘Wij hopen in 2020 de maatschappij veel geld te besparen’ =

bedrijven aan. Jongeren kunnen na hun opleiding hier in de
regio aan het werk. Ik verdien hier niks aan maar doe het puur
vanuit het geloof dat dit in Rotterdam kan, en beter dan in
andere regio’s. Je kunt studenten opdrachten geven, jongeren

“Onze sterke kant is dat wij nooit ‘zomaar’ iets zeggen.

binden aan het vakgebied, debatten en lezingen organise-

Wetenschap is de basis en in wat wij beweren zijn we heel

ren. Bijvoorbeeld over wetgeving rond anonimiseren, privacy

stellig. Wij focussen nu op topsport. Maar je kunt dit op veel

en beveiliging. Dat is nog een groot grijs gat. Een bedrijf als

meer gebieden toepassen. Bijvoorbeeld diabetici, of mensen

KienLegal, dat ik leerde kennen via het Rotterdamse net-

met een hartritmestoornis, die kunnen via DNA-onderzoek

werk, kan daar veel interessants over vertellen. Zij weten als

hele specifieke adviezen krijgen voor de beste leefwijze. Mijn

medisch gespecialiseerde juristen wat wel en niet kan.”

ideaal is dat de zorgverzekeraar dit gaat vergoeden. Als je
preventief weet of je aanleg hebt voor obesitas of diabetes,

www.omnigen.nl

GROEI

‘China, Azië, daar ben ik wel nieuwsgierig naar’

LIFESCI & MEDCARE=

Pallas Health Research and Consultancy

DOENER IN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
Ze noemen zich een team van ‘doeners’. Storten zich op verschillende
soorten onderzoek en dienstverlening rond gezondheidswetenschappen.
Beantwoorden onderzoeksvragen op een breed gebied en bieden oplossingen
als een opdrachtgever tijdelijk extra capaciteit nodig heeft. Ze zijn met dertien
onderzoekers en bestaan sinds het jaar 2000: Pallas Health Research &
Consultancy. Oprichter Judith van den Bosch licht toe.
“Alle onderzoekers van Pallas zijn, net als ik, epidemioloog.

nieuwsgierig naar. Pallas mag best nog groter worden.”

We doen in opdracht onderzoek in volksgezondheid en

“Het is een goede ontwikkeling dat Rotterdam de onderlinge

gezondheidszorg. Denk aan literatuuronderzoek, data-ana-

contacten tussen medische en zorgbedrijven stimuleert.

lyse en evaluatieonderzoek. We kunnen bijvoorbeeld risico-

De drempel om contact te leggen wordt daardoor lager.

factoren inventariseren of de effectiviteit van interventies

Misschien kan Rotterdam ook internationaal iets betekenen,

onderzoeken. Maar we verzorgen ook projectmanagement

bijvoorbeeld met een handelsmissie rond medisch en zorg.

en -advisering.”

Dat soort spin-off is belangrijk. Het is een wisselwerking:
hoe meer het netwerk betekent, hoe liever je daarbij wilt

Een voorbeeld van een recent project is een literatuuronder-

horen. Dan heb je er samen veel aan.”

zoek, gecombineerd met een kwalitatief onderzoek voor het
ministerie van VWS. Het gaat hier om een onderzoek naar de

Breed veld

stand van de medische technologie en wetenschap die het

Van den Bosch promoveerde bij de afdeling Maatschap-

speciaal kweken van embryo’s zou kunnen rechtvaardigen

pelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, haar voorma-

voor andere toepassingen dan voor zwangerschap. In Neder-

lige werkgever en het grootste ziekenhuis van Nederland.

land is dat nu verboden.

“Maar ik wilde me niet specialiseren in één onderwerp. Als
biomedisch wetenschapper ben ik juist geïnteresseerd in een

Andere klanten van Pallas zijn grote partijen als de Europese

breed veld, met epidemiologie als extra interesse. Bovendien

Food Safety Authority en het European Centre for Disease

heb ik een drang naar vrijheid en wil ik zelf verantwoordelijk

Prevention and Control (EFSA en ECDC), de farmaceutische

zijn. Vandaar de oprichting van Pallas. Ik dacht: wat ik aan

industrie, lokale overheden, zorgorganisaties en andere

de universiteit doe, kan ik ook via een eigen bureau.”

onderzoeksinstituten.

