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Building
Together.

Woord vooraf
Health Technology proposition paper
 
Het Health Technology ecosysteem op Campus Groningen bundelt reeds lang bestaande 
sterke faciliteiten: hét medisch technologisch ecosysteem in Nederland met kennis uit 
het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG), met name de faculteit Science & Engineering (FSE), maar ook bijvoorbeeld 
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Economie en Bedrijfskunde. Deze unieke 
combinatie bevordert ontwikkelingen van bench to bed and back. Daarnaast zijn er 
sterke koppelingen met hbo-instellingen, met partners uit regionale en (inter)nationale 
bedrijven en de overheid.

De maatschappelijke uitdaging in de gezondheidszorg motiveert de sterke Groningse Health 
Technology sector tot actie. De kennis en kunde is beschikbaar van basaal wetenschappelijk 
onderzoek tot de ontwikkeling van een eindproduct. Binnen het Campus Groningen 
ecosysteem worden de interacties tussen de verschillende actoren actief ondersteund en 
gestimuleerd. 
 
Dubbele hattrick 
Met deze ingrediënten in huis kunnen we iets bijzonders: we bundelen gezondheidszorg, 
onderzoek, onderwijs en ondernemerschap en zetten -binnen dit interdisciplinaire cluster- in 
op de gehele innovatieketen. Van (1) vraagarticulatie vanuit de samenleving én de kliniek, (2) 
via grensverleggende (fundamenteel wetenschappelijke) innovaties naar (3) first-in-human 
toepassing. Over deze gehele keten focussen we op de ontmoeting van (1) knowledge 
development, (2) health technology development en (3) business development. Dit is waar 
onze Health Technology Research & Innovation Cluster (HTRIC) voor staat. 

Ons unieke en sterke Health Technology cluster in Noord-Nederland stimuleert 
interdisciplinair onderzoek en faciliteert een unieke omgeving gericht op (open) innovatie 
voor samenwerking tussen verschillende vakgebieden en externe partners. 

Het ecosysteem wil kennis en expertise delen en inzetten voor Nederland en de rest van de 
wereld. Dit moeten we samen doen met instellingen, bedrijven en overheden om gezamenlijk 
bij te dragen aan een levenskrachtiger Nederland. Deze brochure geeft een samenvatting 
van HTRIC en nodigt u uit om samen verder te bouwen. 

Initiatief nemende campuspartners,

©UG, photo: Reyer Boxum
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Campus Groningen is het medisch technologisch ecosysteem in 
Nederland dat zowel Science & Engineering (FSE) als een academisch 
ziekenhuis (UMCG) in huis heeft. Dít, in combinatie met de faculteiten 
gedragswetenschappen, economie, bedrijfskunde en recht, geeft het 
noorden een uniek uitgangspunt. Deze krachten worden binnen het 

ecosysteem gebundeld. 

Unieke Health + Technology campus 

Een nauw samenwerkend  
ecosysteem welke eveneens  

samen optrekt in door- 
ontwikkeling middels het

hiervoor ingerichte Campus  
Community fund  

2020-2025                               

ECOSYSTEEM OVERVIEW

THE STANDARD IN ERGOMETRY

IT-Solutions

HTRIC
Health Technology 

Research & 
Innovation 

Cluster

Onderwijs & onderzoek

W.J. Kolff Institute 
 
Stratingh Institute for Chemistry 
 
Zernike Institute for Advanced Materials 

Bernoulli Institute for Mathematics,  
Computer Science and Artificial Intelligence

Data Science Center in Health - DASH 

Groningen Research Institute of Pharmacy - GRIP
 
Groningen University Institute for Drug Exploration - GUIDE

ENgineering and TEchnology institute Groningen - ENTEG

Cancer Research Center Groningen - CRCG 

  Science in Healthy Ageing and healthcaRE  - SHARE

Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences- GELIFES 

Groningen Biomolecular Sciences and  
Biotechnology Institute - GBB

Research Institute Brain & Cognition - B&C

Bedrijvigheid & impact

Samenwerkingen & proeftuinen

1

2

* Dit overzicht is niet uitputtend  

Investeringsecosysteem

Fastest growing 
campus in the     
    Netherlands     

.

2 Awarded  
Nobel Prizes  
(FSE)

> 200  
companies  

on campus  

brainfactory,. 
talent for the  
21st century

    Hands-on      
    mentality#69, 2020 

    Academic  
       Ranking  
        of World       
       Universities 

Access to clinic

Science & 
Engineering

(first in human)

investment platform 
‘Campus community fund’ 

for campus 
growth

small talk,  
big ideas
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01. Waarom Health Technology? 
 
De combinatie van (medische) technologiewetenschappen en de 
kliniek levert een cruciale bijdrage aan enerzijds het duurzaam 
verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en anderzijds 
aan het inzetten op regie van de burger over de eigen gezondheid. 

