
 

 

 

 

 
 

 

 

Persbericht  

Medizintechnik Holland: Uitstekende representatie in 
Beieren. Collectieve stand op MT-Connect en 
samenwerkingsovereenkomst met Forum MedTech Pharma 
 

Woensdag, 21 en 22 juni 2017: Voor het eerst vond in Neurenberg de MT-Connect plaats. 

Medizintechnik Holland was met 5 lid bedrijven aanwezig: BKB Precision, Brainport Industries / 

Medizintechnik Holland, Contour, MI-Partners, en Sioux. Veel aandacht trok de collectieve stand, 

de grootste buitenlandse vertegenwoordiging met 60 m2 evenals de Nederlandse lezingen tijdens 

de beurs. Ook de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Brainport Industries 

en Forum MedTech Pharma op de exposantenavond kon op veel belangstelling rekenen. Deze 

was – mede dankzij de organisatie van Medizintechnik Holland – oranje gekleurd door de 

sponsoring door het Generalkonsulat München, NBSO’s Stuttgart en Frankfurt en de BOM.  

 

De MT-Connect kleurde oranje op 21 en 22 juni 2017. Niet alleen doordat bijna elke bezoeker zijn 

toegangspas aan een oranjekleurig keycord droeg, ook het collectieve Nederlandse paviljoen 

kleurde hal 10.0 van de Messe Neurenberg oranje/wit. Medizintechnik Holland had met 60m2 het 

grootste buitenlandse paviljoen. Vijf lid bedrijven toonden, samen met Brainport Industries, hun 

kennis en vakmanschap op deze medische beurs die voor het eerst plaatsvond. „Ook al was het 

tussendoor iets rustig op de beurs, uiteindelijk hebben wij toch 2 heel interessante gesprekken 

kunnen voeren. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit telt”, zegt Ronald Timmermans van MI-

Partners. Dit geldt ook voor de andere deelnemers. “Bij beurzen weet je nooit van tevoren, welk 

publiek er komt. Uiteindelijk zijn 1 á 2 leads toch een mooie score”, zegt David Spenlen van 

Contour, “daarnaast gaat het ook om de naam Medizintechnik Holland te promoten. Wij merken 

dat wij steeds vaker herkent worden en als serieuze gesprekspartner worden beschouwd.” 

 

Duidelijk interesse in Nederland 

Er was duidelijk veel interesse in de lezingenreeks tijdens de beurs: John Blankendaal (Brainport 

Industries), Benno Lansdorp (Demcon) en Arnoud de Geus (Sioux) gaven in hun lezingen een beeld 

van de structuren in Nederland en wat Nederlandse expertise inhoudt. Doorgaans luisterden 30-45 

personen aandachtig naar de presentaties. Nederland kreeg ook veel aandacht door het 

partnerschap van de exposantenavond: met veel Duits-Nederlandse vlaggetjes, een 

welkomstwoord van generaal-consul Peter Vermeij en de ondertekening van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen Brainport Industries en Forum MedTech Pharma kon zich 

geen deelnemer aan de Nederlandse gezelligheid onttrekken. In samenwerking met het consulaat-

generaal München, de NBSO’s Stuttgart en Frankfurt evenals de BOM had Anke Rosemann deze 

avond oranje laten kleuren. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Het Forum MedTech Pharma is met ca. 600 leden het grootste medische netwerk in Duitsland. 

Sinds de start van het Partners for International Businessprogramma Medizintechnik Holland, is het 

contact met Brainport Industries geïntensiveerd. Gedurende de afgelopen 2 jaar werden diverse 

http://www.bkbprecision.com/nl
http://www.brainportindustries.com/nl
http://www.brainportindustries.com/nl
http://www.contour.eu/de
http://www.mi-partners.nl/
https://www.sioux.eu/en


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
activiteiten gezamenlijk georganiseerd. Deze getrouwe en vruchtbare samenwerking heeft ertoe 

geleid, dat Dr. Thomas Feigl (Lid van de Raad van Bestuur van Forum MedTech Pharma en directeur 

technologie bij Bayern Innovativ GmbH) samen met John Blankendaal (Directeur Brainport 

Industries) op woensdagavond een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. Doelstelling is de 

bestaande samenwerking in de komende jaren te intensiveren en meer gemeenschappelijke 

projecten te organiseren om hun lid bedrijven met elkaar in contact te brengen. “we denken 

zorgvuldig na over het tekenen van samenwerkingsovereenkomsten”, begint Dr. Thomas Feigl 

“Brainport Industries/ Medizintechnik Holland heeft in de afgelopen jaren laten zien dat het een 

betrouwbare en actieve partner is die niet slechts voor de schijn en de pers een overeenkomst 

tekent. Wij staan voor vergelijkbare uitdagingen zoals digitalisering, Industries 4.0 of de 

concurrentie uit diverse landen. Onze leden zullen van deze samenwerking gaan profiteren.” John 

Blankendaal: “Ik ben ervan overtuigd in Forum MedTech Pharma een goede partner te hebben 

gevonden. Net als wij heeft dit netwerk goed contact met haar leden en heeft zij kwaliteit in de 

medische technologie hoog in haar vaandel staan. De combinatie van het Duitse kwaliteitsdenken 

en het Nederlandse pragmatisme en de creativiteit leidt uiteindelijk tot meer groei en voordelen 

voor alle deelnemende bedrijven.” 

 

(Collectieve Stand op de MT-Connect) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Benno Lansdorp, Demcon, en Ronald Timmermans, MI-Partners, in gesprek) 

(Arnoud de Geus, Sioux, houd zijn presentatie “Interoral Scanner: Digiscanner”- a new stat of the art dental scanner 

application) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Brainport Industries en Forum MedTech Pharma krijgt veel media 

aandacht.) 

 (v.l.n.r.: Peter Vermeij, consul-generaal München, Anke Rosemann, Country Manager Germany Brainport Industries; John 

Blankendaal, Directeur Brainport Industries; Dr. Thomas Feigl, Bestuurslid van Forum Medtech Pharma, Dr. Matthias 

Schier, Directeur Forum Medtech Pharma en Richard Krowoza, directeur Nürnberg Messe. Bron: Nürnberg Messe) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Een druk bezochte exposantenavond op de MT-Connect) 

 

 

 

Mededeling voor de redactie (niet voor publicatie bestemd): 

 

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). 

 

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. 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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