Verbonden met de stad

= ‘Rotterdam kan ook internationaal
iets betekenen’ =

Van den Bosch begon Pallas in haar eentje vanuit een
Rotterdamse zolderkamer. Sinds 2009 zit ze met haar team
in het Groot Handelsgebouw naast het Centraal Station van
Rotterdam. “Ook toen er meer medewerkers kwamen, werk-

Internationale ambities

ten we de eerste jaren vanuit huis. Maar er kwam behoefte

“Er blijkt behoefte aan een bureau zoals dat van ons. Door

aan een kantoor. Je kunt junior onderzoekers beter bege-

onze kleinschaligheid zijn wij flexibel en kunnen wij snel

leiden en de werksfeer is prettiger. Dit is een ideale locatie,

inspringen als dat nodig is. De korte lijnen zorgen ervoor dat

goed bereikbaar. Relaties uit Londen kunnen in een dag

we makkelijk samenwerken met andere partijen. Zoals met de

heen en weer. Voor ons was het logisch om voor een grote

afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus

stad als Rotterdam te kiezen. Ik woon hier, voel me verbon-

MC voor grotere internationale opdrachten. De laatste jaren

den met de stad.”

werken we steeds meer op Europees niveau. En ik zou graag
nog internationaler werken. China, Azië, daar ben ik wel

www.pallas-healthresearch.com

ZICHTBAARHEID
‘Wij zijn van betekenis voor de vernieuwde
medische industrie van nu en de toekomst’

LIFESCI & MEDCARE=

Quantib

TECHNIEK BETROUWBAAR EN
ROBUUST MAKEN
Quantib maakt geavanceerde software die radiologen helpt om hersenscans
preciezer, sneller en eenduidiger te interpreteren. Dat gebeurt met verfijndere
technologie en via objectieve en kwantitatieve analyses. De diagnose van
bijvoorbeeld multiple sclerose, Alzheimer en Parkinson verbetert daarmee
aanzienlijk. “Wij leveren interpreteerbare getallen”, zegt CEO Rudolf Scholte.
“Binnen vijf minuten heb je een goed overzicht, waar een radioloog anders dagen
op zou moeten studeren. En daar is meestal geen tijd voor.”
Quantib is een typisch Rotterdamse spin-off van het

dementie en multiple sclerose. Het geeft artsen materiaal

Erasmus MC. Medeoprichter en wetenschappelijk directeur

in handen waarmee ze een behandelplan op basis van veel

van Quantib is Wiro Niessen. Hij is zowel aan de Erasmus

nauwkeuriger informatie kunnen opstellen of bijstellen. De

Universiteit als aan de TU Delft hoogleraar Medische

technologie is in principe toepasbaar op alles wat met de

Beeldverwerking. Niessen ontving in 2015 de prestigieuze

hersenen te maken heeft, ook herseninfarcten.

Simon Stevin Meesterprijs voor het systeem dat hij ontwikkelde om ziektes vroegtijdig op te sporen. Zijn compaan

Gezonde spanning

Rudolf Scholte, van huis uit medisch fysicus, is een echte

“Medische software is een interessant gebied dat nog flink

bedrijfsman. “Ik weet hoe ik een product kan ontwikkelen en

kan groeien. De gemeente Rotterdam begrijpt dat. Het is

geschikt kan maken voor de markt.”

goed dat de gemeente netwerkbijeenkomsten stimuleert en
mogelijk maakt. Het is belangrijk om samen dat proces in te

Het Erasmus MC doet nieuwe vindingen, zogenaamde eerste

stappen. Van ambtenaren tot wethouder wordt er serieus

fase producten. Die worden vervolgens in het bedrijfsleven

geluisterd naar innovatieve medische bedrijven. Je maakt

eindeloos en protocollair getest, onderzocht en herhaald.

via het netwerk ook nuttige contacten, wisselt informatie

Daar houdt Quantib zich met tien medewerkers mee bezig.

uit, ontmoet investeerders. Ja, je spreekt ook concurrenten,

Scholte: “We maken deze techniek robuust en betrouwbaar,

maar dat is een gezonde spanning. Dat houdt je scherp en

opdat het in normale medisch verantwoorde omstandighe-

zorgt dat je nog harder moet lopen.

den overal goed werkt.” De software is in 2016 op de internationale markt via samenwerkingspartner General Electric.