1.1 Missie & Visie 
De vergrijzing van de bevolking legt niet alleen een zware druk op de 
gezondheidszorg, maar ook op het functioneren van de maatschappij. Het stimuleren 
van Healthy Ageing gedurende het hele leven is hiertegen de beste maatregel. 
Op het gebied van onderzoek binnen de RUG, UMCG en de Hanzehogeschool 
Groningen (HG) is dit één van de belangrijkste speerpunten. Met Health Technology 
vergroten we de kennis over het verouderingsproces en kan slimme technologie 
ontwikkeld worden. Het ondersteunt mensen niet alleen in hun functioneren, maar 
zorgt ook ervoor dat patiënten sneller weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
Door middel van onze focus op Health Technology willen we een nauwe relatie 
tussen wetenschap en techniek, de gezonde mens, de patiënt én de maatschappij 
stimuleren. Samen zal dit een versnelling brengen in de ontwikkeling en de 
toepassing van innovaties.

 
 
 

 
 
 
Door inzet en ontwikkeling op het gebied van Health Technology ondersteunt 
HTRIC op Campus Groningen de publieke gezondheid in de gehele levensloop: bij 
gezonde burgers, door vroege diagnostiek en monitoring, tijdens behandelingen 
en gedurende de zorg in de thuissituatie. Met behulp van medisch technologische 
oplossingen kunnen artsen sneller met meer precisie handelen. Ook wordt voorzien 
in maatschappelijke betrokkenheid en inzicht in de gezondheid. Hierdoor dragen 
wij bij aan een verbetering van de kwaliteit van leven en grotere efficiëntie in de 
zorg en vanuit deze visie ontwikkelen wij technologie die preventie, diagnostiek en 

behandeling verbetert.

01.
 

Waarom
Health Technology? 

Levensloop

Healthy  
Living

Gezonde leefstijl

Preventie &  
Monitoring 

 
Vroeg diagnose

Diagnose  
en behandeling 

 
Ziekenhuis

Revalidatie 
 
 

Nazorg, thuis
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Bench  
to bed.

 
1.2. Doelstellingen 
 

Health Technology concentreert zich op de ontwikkeling en ondersteuning van een 

gezonde samenleving. Preventie is hierbij een belangrijk doel en techniek is hier een 

belangrijk middel. 

Sensoren, robotica, big-data analyse en artificiële intelligentie spelen een rol bij het 

monitoren van gezondheid en het vroeg-detecteren en signaleren van ziekte. Met deze 

technieken worden preventieve maatregelen ontwikkeld en het monitoren van mensen 

op afstand kan zorg dragen voor een verbeterde gezondheidstoestand en sociale isolatie 

voorkomen. Gezonde burgers en patiënten behouden zo langer hun onafhankelijkheid. 

Health Technology wil met behulp van technologie de behandeling en zorg in het 

ziekenhuis effectiever en efficiënter maken. Minimaal invasieve ingrepen met behulp 

van (optical) imaging, computer assisted surgery, robotica en 3D-printing in combinatie 

met biomaterialen zullen ervoor zorgen dat patiënten minder belastende diagnostiek 

en minder invasieve behandelingen hoeven te ondergaan. Door een afname van de 

morbiditeit wordt ziekenhuiszorg minder noodzakelijk en kan follow-up veiliger in de 

thuissituatie plaatsvinden. Daarnaast zullen draagbare monitoringsystemen mensen beter 

in staat stellen verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen, maar ook de 

mobiliteit van patiënten verbeteren. 

Bovenstaande bijdrage aan deze maatschappelijke uitdagingen wordt bereikt door de bij 

uitstek sterke basaal-wetenschappelijke kennis op het gebied van natuurwetenschap en 

techniek van de faculteit Science en 

Engineering (FSE) te koppelen aan 

het topklinisch onderzoek aanwezig 

in het UMCG en de translationele 

kracht van de Hogescholen. Dit 

in combinatie met de aanwezige 

bedrijvigheid maakt dat alle 

componenten aanwezig zijn voor een 

uniek cluster. Door de samenwerking 

binnen dit cluster actief te 

versterken, voorziet zij in een unieke bijdrage aan de innovatiekracht van Nederland. 

Het Health Technology Research & Innovation Cluster is door de inbedding in een sterk 

ecosysteem op Campus Groningen uitstekend gepositioneerd om te zorgen voor een 

optimale uitrol van bench to bed toepassingen. Daarnaast ontstaan hierdoor nieuwe 

kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.

“Door middel van Health Technology 
willen we een nauwe relatie tussen 

wetenschap, de gezonde mens, patiënt 
en de maatschappij stimuleren en een 

versnelling brengen in de ontwikkeling en 
de toepassing van innovaties’’
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02.
 

Health Technology 
Research and 

Innovation Cluster 
(HTRIC) 

 
02. Health Technology Research and Innovation 
Cluster (HTRIC) 
 
Het Health Technology Research & Innovation Cluster op Campus 
Groningen bestaat uit verschillende spelers, organisaties en faciliteiten. 
Op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke innovatie 
ligt hier een kans voor samenwerkingen. Door knowledge development, 
health technology development en business development te combineren, 
worden bench to bed-toepassingen versneld ontwikkeld. 

