
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht  

'Innovationsforum MedicalMountains, Tuttlingen’ 
 

Donderdag, 13 oktober 2016:  

 

Op 11 oktober 2016 werd het 8e Innovationsforum van MedicalMountains in Tuttlingen 

georganiseerd. Anke Rosemann (Brainport Industries), David Spenlen (Contour), Benno Lansdorp 

(Demcon) en Kai Menzel (Sioux) vertegenwoordigden Medizintechnik Holland op dit vakcongres. 

De nauwere samenwerking met dit Duitse cluster is in het tweede jaar van de deelname duidelijk 

merkbaar: niet alleen had Medizintechnik Holland dit jaar een eigen stand, maar daarnaast heeft 

Benno Lansdorp een presentatie gehouden over het onderwerp “CT-guided needle positioning 

system”. Ook dit jaar konden concrete contacten worden gelegd en het netwerk verder 

uitgebouwd. 

 

 

(Stand Innovationsforum MedicalMountains 2016) 

 

 

 

 

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 

http://medicalmountains.de/
http://www.brainportindustries.com/
http://www.contour.eu/
https://www.demcon.nl/
http://www.sioux.eu/
mailto:j.blankendaal@brainportindustries.nl


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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 biedt 

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/
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