Het is een belangrijke succesvoorwaarde voor de regio
Rotterdam dat innovatieve medische bedrijven bij elkaar

Kwantitatieve vergelijking

gebracht worden. Kijk, vergeleken met het Erasmus MC

Quantib staat voor ‘quantitative imaging biomarkers’.

met 13.000 medewerkers is Quantib maar een kleine spe-

“Hersenbeeldtechnologie is ook een soort biomarker. Maar

ler. Maar wij zijn wel van betekenis voor de vernieuwende

niet invasief, je hoeft niet met een instrument het lichaam in,

medische industrie van nu en van de toekomst. Rotterdam

en dat betekent minder risico voor patiënten. Een radioloog

ziet dat en gaat actief om met dit soort bedrijven, schept de

moet het nu nog doen met scans die maar een deel laten

juiste omstandigheden. Met die netwerkbijeenkomsten maar

zien van wat er precies gaande is in de hersenen. De ene

ook met huisvesting in de Rotterdam Science Tower en het

radioloog interpreteert dat anders dan de andere. Onze soft-

Cambridge Innovatie Centre (CIC), locaties waar veel inno-

ware geeft een veel uitgebreider beeld en geeft door kwan-

vatief talent samenkomt. Verder is Rotterdam toch wel een

titatieve vergelijkingen meer interpretatieduidelijkheid. Deze

echte wereldstad, met de haven, de rivier, de weidsheid en

technologie kan in de toekomst ook laten zien of medicatie

de enorme multiculturele diversiteit. De stad staat met regel-

effectief is.”

maat in de top van aantrekkelijke steden. Dat is een mooie
basis als je vernieuwend de wereldmarkt op wilt.”

Het bedrijf focust voorlopig op softwareontwikkeling voor
hersenscans met het accent op het diagnosticeren van

www.quantib.com

GROEI

‘Kun je helpen met gedragsverandering,
dan heb je goud in handen’

LIFESCI & MEDCARE=

Sense Health

MODERNE TECHNIEKEN VOOR
EEN GEZONDERE LEEFSTIJL
Meten, in kaart brengen en interpreteren van gedrag. En vervolgens dat gedrag
coachen naar een gezondere leefstijl. Dat is waar Sense Health vooral mee bezig
is. Het bedrijf doet dat met moderne technieken, bijvoorbeeld via sensoren in je
smartphone. “Daarmee geven we mensen tools in handen om hun eigen gezondheid
te optimaliseren”, zegt Els Versluis, commercieel directeur van Sense Health.
Sense Health is een spin-off van researchbedrijf Almende.

Simpele oefeningen die ervoor zorgen dat mensen beter in hun

“Wij zijn al uit het nest geschopt”, zegt Versluis glimlachend.

vel zitten. Deze tool bereikt ook werknemers die meestal niet

“Sinds 2013 staan we op eigen benen.” Sense Health vond

de eersten zijn om zich te melden voor korting op de sport-

onderdak in de dynamische omgeving van het Rotterdamse

school. Je kunt juist heel laagdrempelig je mensen in beweging

Lloydkwartier; de helft van het ontwikkelteam zit in Indo-

krijgen. Bedrijven bieden vaak allerlei losse impulsen om vita-

nesië, waar meer softwareprogrammeurs beschikbaar zijn.

liteit van werknemers te verbeteren. Dit platform brengt alles
bij elkaar met het doel om beter voor jezelf te zorgen. Want

Goud in handen

dat schiet er in hectische tijden vaak bij in. Het hightechbedrijf

“Iedereen in de gezondheidszorg is bezig met gedragsver-

ASML is onze launching customer in dit traject, inmiddels zijn

andering. De helft van de patiëntenpopulatie heeft een chro-

ook andere grote bedrijven aangeschoven.”

nische ziekte, vaak heeft dat met leefstijl te maken. Kun je
helpen met gedragsverandering, dan heb je goud in handen.