De Rijksuniversiteit Groningen is een brede onderzoeksuniversiteit. De grootste faculteit, 

FSE, heeft wereldfaam op het gebied van techniek, biologie, chemie, natuurkunde, 

wiskunde, kunstmatige intelligentie, informatica en farmacie. Het onderzoek is 

ondergebracht in interdisciplinaire instituten, waarvan velen (zoals Zernike, Stratingh, 

ENTEG en Bernoulli) intensief samenwerken met het UMCG. Daarnaast is de faculteit 

verantwoordelijk voor alle natuurwetenschappelijke en technische onderwijsprogramma’s. 

Wat big data betreft speelt het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) een 

belangrijke faciliterende rol. 

Het UMCG behoort op het gebied van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek eveneens 

tot de wereldtop. Het is een bewezen geschikte omgeving voor het ontwikkelen 

van nieuwe toepassingen in de kliniek op het gebied van Health Technology. Binnen 

interdisciplinaire instituten (bijvoorbeeld W.J. Kolff, GUIDE en netwerken zoals DASH) 

vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt de eerste aanzet gedaan voor 

innovatieve toepassingen. De toegang tot de patiënt voor het eerste gebruik van nieuwe 

medische hulpmiddelen of materialen biedt kansen voor innovatie en het opdoen 

van kennis, expertise en inspiratie voor nieuw onderzoek: bench to bed and back. 
Niet alleen fundamentele wetenschappers en clinici, maar ook studenten (stages of 

promotietrajecten) krijgen zo de kans om kennis op te doen op het gebied van innovatie 

op het gebied van Health Technology. 

Daarnaast is er waardevolle expertise in het kennisecosysteem aanwezig om vraagstukken 

zoals sociale acceptatie, economische haalbaarheid, privacyaspecten en zorglogistiek 

aan te pakken. Dit brede ecosysteem bestaat naast het UMCG en FSE ook uit andere 

faculteiten van de RUG, HG, NHL Stenden en diverse MBO-instellingen.

©UG, photo: Marcel Spanjer
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Noord-Nederland heeft een sterke en innovatieve industrie in de gezondheids- en 
medische technologie. Voorbeelden van innovaties zijn het ‘repareren’ met medische 
technologieën (tracer guided surgery), medische hulpmiddelen (degradable surgical 
implants) en drug-delivery (inhalers).  Het is een levendige sector waar kleine en 
middelgrote bedrijven zoals Polyvation, Lode, TRACER, Polyganics, Demcon, Innocore, 
Pezy, VDL Wientjes, Symeres en PureIMS zijn verenigd in de LIFE Cooperative.  Zij 
werken nauw samen in verschillende projecten, netwerken en faciliteiten met de 
kennisinstellingen. In de regio zijn daarnaast verschillende andere bedrijven gevestigd 
die ook werken aan medische en zorg innovaties: J&J Vision, Ophtec, Witec Medical, 
BD Kiestra, Perkin Elmer, Philips en Machnet. In verschillende proeftuinen (dHealth, 
Move2Innovate en Newborn) is deze samenwerking rondom innovatie met bedrijven 
terug te vinden. 
Tot slot is een belangrijk element het investeringsecosysteem. Met partijen als de NOM, 
Triade, RUG Houdstermaatschappij, Pharma Connect Capital en Next Gen Ventures biedt 
het startende bedrijven ondersteuning op het gebied van financiële investeringen en 
doorgroei naar sterke bedrijven voor de regio.

Met de RUG, het UMCG, de HG, startups, bedrijven en het investeringsecosysteem in de 
regio wordt het Health Technology Research & Innovation Cluster op Campus Groningen 
versterkt en versnelt samenwerking het innovatieproces. 

Stevig fundament
 

Historisch gezien zijn er mooie voorbeelden van wetenschappers die zich bezighielden 

met innovatieve toepassingen. Hans Wijnberg wordt beschouwd als een van 

de grondleggers van de asymmetrische organo katalyse en was promotor van 

Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Wijnberg richtte na zijn pensioen in 1988 met anderen 

het bedrijf Syncom (nu Symeres) op, een bedrijf voor contractresearch voor met name  

de farmaceutische industrie. Een van zijn promovendi, Ton Vries, is hier op dit moment 

Head of Technology and Innovation is. Samen met Martien Woldring was Hans Wijnberg 

ook de vader van het PET centrum voor nucleaire geneeskunde.

Ook Ger Challa en Albert Pennings stonden aan het begin van belangrijke innovatieve 

ontwikkelingen. De polymeerchemie (waaronder die van bijvoorbeeld lichaamseigen 

melkzuur) heeft onder hun leiding een vlucht genomen in Groningen en verschillende 

bedrijven zijn hieruit voortgevloeid (Polyganics, Polyvation, Innocore). 

