
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht 
 

 

Eindhoven, 29. Februar 2016  

 

’Deelname Medizintechnik Holland aan de METAV Medical 
Area’ 
 

Maandag 29 februari 2016: van 23 tot en met 27 februari 2016 vond in Düsseldorf de 19e 

editie van de METAV plaats, een vakbeurs voor productietechnologie en automatisering. In 

samenwerking met de werkgroep Medizintechnik van de VDMA was Medizintechnik Holland 

actief vertegenwoordigd met een stand en presentaties op de medical area van de METAV.  

 

Diverse leden waren actief met een presentatie. Zo hield John Blankendaal, directeur van 

Brainport Industries, een presentatie over "Medizintechnik Holland – ein integriertes 

Zuliefernetzwerk für den OEM Erfolg“ op het podium van de Medical Area. Bas Berkhout, 

directeur new business GBO, hield een lezing over het onderwerp: " Human Touch with 

Hightech - How to create the optimal human centric design by using state of the art technology 

". 

 

In de stand werden de competenties op het gebied van medische technologie getoond met 

productvoorbeelden van Van Hoof Groep, GBO Projects en TSG Group. Adwin Kannekens 

(Wilting), Paul Simons (TSG Group), Bas Berkhout (GBO Projects) en Anke Rosemann (Brainport 

Industries) stonden geïnteresseerde bezoekers met hulp en advies te woord. 

 

Deze beurs was een uitstekende gelegenheid voor Medizintechnik Holland om haar netwerk 

uit te breiden en de bezoekers te informeren over de expertises die de 12 deelnemende 

bedrijven in Medizintechnik Holland gezamenlijk aanbieden.  

 

http://www.vanhoofgroep.nl/
http://gbo.eu/
http://www.tsggroup.nl/
http://wilting.eu/
http://www.tsggroup.nl/
http://gbo.eu/
http://www.brainportindustries.com/
http://www.brainportindustries.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
(Stand Medizintechnik Holland op de METAV) 
 

 
(Presentatie John Blankendaal, Directeur Brainport 

Industries, op de METAV) 
 

 
 (Presentatie Bas Berkhout, Director new business GBO 

Projects, op de METAV) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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: 

Het programma Partners for International Business (PIB) is een driejarig programma dat 

gericht is 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 12 High Tech toeleveranciers onder aanvoering van 

Brainport Industries een samenwerkingsverband opgericht onder de naam ‘Medizintechnik 

Holland’ voor het creëren van business opportunities 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). 

 

Over Brainport Industries: 

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

unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. 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 
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