Aanwas van ontwikkelaars

De gezondheidssector heeft grote behoefte aan preventie

De droom van Sense Health is dat hun producten een

en dat betekent een goed ondernemerslandschap voor het

bewezen tool zijn in gedragsverandering. “De gezond-

bedrijfsleven. Daar spelen wij op in, vooral business-to-

heidszorg is goed in repareren en medicatie, maar dat

business. Onze producten ontwikkelen we samen met

gebeurt meestal nadat iemand ziek is geworden. Met onze

partijen in de gezondheidszorg. Wij hebben de techniek,

techniek lopen we ver voorop om veel efficiënter en per-

zij de domeinkennis.”

soonlijker te werken aan preventie en daarnaast intensiever
te ondersteunen na de diagnose.”

Een voorbeeld daarvan is de applicatie ‘Goalie’, ontwikkeld
met Psyq, een grote landelijke aanbieder van psychisch-

“Samen met Laurens, de grootste aanbieder van wonen,

medische zorg. Deze app, voor mensen die kampen met een

zorg en thuiszorg, onderzoeken we de toepassing van

depressie, verslaving of angststoornis, analyseert gedrag

een geavanceerd concept rond zelfmanagement en life-

in real-time en geeft 24/7 oefeningen en opdrachten. Een

style coaching. Met het doel om mensen eerder of langer

andere applicatie geeft patiënten meer zelfinzicht, waarmee

thuis te laten blijven. Daarmee zou Laurens onze eerste

ze hun ziekteverloop kunnen beïnvloeden en het gesprek

launching customer in Rotterdam zijn.”

met hun behandelaar gebalanceerder kunnen voeren.
Sense Health hoopt op een grotere aanwas van ontwikUitgangspunt voor Sense Health is patiëntgedreven zorg met

kelaars in Rotterdam en staat open voor onderlinge con-

persoonlijk databeheer. “De patiënt of gebruiker beheert zijn

tacten met bedrijven in de gezondheidszorg. “Rotterdam

of haar eigen data en beslist zelf over het delen van die infor-

heeft veel in huis, meer zelfs dan andere regio’s. Die zorg-

matie met een behandelaar of met anderen.”

profilering wordt steeds duidelijker. Rotterdam is ook een
nuchtere stad met weinig borstklopperij en een mentaliteit

Product met veel potentie

van: gewoon doen. Ook dat maakt het fijn om hier

Een andere vinding van Sense Health is het vitaliteitsplatform

te werken.”

‘Brightr’ voor bedrijven. “Een product met veel potentie. Het
is bedoeld om werknemers van bedrijven vitaler te krijgen.

www.sense-health.com

OPENHEID

‘Wij kunnen stevige banden smeden met topartsen’

LIFESCI & MEDCARE=

SkylineDx

ZIEKTEN BETER BEGRIJPEN
DOOR PRECIEZERE DIAGNOSE
De wereld van genetische informatieverzameling is hot. Het biotechnologiebedrijf
SkylineDx beweegt zich in die wereld en richt zich op niches in de markt. Het eerste
product van SkylineDx is een diagnostische test voor beenmergkanker. Deze test
helpt artsen om het ziekteverloop heel nauwkeurig te voorspellen en straks de
behandeling preciezer af te stemmen op de patiënt.
Dharminder Chahal is CEO van SkylineDx. Hij vertelt dat zijn

minder kans is op fouten en dat wij ons kunnen focussen

bedrijf een spin-off is van het Erasmus MC en nog steeds

op nieuwe ontwikkelingen.”

nauwe banden heeft met de afdeling hematologie. Inmiddels
werken er 25 mensen bij SkylineDx. “Het idee voor dit soort

Stevige banden

testen is ontstaan in het Erasmus MC. Wij zijn tweeënhalf

“We overleggen met een handvol topuniversiteiten, waar-

jaar bezig geweest om de test te ontwikkelen. Het mense-

onder de Erasmus Universiteit, waarmee we samen naar

lijk lichaam is een complex systeem en ziekteprocessen zijn

bestaande patenten en datasets kijken. Onze ambitie is om

vaak ook heel complex. Diverse genetische factoren hebben

op nieuwe gebieden testen te ontwikkelen. Dat kan in de

invloed op het verloop van een ziekte. Met onze testen ver-

familie van bloedkankers zijn, maar ook buiten het vakgebied

zamelen we data over deze ziektes. Daarmee zijn ze beter te

van kanker. Onze bewuste focus op een relatief klein vakge-

begrijpen en dat helpt artsen en patiënten.”