Imaging kent een lange traditie in Groningen. Al in 1953 werd de Nobelprijs 

voor de natuurkunde uitgereikt aan Frits Zernike voor de uitvinding van de 

fasecontrastmicroscoop waarmee de inhoud van levende cellen zichtbaar gemaakt kan 

worden.

Health
Technology.
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Robotica

Operatiekamer van de toekomst
Chirurgische technieken  
met berekende nauwkeurigheid

Innovatieve techniek  
met lokale precisie  
Observeren, monitoren en gericht 
behandelen

Vervanging en verbetering  
in het menselijk lichaam 
Biomaterialen en 3D technologie

Campus Groningen is het enige medisch technologie ecosysteem in 
Nederland waarin de ‘Faculty of Science & Engineering (FSE), en de 
Medische Wetenschappen (UMCG) de handen ineen slaan. Expertise 
vanuit andere faculteiten en samenwerkingsverbanden met bedrijven 
versnellen baanbrekende innovaties.

Unieke Health + Technology campus 

Groningse programma’s:  

met focus op 
ontmoeting van                         .
  knowledge development,                     .
   technology development  
en business development           .

                                        Deze inhoudelijke koers van HTRIC                 

                                      ondersteunt de Nederlandse missie  

                                van LSH en MedTech en zal de kwaliteit  
                          van zorg duurzaam verbeteren met  
                  focus op precisie en preventie.

Biomedische applicaties  

op het gebied van  
drug-delivery

Coatings op  
osteosynthese materiaal

Customized  
products

Implantaten

Open innovation and  
R&D environment

Binnen het HTRIC-cluster worden gezamenlijk inhoudelijke 

ontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd. In dit overzicht een 

globale impressie. Deze Groningse vraag en ambitie gedreven 
ontwikkelingsprogramma’s ondersteunen de landelijke gedefinieerde 

speerpunten binnen MedTech NL en de topsector LifeSciences & Health. 

De aanwezige Groningse sterkten, zoals onder andere (moleculaire) 
imaging, artificial intelligence, big (health)data, robotica en 
materiaaltechnologie, komen tot uiting in álle programma’s om zo 

maatschappelijke uitdagingen vanuit vraag en ambitie aan te gaan. 

belangrijk uitgangspunt binnen 

Healthy Ageing is, dat wat mensen 

nodig hebben om gezond te blijven 

of te worden, verandert gedurende 

de gehele levensloop. Vandaar dat 

deze levensloopbenadering centraal 

staat in de Groningse programma’s.

Lichaamspreservatie 
Orgaanperfusie modellen
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opstelling:  
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03. De noordelijke opstelling: drie 
programma’s  
 
Wie Healthy Ageing zegt, zegt Groningen: al jaren wordt vanuit deze 
focus gehandeld. De maatschappelijke baten van Healthy Ageing zijn 
enorm en rechtvaardigen ambitieuze investeringen. Binnen Healthy 
Ageing is het een belangrijk uitgangspunt: dat wat mensen nodig 
hebben om gezond te blijven of worden, verandert gedurende de 
gehele levensloop. Vandaar dat deze levensloopbenadering centraal 
staat in de Groningse programma’s.  

Binnen het HTRIC-cluster worden verschillende ontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd. 

Deze vraag- en ambitiegedreven ontwikkelingsprogramma’s ondersteunen de 

landelijke gedefinieerde speerpunten binnen MedTech NL. Deze sleuteltechnologieën- 

en sterkten, zoals (moleculaire) imaging, artificial intelligence, big data, robotica 

en materiaaltechnologie worden ingezet om de ambities van de programma’s te 

verwezenlijken.  

 
 
1 . Operatiekamer van de toekomst
Chirurgische technieken met berekende nauwkeurigheid

 
2 . Vervanging en verbetering in het menselijk lichaam
Van biomaterialen tot 3D technologie

 
 

3 . Innovatieve techniek met lokale precisie
Observeren, monitoren en gericht behandelen

 

Toelichting foto: de IvyONe 
-een draagbaar  infuus- van 
Niels Wijermans, student aan 
de Faculty of Science and 
Engineering. Bekroond met de 
Ben Feringa Impact Award 2020

Data science kent haar rol in de brede ondersteuning.
 

Het Centre for Data Science and Systems Complexity (DSSC) binnen FSE en DASH aan 

de UMCG kant benadrukken nieuwe mogelijkheden door het gebruik van artificiële 
intelligentie in data-analyse. Belangrijke informatie over de gezondheid wordt gedeeld 

met het individu en de maatschappij. 
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3.1  Programma 1

3.1.1 Introductie en ambitie 
In de chirurgie vindt stapsgewijs de implementatie van robot-geassisteerde, 
hoog-complexe interventies plaats. De combinatie van de kennis en kunde op 
het gebied van robotica, navigatie- en computertechnologie bij de FSE en een 
hoogwaardig, innovatief onderzoeksteam bij de chirurgische discipline in het UMCG 
brengt deze onderzoekslijn naar een hoger niveau. Computer assisted surgery 
technologie gecombineerd met robotchirurgie zorgt voor grotere nauwkeurigheid 
bij minimaal-invasieve ingrepen. Het risico voor de patiënt wordt zo geminimaliseerd 
en ingrepen worden sneller en met een hogere efficiency uitgevoerd. 

