
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht  

Eindhoven, 15 april 2021 

 

’Grensoverschrijdende samenwerking, Medizintechnik NL 
neemt met 7 innovatieve bedrijven deel aan de virtuele 
MedtecLIVE 2021’ 
 

Van 20 tot en met 22 april 2021 vindt de  MedtecLIVE 2021 geheel virtueel plaats. Medizintechnik 

NL zal met 7 bedrijven Addit, Bestronics,  BKB Precision, DEMCON, Euro-Techniek, Jeveka en 

Neways Electronics samen met Brainport Industries deelnemen. Deze 7 bedrijven ondersteunen 

medische technologiebedrijven met hun kennis en competenties op high tech gebied. Bovendien 

organiseren zij gezamenlijk op 22 april van 12:00 – 12:30 uur een interessante rondetafel 

discussie over grensoverschrijdende samenwerking samen met de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij. 

 

Deze virtuele MedtecLIVE 2021, die het online en interactief presenteren van bedrijven combineert 

met een interessant lezingenprogramma MedtecSUMMIT, heeft Medizintechnik NL doen besluiten 

om ondersteund door Brainport Industries samen met 7 bedrijven deel te nemen. De 

beursorganisatie heeft zich het afgelopen jaar zeer intensief bekwaamd in een online platform waar 

het leggen van contacten en het zoeken van interactie zeer nadrukkelijk wordt gepromoot. Tevens 

organiseert Medizintechnik NL op 22 april van 12:00 – 12:30 uur een interessante 

rondetafeldiscussie over grensoverschrijdende samenwerking. 

 

Medizintechnik NL neemt al jaren deel aan de MedtecLIVE2021 en heeft ook dit jaar besloten om 

samen met 7 bedrijven deel te nemen aan de virtuele editie van deze toonaangevende beurs op het 

gebied van medische technologie. Daarbij zal zij ook dit jaar ondersteund worden door de 

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). 

 

 

Compleet high tech toelevernetwerk voor u beschikbaar 

Met de 7 high tech toeleveranciers representeert Brainport Industries, onder de vlag van 

Medizintechnik NL, een high tech toelevernetwerk met inhoudelijk zeer brede scope aan 

competenties op het gebied van metaal- en kunststofbewerking, printed electronics (pcb) productie 

en assemblage, R&D kennis tot aan system supply om klanten te ondersteunen op het gebied van 

medische technologie. Vanwege hun brede kennis en ervaring helpen zij bedrijven hun innovaties 

sneller naar de markt te brengen, maar ook bieden zij praktische oplossingen voor bedrijven die 

vanwege corona covid-19 uitkijken naar alternatieve toeleveranciers. Deze bedrijven zijn gewend 

om grensoverschrijdend samen te werken op het gebied van medische technologie. 

 

 

Medizintechnik NL is de voortzetting van het 3-jarige ‘Partners for International Business’ (PIB) 

dat gericht was op een gecombineerde inzet van private en publieke middelen ter versterking 

https://www.medteclive.com/
https://www.medizintechnikholland.com/
https://www.medizintechnikholland.com/
http://www.addit.nl/
https://www.bestronics.nl/
http://bkbprecision.com/
https://www.demcon.nl/
https://www.medizintechniknl.com/unternehmen/euro-techniek
https://www.medizintechniknl.com/unternehmen/jeveka
https://www.brainportindustries.com/de/mitglieder/neways
http://www.brainportindustries.com/


 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
van de Nederlandse concurrentiekracht in het buitenland. Hiertoe hebben de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) en High Tech toeleveranciers onder aanvoering van Brainport 

Industries een samenwerkingsverband opgericht onder de naam ‘Medizintechnik Holland’ (nu 

Medizintechnik NL) voor het creëren van business mogelijkheden voor deze bedrijven in de 

kansrijke markt voor medische technologie in (met name) Zuid-Duitsland. Het programma is 

een verdere ontwikkeling van de goede betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Duitsland. 

 

De MedtecLIVE is een gespecialiseerde beurs op het gebied van medische technologie met een 

internationale uitstraling zowel voor wat betreft standhouders als bezoekers met meer dan 100 

exposanten en bezoekers uit 27 landen. De MedTech Summit is een internationaal erkend 

vakcongres op het gebied van Medizintechnik. Het congres biedt met een uitgebreid programma 

met interessante lezingen over actuele onderwerpen een uitstekende gelegenheid om zowel 

nieuwe contacten te leggen als ook bestaande relaties te ontmoeten.  

 

Wilt u ons komen bezoeken, download dan een gratis toegangskaart via de link in onderstaande 

banner en ticketcode MTL21BI. Wij heten u van harte welkom op 20, 21 en/of 22 april 2021 om 

ons digitaal te bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling voor de redactie (niet voor publicatie): 

 

Contact: John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries, 

j.blankendaal@brainportindustries.nl, tel. 06 52 63 29 36 

 

Achtergrondinformatie: 

Medizintechnik NL is de voortzetting van Medizintechnik Holland. Dit was een driejarig 

programma dat gericht was op een gecombineerde inzet van private en publieke middelen ter 

versterking van de Nederlandse concurrentiekracht in het buitenland. Hiertoe hebben de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en 11 High Tech toeleveranciers onder 

aanvoering van Brainport Industries een samenwerkingsverband opgericht onder de naam 

‘Medizintechnik Holland’ voor het creëren van business mogelijkheden voor deze bedrijven in 

de kansrijke markt voor medische technologie in (met name) Zuid-Duitsland. Het programma is 

een verdere ontwikkeling van de goede betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Duitsland: een 

eerste Letter of Intent werd in juni 2013 tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en 

koningin Máxima aan Minister Schmid (BW) ondertekend. Een ander volgde in april 2015 op de 

Hannover Messe tussen Minister Schmid (BW) en Minister Kamp (NL). 

 

mailto:j.blankendaal@brainportindustries.nl


 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Over Brainport Industries: 

De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen tezamen het 

unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries met inmiddels meer dan 100 aangesloten 

bedrijven. Doel is de toeleveranciers in deze high mix, low volume, high complexity 

toeleverketen ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen 

en de concurrentiekracht te versterken. Brainport Industries bieden een vruchtbare grond en 

een solide structuur voor samenwerkingsprojecten op het gebied van technologie, markt en 

mens. Een belangrijk exportland voor deze toeleveranciers is Duitsland vanwege haar wereld 

leidende marktpositie in de machinebouw. Meer specifiek liggen er kansen op het gebied van 

medische technologie in met name Zuid-Duitsland. 

www.brainportindustries.com 

 

Over Partners for International Business (PIB)  

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners voor International 

Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. www.rvo.nl/pib 

 

 

 

 

 

 

http://www.brainportindustries.com/
file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox%20(Brainport%20Industries)/Brainport%20Industries/Projecten/MK9%20Duitsland/PIB%20Medizintechnik/Persberichten/160618%20MedTech%20Summit/www.rvo.nl/pib