bied heeft voordelen. Je kunt bijvoorbeeld sneller stevige
banden smeden met topartsen die er echt toe doen en je

Eigen IT-platform

wordt ook sneller expert. Er is in dat veld natuurlijk minder

De diagnostische test voor beenmergkanker van SkylineDx

concurrentie dan bijvoorbeeld op een vakgebied

heet de MMprofiler. Op basis van een stukje beenmerg uit

als borstkanker.”

een beenmergpunctie kan het bedrijf in het eigen laboratorium de genetische eigenschappen analyseren. “We zijn nu

Rotterdamse steun

samen met artsen aan het vergelijken wat het verschil is in

Bedrijven zoals SkylineDx hebben langdurig hoge ontwik-

werken met patiënten die wel of geen test hebben onder-

kelingskosten, die ze op termijn proberen terug te ver-

gaan. Onze volgende stap in dit proces is om niet alleen

dienen. “De gemeente Rotterdam ziet die worsteling wel.

het ziekteverloop nauwkeurig te voorspellen, maar ook per

Misschien kan Rotterdam ook op dat gebied iets beteke-

patiënt te voorspellen welke behandeling het best aanslaat.”

nen. De bijeenkomsten die Rotterdam organiseert voelen
wij als een ondersteuning. Verder ben ik heel blij met de

= ‘We kunnen voor veel patiënten
het verschil maken’ =

Rotterdam Science Tower. Een labruimte is voor ons bedrijf
cruciaal, en die is er, met de juiste vergunningen.”
Dharminder Chahal komt zelf uit de wereld van investe-

De MMprofiler kan dus in het eigen lab van SkylineDx gedaan

ringen. “Ik investeerde met veel succes in bedrijven die

worden maar ook, en dat is uniek in de wereld, in het eigen

actief zijn in diagnostica en therapieontwikkeling. Mooie

lab van bijvoorbeeld een ziekenhuis. “Wij hebben een

bedrijven met veel impact. Maar je zit toch een beetje aan

IT-platform ontwikkeld, waarin wij een dataline-verbinding

de zijlijn. Ik wilde zelf actief zijn binnen de trend om ziek-

kunnen hebben met een extern laboratorium. Wij krijgen dan

tes veel beter te begrijpen. Daarom ben ik in SkylineDx

de genetische informatie, doen al het rekenwerk en passen

gesprongen. We kunnen voor veel patiënten het verschil

algoritmen toe. Binnen vijftien minuten heeft een lab het tes-

maken. En verschil maken, daar houd ik van.”

trapport in huis. Dit heeft als voordelen dat een ziekenhuis
met een eigen infrastructuur zelf testen kan uitvoeren, er

www.skylinedx.com

IDEALISME
‘Er moet een naadloze communicatie
zijn tussen arts en patiënt’

LIFESCI & MEDCARE=

VANAD Enovation

MEEBOUWEN AAN EEN
BETERE ZORG
Meer dan 12.000 zorginstellingen maken gebruik van de diensten van VANAD
Enovation, al weten ze dat soms zelf niet eens. Het bedrijf verzorgt met ‘ZorgMail’
per jaar miljarden elektronische berichten tussen zorgverleners. En zorgt er
ook voor dat allerlei verschillende digitale informatiesystemen met elkaar
kunnen communiceren.
“Eigenlijk leven wij van de ongelijkheid tussen systemen”,

Gesprekspartner

lacht Dré Lameir, VP Product Development bij VANAD

VANAD Enovation heeft diverse dromen en doelen.