De beschikbare robotsystemen zullen doorgroeien naar hightech 
computerplatforms, waarbij diagnostiek en multimodulaire behandelingen 
geïntegreerd worden. Ingrepen worden nog beter op de patiënt afgesteld door 
toenemende inzet van kunstmatige intelligentie bij diagnose en de daaruit 
afgeleide planning en uitvoering van de operatie. Er wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van integratie van peroperatieve “decision control” in de volgende 
generatie robot-platforms, maar ook aan de verfijning van robotarmplaatsingen bij 
robotchirurgie en de ontwikkeling van nano-robotica in nauwe samenwerking met 
Universiteit Twente.
  
Het gebruik van nieuw ontwikkelde technologieën in de operatiekamer moet 
gezamenlijk aangevlogen worden én in een klinische setting geoptimaliseerd 
worden. Zorglogistiek rondom complexe interventies speelt daarom, in toenemende 
mate, een belangrijke rol en zal verder ontwikkeld moeten worden. Het skills center 
is, als testlocatie voor het operatiekamercomplex, een cruciale factor in deze 
doorontwikkeling.

Operatiekamer van de toekomst
Chirurgische technieken met berekende nauwkeurigheid

1. Operatiekamer van de toekomst
     Chirurgische technieken  
     met berekende nauwkeurigheid

2. Vervanging en verbetering  
    in het menselijk lichaam  

Biomaterialen en 3D technologie

3. Innovatieve techniek  
    met lokale precisie 

Observeren, monitoren en  
gericht behandelen

1

2

3

Levensloop

Healthy  
Living

gezonde 
leefstijl

Preventie &  
Monitoring 

 
vroeg diagnose

Diagnose  
en behandeling 

 
ziekenhuis

Revalidatie 
 
 

nazorg, thuis

Peroperatieve 
techniek

Fluorescente tracers

Light sheet microscopie
 

Robotplatforms

After treatment  
monitoring 

Gepersonaliseerde
devices

Smart Humans
Protonentherapie 

Foto-farmacologie

Inhaler

Nanogel coating  
 

3D technologie

Waterbestendige lijmen

Monitoring 
 

Sensor  
technologie

Biodegradable polymers 

Organoid modellen

Toelichting; de gehele levensloop als speelwijze 
 

De drie noordelijke ontwikkelingsprogramma’s van Health Technology lopen 

door de gehele levensloopcyclus. Healthy Living omvat de gezonde levensfase 

van burgers van jong tot oud. Nieuwe toepassingen kunnen helpen bij een 

gezonde leefstijl. Binnen de fase Preventie & Monitoring worden nieuwe manieren 

gevonden voor vroege diagnose. Dit biedt kansen voor vroege behandeling 

waardoor bijvoorbeeld minder weefselschade ontstaat. Daarnaast vinden er veel 

innovaties plaats in de klinische setting: Diagnose & Behandeling. Voorbeelden 

zijn nieuwe chirurgische technieken en nieuwe materialen die ingezet worden voor 

een behandeling. Tot slot biedt de Revalidatiefase in de thuissetting een kans om 

mensen eerder, maar gecontroleerd thuis te kunnen laten revalideren.
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In de oncologische chirurgie is het van groot belang het aangetaste weefsel 

geheel te verwijderen, waarbij zoveel mogelijk gezond weefsel wordt gespaard. 

Het UMCG heeft een wereldwijd leidende rol in optische beeldvorming door het 

gebruik van specifieke fluorescent-gelabelde probes tijdens de chirurgie voor 

lastige klinische besluitvorming. 

De onderzoeksgroep OMIG heeft meerdere onderzoekslijnen, waarbij veel 

expertises samenkomen. Te denken valt aan de chemische ontwikkeling van 

fluorescente tracers, de technische ontwikkeling van optica en de digitale 

ontwikkeling van software en analysetechnieken. Samenwerkingen met PRA 

Health Sciences, Li-COR, SurgVision/Bracco en Philips geven aan dat de 

industrie zich volop interesseert in de ontwikkeling op dit thema.

Ecosysteem partners:  Zernike Instituut, Bernoulli Instituut, W.J. Kolff, OMIG, Tracer, SurgVision

Technologie:  Imaging, Tracers

Toekomstkans: Nieuwe toepassingen: intra-operative pathology assisted surgery 

(IPAS) en weefseldiagnostiek tijdens de operatie.

Leidende rol in optische beeldvorming 

Visual
Precision.

