
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht  

Eindhoven, 20 juni 2016  

 

’Medizintechnik Holland neemt deel aan MedTech Summit 
in Neurenberg’ 
 

Maandag, 20 juni 2016: Op 15 en 16 juni werd in Neurenberg voor de vijfde keer de MedTech 

Summit georganiseerd door de clusters Forum MedTech Pharma en Medical Valley EMN. Samen 

met BKB Precision, Contour en Sioux vertegenwoordigde Brainport Industries het initiatief 

Medizintechnik Holland op dit internationaal erkende vakcongres. Met zijn lezing over een 

innovatieve manier van “Ultra Fast Microbial Single Cell Detection” vond Kai Menzel (Sioux) een 

gewillig oor bij een congreszaal vol met specialisten op hun vakgebied. Tevens waren het 

Nederlandse consulaat-generaal uit München en het NBSO uit Stuttgart aanwezig om samen met 

Medizintechnik Holland de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen. 

 

De MedTech Summit is een internationaal erkend vakcongres op het gebied van Medizintechnik. 

Met 70 lezingen, 1.100 bezoekers en 120 bedrijfspresentaties bood het congres een uitstekende 

gelegenheid om bestaande contacten te aan te halen en nieuwe contacten te leggen. Vanwege het 

nauwe contact met de organiserende clusters Forum MedTech Pharma en Medical Valley, en de 

focus op trends en ontwikkelingen in de MedTech sector, sloot dit congres uitstekend aan bij de 

propositie van Medizintechnik Holland. De collectieve stand van BKB Precision, Contour, 

Medizintechnik Holland, Sioux en NBSO Stuttgart werd druk bezocht door de expositiebezoekers. 

Kai Menzel (Sioux) informeerde de congresbezoekers over de mogelijkheden van “Ultra Fast 

Microbial Single Cell Detection”. De staatsontvangst van het Bayerische ministerie in de avond bood 

de mogelijkheid tot verdieping van het contact tussen bezoekers en exposanten. De historische 

coulisse van de keizerburcht Neurenberg leende zich uitstekend om het persoonlijk netwerk te 

vergroten.  

 

 

  

 

http://www.medtech-pharma.de/deutsch/medizintechnik.aspx
http://www.medical-valley-emn.de/
http://bkbprecision.com/
http://www.contour.eu/
http://www.sioux.eu/
http://www.brainportindustries.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (gezamenlijke stand BKB Precision, Brainport Industries, Contour, Sioux, consulaat-generaal München) 

 
(Interview Kai Menzel (Sioux) voor het officiële video MedTech Summit 2016: https://youtu.be/-piqNGYMgao?t=2m44s)  

 

 
(Staatsontvangst Beieren, keizerburcht Neurenberg) 

 

 

 

Mededeling voor de redactie (niet voor publicatie): 

https://youtu.be/-piqNGYMgao?t=2m44s


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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