Enovation. “Want wij maken de verbinding tussen die syste-

“Patiënten moeten op een goede manier onderdeel zijn van

men. Daarnaast hebben wij antwoorden op de behoefte aan

de zorgcommunicatie. Dat is nog best een zoektocht en daar

veiligheid. Want dat is natuurlijk een eerste vereiste. Het is

willen wij aan bijdragen. Er moet een naadloze communicatie

privacygevoelige informatie en ook kunnen wij ons geen uit-

tussen arts en patiënt zijn, waar ze allebei blij van worden.

val van datasystemen permitteren.” We moeten denken aan

Daar zijn we mee bezig.”

patiëntendossiers, recepten van de huisarts, laboratoriumuitslagen, eigenlijk alle medische data die van de ene zorgver-

“Ook werken we aan meer partnerschap met onze klanten

lener naar de andere gaan. Van huisarts, fysiotherapeut en

om de samenhang van onze producten te laten zien en daar-

apotheker tot arbodiensten, instellingen voor GGZ, GGD,

mee een niveau op te schalen. We zitten ook regelmatig aan

ziekenhuizen en laboratoria. VANAD Enovation heeft vijftien

tafel bij de overheden als er over nieuwe standaarden wordt

verschillende ICT producten voor de zorg en is in Nederland

gesproken. En verder willen we natuurlijk marktleider blijven

marktleider in de branche.

en ook internationaal onze vleugels uitslaan. Wat ons drijft is
het meebouwen aan een betere zorg, voor patiënten en voor

Familiebedrijf

zorgverleners. Daarom zijn we aan het groeien. We zoeken

Om je in de wereld van ICT helemaal te focussen op gezond-

dan ook altijd goede softwareontwikkelaars uit de regio.”

heidszorg is op zichzelf al een niche. En dan gaat het niet om
medisch inhoudelijke systemen maar om digitale post, ook dat

Brugfunctie

is een niche. Hoe kom je op zoiets? Lameir vertelt met verve

Lameir is positief over de bijeenkomsten die de gemeente

over de twee broers die ruim dertig jaar geleden dit bedrijf

Rotterdam organiseert voor medische bedrijven. “Ik kwam

begonnen. “De één huisarts, de ander een techneut. De arts

daardoor in contact met hele nieuwe partijen, dat praat een

signaleerde een sterke behoefte aan goed gestructureerde,

volgende keer makkelijker. Het is ook goed doordacht geor-

snelle, eenvoudige en veilige uitwisseling van medische gege-

ganiseerd, ik zit precies bij de juiste mensen aan tafel.”

vens. De andere broer bouwde het systeem, toen nog onder
de naam ‘Lifeline’. Zo is dit familiebedrijf ontstaan.”

“De omgeving waarin wij ons bewegen kan interessant zijn
voor medisch-technische startups die echt iets van meer-

Er werken inmiddels 120 mensen. Het is opmerkelijk te

waarde leveren. Misschien kan VANAD Enovation voor som-

bedenken dat veel zorgprofessionals niet weten dat VANAD

mige startups een brugfunctie vormen tussen zorgverleners

Enovation achter hun berichtenverkeer zit. In de regio Rot-

en patiënten. Binnen onze expertise zouden we op die manier

terdam heet het systeem dat het bedrijf verzorgt bijvoorbeeld

startups of incubators kunnen faciliteren of helpen koppelen

RijnmondNet*. “Wij hebben altijd een beetje onder de radar

aan ziekenhuizen. Dat is een interessant perspectief.”

geopereerd. Gebruikers drukken op de knop ‘send’ en wie
daar verder achter zit is voor hun niet interessant. Als het maar

* RijnmondNet is het elektronische berichtenverkeer tussen

werkt. Opdrachtgevers in de medische wereld kennen ons en

zorgprofessionals.

dat is voldoende. Maar we zijn toch wel erg trots op ons bedrijf
en dat willen we aan meer mensen beter laten zien.”

www.vanadenovation.nl

AMBITIE

‘Je moet kansen zien en klaar zijn om
in nieuwe ontwikkelingen te stappen’

LIFESCI & MEDCARE=

Viroclinics Biosciences

‘WERELDLEIDER IN
GRIEPVIRUSONDERZOEK’
‘Viroclinics knows your target’ luidt het motto van dit bedrijf op de 19e verdieping
van de Rotterdam Science Tower. “Dat moet wel”, zegt Bob van Gemen, CEO van
Viroclinics Biosciences. “Want we willen onze klanten - de farmaceutische industrie
- ondersteunen door het ontwikkelingstraject voor nieuwe medicijnen korter en
efficiënter te maken. Dus moet je het doel van je klant goed begrijpen.” Daarmee
hebben we meteen de kern van het bedrijf te pakken: het ondersteunen van de
ontwikkeling van nieuwe medicijnen die virale infecties moeten bestrijden en
voorkomen.
Dat gebeurt in het laboratorium van Viroclinics, een goed