3.1.2  Toonaangevende voorbeelden  

©Demcon
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3.2  Programma 2 

3.2.1 Introductie en ambitie 
De moderne geneeskunde kan niet meer zonder het gebruik van biomaterialen 

en (nano)technologie. Bekende voorbeelden zijn implantaten zoals prothesen 

en kunstkleppen, maar er vinden innovaties plaats op het gebied van intelligente 

implantaten die (her)nieuw(de) functionaliteit bieden. Na beschadiging door 

kanker, trauma of veroudering kan herstel van functie worden bewerkstelligd door 

het gebruik van biomaterialen. Het gebruik van nieuwe materialen en specifieke 

op maat gemaakte implantaten resulteert niet alleen in een aanmerkelijk kortere 

operatietijd, maar ook in een verhoging van de efficiëntie en een vermindering 

van de morbiditeit. Mede hierdoor maar ook door het gebruik van antibacteriële 

coatings kunnen we het risico op infecties terugdringen.

Diverse supramoleculaire polymeren (ontleend aan natuurlijke materialen) worden 

getuned voor specifieke toepassingen. Door gebruik te maken van de Groningse 

expertise op experimenteel alsmede theoretisch-numeriek gebied, kunnen 

bijvoorbeeld op de natuur geïnspireerde waterbestendige lijmen worden gemaakt: 

designer coacervates (zelforganiserende biopolymeren), die potentieel toepassing 

hebben in de chirurgie; nanogels voor coatings en hydrogelen als modelsystemen 

voor bijvoorbeeld extracellulaire matrix van diverse soorten weefsel en ten behoeve 

van tissue engineering. Ook wordt met behulp van 3D-technologie gewerkt aan 

de reconstructie van structuren en organen. Coatings die ontwikkeld worden 

voor deze constructen dienen ter verbetering van de integratie in het weefsel 

en ter preventie en behandeling van infecties ten gevolge van het gebruik van 

lichaamsvreemd materiaal. Tot slot wordt er gewerkt aan in vivo en in vitro organoid 

modellen voor de isolatie en karakterisatie van stamcellen. Dit biedt de mogelijkheid 

om reparatiecellen aan te bieden aan specifieke organen, zoals bijvoorbeeld 

speekselklieren.

Vervanging en verbetering in het 
menselijk lichaam   Biomaterialen en 3D 
technologie

Al geruime tijd worden coatings toegepast op implantaten om acceptatie 

door het lichaam te verbeteren of om ze te kunnen visualiseren. Een grote 

uitdaging voor de ontwikkeling van deze coatings is dat ze nauwkeurig 

moeten worden afgestemd op de veelheid van implantaatmaterialen die 

klinisch worden gebruikt. 

Nanogels bieden zeer interessante mogelijkheden voor versnelling van 

het innovatieproces. Gezamenlijk worden nanogel-coatings ontwikkeld 

voor verbeterde antibacteriële activering, die tevens gevoelig zijn voor 

fluorescentie en MRI. Deze nanogel-coatings zijn met succes aangebracht 

op verschillende materialen waaronder polymeren, rubbers en titaan. 

Voorafgaand aan klinische toepassing zal niet alleen de werking moeten 

worden aangetoond, maar ook eigenschappen zoals steriliseerbaarheid en 

levensduur.

 Nanogel coating voor medische materialen

Ecosysteem partners:  Zernike Instituut, W.J. Kolff, PolyVation, Polyganics

Technologie:  Biomaterials, Coatings

Toekomstkans:  Nanogel coatings  met een breed arsenaal aan toepassingen.

3.2.2 Toonaangevende voorbeelden  
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Het 3D lab MKA/UMCG beschikt over technieken, software en 

klinische expertise om virtuele planningen voor een operatieve ingreep 

patiëntspecifiek te maken. Deze kunnen met behulp van 3D-visualisatie in 

de operatiekamer tijdens de operatie worden gebruikt om zeer nauwkeurig 

te kunnen werken. Daarnaast worden ook patiëntspecifieke hulpmiddelen 

en implantaten ontwikkeld voor first in human prototypes en gemaakt met 

behulp van 3D-printers.  

De kracht van het lab is dat hier basaal wetenschappelijke kennis van 

diverse partners uit de RUG wordt gecombineerd met expertise op de 

verschillende chirurgische disciplines in het UMCG. Ook de korte lijnen 

met het bedrijfsleven voor de ontwikkeling en toepassing van diverse 

printer-technologieën zijn van groot belang voor snelle implementatie in de 

kliniek. 

3D technologie

Ecosysteem partners:  Bernoulli Instituut, W.J. Kolff, HG, 3D Lab, DASH, DSSC, WITEC, ENTEG

Technologie:  3D Technologie, Imaging, Data Integratie, Big Data Analyse

Toekomstkans:  Vorm en materiaal optimalisatie van implantaten. 3D printen van 

organen met getunede biomaterialen en metamaterialen.

