
 

 

 

  

 
 

 

 

Persbericht  

Uitstekende band met Cluster MedicalMountains - 
iNNOVATION Warm-UP en Innovationsforum, Tuttlingen 
 

Woensdag, 19 oktober 2017: Voor de derde keer waren leden van Medizintechnik Holland 

aanwezig bij het Innovationsforum in Tuttlingen. Paul Simons (TSG Group) overtuigde het publiek 

op het Innovationsforum met zijn presentatie “Novel application for cardiovascular patient-

derived blood cell diagnostics – a valuable challenge for additive manufacturing”. In 

samenwerking met MedicalMountains werd op de avond voorafgaand aan het Innovationsforum 

voor de eerste keer een iNNOVATION Warm-UP georganiseerd. Bij dit Round Table event 

stimuleerden vier Duitse en vier Nederlandse experts het interactieve discours van de 60 

deelnemers.  

 

iNNOVATION Warm-UP 

De samenwerking tussen Medizintechnik Holland en het Cluster MedicalMountains en de regio 

Tuttlingen is dit jaar verder geïntensiveerd. De iNNOVATION Warm-UP werd georganiseerd om de 

Nederlandse kennis op het gebied van medische technologie onder de aandacht te brengen. Het 

internationale gezelschap bestond uit 60 deelnemers uit Duitsland, Finland en USA en zij 

discussieerden intensief met de Nederlandse gespreksleiders over een aantal onderwerpen op het 

gebied van medische technologie. John Blankendaal (Brainport Industries) faciliteerden een groep 

met het onderwerp “From Medical Supply Chains to Medical Supply Networks – cooperation in the 

Supply Chain”, Paul Simons leidde de discussie over “Influence of new technologies for medical 

applications”. Dick Harms (Leidse Instrumenten Maker School) voerde intensieve gesprekken over 

”The future of synergy between scientists and craftsman” en Lars Kramer (consulaat-generaal 

München) sprak met zijn groep over “Public Private innovation cooperation; the Dutch-German 

example”. Naast deze vier gespreksleiders waren van Medizintechnik Holland ook Anke Rosemann 

en David Spenlen (Contour) aanwezig. Uit de discussies kwam sterk naar voren dat er over en weer 

gemeenschappelijke uitdagingen zijn over onderwerpen als het tekort aan gekwalificeerde 

vakmensen, grensoverschrijdende projecten en smart industry/industrie 4.0. 

 

Innovationsforum 

Het thema van het 9e Innovationsforum was hoe ziektebeelden beter behandeld kunnen worden 

en welke technologieën daarvoor vereist zijn. 300 deelnemers uit zeven landen hebben één dag 

lang hun visies hierop gepresenteerd, uitgewisselde en bediscussieerd. Paul Simons hield een 

presentatie over “Novel application for cardiovascular patient-derived blood cell diagnostics – a 

valuable challenge for additive manufacturing”. Zowel tijdens de matchmaking als bij het 

avondprogramma was er voldoende ruimte voor netwerken met bestaande en nieuwe contacten. 

 

http://www.tsggroup.nl/
http://www.brainportindustries.com/nl/markt-keten/medizintechnikhollandnl
http://www.lis.nl/
http://www.medizintechnikholland.com/
http://www.contour.eu/de


 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
(Round Table gesprekken bij iNNOVATION Warm-UP, MedicalMountains 2017) 

 

 
(Presentatie Paul Simons op Innovationsforum 201

 

 

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 

 

 

 

 

http://www.brainportindustries.com/
file:///C:/Users/Bob/Desktop/Jolanda/Dropbox/Brainport%20Industries/Projecten/MK9%20Duitsland/PIB%20Medizintechnik/Persberichten/170620%20MT%20Connect/www.rvo.nl/pib