Ruimte voor groei

beveiligd state-of-the-art lab, waar hoogopgeleide mede-

Van Gemen noemt Viroclinics wereldleider, zeker op het

werkers de werkzaamheid van geneesmiddelen testen op

gebied van griep. “Een goed ontworpen lab met moderne

menselijke samples. “Dat doen we uiterst zorgvuldig, je

technische voorzieningen zoals dat van ons is redelijk uniek

moet exact meten wat het effect van een middel precies

in de wereld. Daarnaast beschikken wij door onze banden

is. De testuitslagen zijn de basis voor de goedkeuring van

met het EMC over zeer actuele kennis. In onze wereld van

een medicijn. Dat is natuurlijk belangrijk voor de industrie.

virologie zijn er voortdurend nieuwe inzichten en nieuwe

Er is veel kennis voor nodig, je moet gegevens juist kunnen

technieken, dus je moet je continu ontwikkelen en ver-

interpreteren. Heel wat klinieken en artsen in de wereld zijn

beteren. En ja, er is ruimte voor groei. Steeds duiken weer

bij dit proces betrokken en de samples van zieke mensen

nieuwe virussen op in de wereld, denk aan SARS of vogel-

komen overal vandaan.”

griep. De juiste kennis van virologie is onontbeerlijk. En die
hebben wij! Daarnaast moet je kansen zien en klaar zijn

Het huis uit

om in nieuwe ontwikkelingen te stappen. Ik ben drie jaar

Net als veel andere medische bedrijven in Rotterdam is

geleden aan boord gekomen en zie genoeg mogelijkheden

Viroclinics een spin-off van het Erasmus Medisch Centrum.

voor intensivering en groei. Het is inspirerend om een

“De afdeling Viroscience van het EMC staat wereldwijd

gezond bedrijf neer te zetten, werkgelegenheid te bieden

bijzonder goed aangeschreven. Viroloog Ab Osterhaus

aan 85 mensen met als prettige bijkomstigheid een sociale

was hier jarenlang het hoofd. Hij is één van de oprichters

en betrokken werkgever te kunnen zijn.”

van Viroclinics en is bij ons Chief Science Officer. Zo rond
het jaar 2012 werd duidelijk dat wij niet verder konden
groeien binnen het EMC. We wilden de banden met het
EMC niet verbreken, maar moesten wel nodig ‘het huis uit’
om een zelfstandig commercieel groeibedrijf te kunnen
zijn. De gemeente Rotterdam was bezig een verticaal sciencepark te realiseren en wilde ons graag in de stad houden. Voor ons een unieke kans om twee verdiepingen van
de Rotterdam Science Tower helemaal naar eigen inzicht
te kunnen inrichten. Er is veel ruimte nodig voor de high
tech voorzieningen die wij gebruiken. De gemeente heeft
ons goed ondersteund, bijvoorbeeld met de procedures
voor vergunningen. Wij waren de eerste bewoners van
deze toren en je zit hier ideaal, in een grote stad, drie
metrohaltes verwijderd van het EMC. Prima!”

= We zitten hier ideaal, in
een grote stad, drie metrohaltes
verwijderd van het Erasmus
Medisch Centrum =
“Dat de gemeente Rotterdam bedrijven in de medische
sector bij elkaar brengt, vind ik een goede zaak. Je weet
nooit wanneer je elkaar nodig hebt. In ons traject van groei
hebben wij voor heel wat uitdagingen gestaan. Alleen al
die ervaringen delen met startups kan waardevol zijn. En
ook het delen van netwerken, financieel of inhoudelijk… dat
doen we nog te weinig en daarmee missen we de kans op
synergie. Die zouden we toch moeten grijpen?”