Smart
Data.
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3.3  Programma 3

3.3.1 Introductie en ambitie 
Monitoring speelt een belangrijke rol zowel in de kliniek als in de thuissetting. 

Met het gebruik van gepersonaliseerde devices (sensoren en diagnostische 

hulpmiddelen) streven we ernaar om innovatieve en gepersonaliseerde 

gezondheidstechnologie te ontwikkelen, die niet alleen het persoonlijk 

gezondheidsmanagement bevorderen, maar ook diagnostiek en behandeling op 

maat mogelijk maken. Verschillende partners binnen het Groningse ecosysteem 

zijn al verregaand betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve medische 

hulpmiddelen, sensortechnologie en medische softwareontwikkeling.

Imaging speelt allang niet meer alleen een rol bij het observeren. Beeldvormende 

technologie in combinatie met nanotechnologie helpt bij het diagnosticeren, 

het bepalen van specifieke en complexe therapie (medicamenteus, radio- of 

protonentherapie) en het monitoren van de respons, waardoor vermijdbare en 

onnodige schade door een behandeling kan worden voorkomen.

Juist door het combineren van beeldvorming met nanoscience en nanotechnologie 

staat het Groningse onderzoek sterk. Het veld omvat het hele palet van relatief 

kleine functionele polymeren die gebruikt worden voor detectie van afwijkingen, 

maar ook van bijvoorbeeld drug delivery systemen (GRIP). Internationaal 

toonaangevend zijn de foto-actieve polymeren die verder zijn ontwikkeld ten 

behoeve van foto-farmacologie.

De samenwerking tussen FSE en het UMCG maakt het mogelijk om kennis en 

expertise te bundelen en te komen tot gerichte diagnostiek en behandeling.

Innovatieve techniek met lokale precisie  
Observeren, monitoren en gericht behandelen

3.3.2 Toonaangevende voorbeelden  

Het smart human project omvat continue monitoring van risicofactoren en 
persoonlijk advies voor aanpassing van de levensstijl. Het kan mensen helpen 
om langer gezond te blijven of beter voorbereid een behandeling te ondergaan 
(prehabilitatie).  

De Smart Human aanpak vereist een keten van technologie die begint met 
sensoren, gevolgd door een systeem dat de sensor-informatie bundelt en 
een decision-supportsysteem dat op basis van deze gegevens een advies 
formuleert. De kwaliteit van deze aanbevelingen kan worden verbeterd door 

het systeem zelflerend te maken door gebruik van machine learning.

Smart Humans

Ecosysteem partners:  W.J. Kolff, ENTEG, Bernoulli Instituut, DSSC, DASH, HG, SPRINT, Lode 

Holding, Philips, Oro Muscles (voorheen BlackTop Labs BV)

Technologie:  Sensoren, Machine Learning, AI, Big-data 

Toekomstkans:  De ontwikkeling van zelflerende systemen
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Protonentherapie is een nauwkeurige bestralingstechniek die in het UMCG 
wordt aangeboden. Momenteel heeft meer dan de helft van alle kankerpatiënten 
bestraling (radiotherapie) nodig voor het doden van kankercellen en 
daarbij moeten de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven. Met 
protonentherapie kan nog nauwkeuriger en zonder nevenschade bestraald 
worden. 

Het protonencentrum is de eerste van drie faciliteiten in Nederland. Hier wordt 
ook onderzoek gedaan naar het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit 
van de behandelingen. Op gebieden als behandeling van bewegende tumoren 
en organen, adaptive radiotherapy en radiomics & modelling wordt gezocht 
naar nieuwe kennis en expertise. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar in-beam 
positronemissietomografie (PET) van heel kortlevende isotopen om realtime 
monitoring van protonentherapie mogelijk te maken. Een ander voorbeeld 
is de klinische evaluatie van beeld gestuurde adaptieve protonentherapie in 
statische (bv. hoofd-halstumoren) en in bewegende tumoren (bv. long- en 

slokdarmtumoren).

Precies bestralen met Protonen

Ecosysteem partners:  Stratingh Institute, W.J. Kolff, Lumento Therapeutics, GBB, GUIDE

Technologie:  Foto-farmacologie, Molecular imaging

Toekomstkans:  Theranostics, waarbij diagnostiek en therapie gecombineerd 

worden.

“Het Protonen Therapie Centrum Groningen is het eerste 
operationele protonentherapiecentrum in Nederland en behandelt 
momenteel ongeveer 400 kankerpatiënten per jaar. Het 
belangrijkste onderzoeksthema van de afdeling is ‘preventie en 
behandeling van door straling veroorzaakte toxiciteiten”

Ecosysteem partners:  Bernoulli Instituut, CRCG, GUIDE, DASH, CIT, TracerLab

Technologie:  Imaging, 3D technologie, Precision on moving target

Toekomstkans:  Real-time imaging gekoppeld aan real-time bestraling

Nieuwe targets in de foto-farmacologie

De meeste huidige medische behandelingen berusten op het gebruik 
van bioactieve stoffen met een farmacologische respons door interactie 
met moleculaire doelwitten in het menselijk lichaam. De selectiviteit van 
deze interactie is cruciaal, maar niet gemakkelijk te bereiken omdat de 
doelwitten zowel in gezonde als in zieke weefsels tot uiting komen. De 
foto-farmacologie is in staat om het probleem van off-target activiteit en 
ernstige bijwerkingen op te lossen door de activering van het geneesmiddel 
te controleren door middel van licht. 