OPENHEID
‘Rotterdam kent veel creatieve
en innovatieve hubs’

LIFESCI & MEDCARE=

VirtualMedSchool

SERIOUS GAMING:
DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS
Heb je eenmaal een beproefd concept dan zijn de mogelijkheden eindeloos:
een educatieve digitale simulator om medische professionals te trainen. Ronald
Nanninga is CEO van het bedrijf VirtualMedSchool en is niet te stoppen als het
om toepassingen gaat. Een nieuwe investeringsronde staat dit jaar op stapel.
Het bedrijf wil uitgroeien tot een internationaal platform voor de educatie van
artsen en verpleegkundigen.
Momenteel is het belangrijkste product van

Nederland testmarkt

VirtualMedSchool de abcdeSIM. Dit is een simulator die

Inderdaad niet te stoppen, die Nanninga. VirtualMedSchool

werkt volgens de medisch gangbare methodiek ‘treat first

bestaat sinds 2012, trainde meer dan vijfduizend professio-

what kills first’. Nanninga: “Het is een serious game, ontstaan

nals in 40% van alle Nederlandse ziekenhuizen en alle acade-

vanuit de praktijk op de Spoedeisende Hulp van het Erasmus

mische centra. Het bedrijf won diverse prestigieuze prijzen

MC. Stephanie Klein Nagelvoort is hoofd van deze afdeling.

voor medische innovatie zoals de Accenture Innovation

Zij zocht naar een manier om artsen en verpleegkundigen

Award 2014 en voert gesprekken met organisaties in Oman,

adequater te trainen. Vanuit die wens en met de medische

Dubai, Londen, Parijs, Milaan en Silicon Valley. “Nederland is

bagage vanuit het Erasmus MC is de abcdeSIM ontwikkeld.

voor ons een testmarkt”, zegt Nanninga. “Om echt schaal-

Stephanie is ook chief medical officer in ons team.”

baar te zijn moet je naar het buitenland. We willen een
vervolgslag maken, met meer gebruikers, meer game-levels

“De simulator reageert interactief en levensecht op alle han-

en nog meer kwaliteit.”

delingen die je via het spel verricht. Ik noem het ook wel de
flightsimulator voor medische professionals. Als dat bestaat

Rotterdams klimaat

voor piloten, om zaken te oefenen die je niet dagelijks tegen-

Tot nu toe kon het relatief kleine kernteam het nog af zonder

komt, waarom dan niet voor de medische sector? De game

kantoorruimte. Nanninga oriënteert zich inmiddels op een

is ingebed in het onderwijsprogramma van organisaties en je

fysieke ruimte. “Rotterdam kent veel creatieve en innovatieve

verwerft er ook je noodzakelijke accreditatiepunten mee.”

hubs en verzamelgebouwen. Ik vind de ontwikkeling in het
Groothandelsgebouw met het Cambridge Innovation Center

‘Wat wij maken, doet er echt toe’

(CIC) wel interessant, zo vlakbij het Centraal Station.”

Kennis delen en cocreatie zit in de genen van het bedrijf.
“De medische sector heeft de kennis en weet de behoefte

Nanninga kwam naar Rotterdam voor zijn studie bedrijfs-

goed te formuleren. Het moet relevant zijn. En dat maakt het

kunde en bleef hangen in de stad waar hij zich thuisvoelt.

ook zo leuk! Het doet er echt toe, wat wij maken. Het zorgt

Aanvankelijk werkte hij in de ICT en de consultancy, maar hij

voor meer deskundigheid bij medische profs en daarmee

vindt de medische relevantie van waar hij nu mee bezig is

voor meer veiligheid voor patiënten.”

veel spannender dan alleen maar ICT, omdat het medische
deskundigheid toevoegt.

“Samen met het Maasstad Ziekenhuis hebben wij bijvoorbeeld net een nieuwe versie geïntroduceerd voor de

“Je kunt vanuit Rotterdam veel dingen doen. Het is fijn als

behandeling van brandwonden. Want in de perifere zie-

je het lokaal kunt organiseren. We werken samen met grote

kenhuizen krijgt 40% van de brandwondpatiënten door

ziekenhuizen en door zo’n netwerk kom je veel mensen

onjuiste inschatting niet de behandeling die nodig is. Voor

tegen. Het vestigingsklimaat is betaalbaar en aantrekkelijk.

Maasstad is het belangrijk die deskundigheid daar te ver-

En als ik iemand bij de gemeente nodig heb, is het contact

beteren. En binnenkort brengen we samen met het Sophia

makkelijk gelegd. De gemeente denkt mee in oplossingen.”

Kinderziekenhuis een variant voor kindergeneeskunde.”
Ook bestaan er al langer varianten voor huisartsen.

www.virtualmedschool.com