Momenteel is de foto-farmacologie bezig met het definiëren en evalueren 
van de moleculaire targets. Belangrijke doorbraken zijn gemaakt op het 
gebied van onder andere licht-gecontroleerde kankerchemotherapie, 
neurologie, diabetes en antimicrobiële middelen. Toekomstige mijlpalen 
op weg naar klinisch toegepaste foto-farmacologie zijn onder meer in 
vivo-testen, moleculaire beeldvorming van de gelokaliseerde geneesmiddel 
activatie en uitgebreide toxiciteitsstudies.
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04. Doorontwikkeling 2021-2025 
 

4.1 Het Campus Community Fund: een vehikel voor groei van HTRIC 

De spelers op Campus Groningen hebben grote ambities en realiseren significante 

ontwikkelingen. Als samenwerkend ecosysteem zien we de impact van Campus 

Groningen voor de regio en begeleiden we de ingezette koers voor de komende vijf 

jaar. Om deze ontwikkelingen financieel mogelijk te maken, is het ‘kapitaal voor morgen’ 

ingericht middels het Campus Community Fund. Het acteren vanuit de “Drivers for 

Growth” helpt Groningen zich verder te positioneren als topregio voor innovaties, waarin 

wordt gebouwd aan de wereld van morgen. 

Binnen het Campus Community Fund begroot Campus Groningen €500 miljoen voor 

doorontwikkeling van de campus in de periode 2020-2025 op de onderdelen vastgoed 

en infrastructuur, faciliteiten en diensten, en bedrijfsactiviteiten. Het is de overtuiging 

dat het groeipotentieel van de campus gezocht moet worden in de ontwikkeling en 

stimulering van de “Drivers for Growth”. Op die manier onderscheidt Campus Groningen 

zich van andere regio’s en campussen in binnen-en buitenland. HTRIC kenmerkt zich als 
één van deze Drivers for Growth.  

4.2 Gat tussen wetenschap, innovatie en markt 

Wereldwijd vinden innovaties zoals in devices, materialen en coatings moeizaam hun 

weg naar eerste toepassing in of aan de mens. In vergelijkbare context wordt vaak 

gesproken over een gat tussen de wetenschap, innovatie en het vermarkten hiervan. 

Op de scharnierpunten is een sterke behoefte aan verbetering van kennis, expertise en 

samenwerking. Incubators zoals AccelMed en Pharma Portal helpen bij het klaarstomen 

van goede ideeën, om zo tot versnelde investering te komen. Daarnaast versterken 

verschillende proeftuinen (dHealth, Move2Innovate en Newborn) de samenwerking 

tussen bedrijven en kennisinstellingen rondom innovatie. De toegang tot de patiënt voor 

ontwikkeling van nieuwe toepassingen vanuit de wetenschap gebeurt al, maar door 

vernieuwde wet- en regelgeving en ontbrekende kennis op dit gebied worden dit soort 

projecten steeds uitdagender. 

 

 

 

04.
 

Doorontwikkeling 
2021-2025

©Polyganics
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Building
Tomorrow
Together.

4.3. Noodzakelijke ontwikkelingen
 

Om de Groningse ambitie uit de drie beschreven programma’s te versnellen en te 

versterken zijn noodzakelijke ontwikkelingen geïdentificeerd. De verbinding tussen 

kliniek, onderzoek en bedrijven vraagt een nauwe samenwerking, lef in het actief delen 

van kennis en kunde, en onderling vertrouwen. HTRIC wordt geholpen door de fysieke 

nabijheid van de verschillende spelers en door een goede toegang tot de patiënt. Door 

vanuit “shared facilities” de strategie te ondersteunen, zal een enorme meerwaarde 

gecreëerd worden. Concreet betekent dit de inzet op drie elementen; (1) versterkende 

infrastructuur, (2) interactie vergrotende human capital programma’s en (3) (vroege fase) 

aanjaag financiering. Door dit in te vullen ligt er voor Nederland een enorme potentie op 

innovaties voor de life sciences sector. 

 
Verbinding en ontmoeting binnen het HTRIC-cluster staan centraal in de geplande 

doorontwikkeling. Om de unieke samenstelling van dit noordelijke cluster tot 

baanbrekende impact te laten komen, is het faciliteren van nauwe samenwerking een 

must. Denk aan de combinatie kracht van de RUG (FSE), het UMCG, de Hanzehogeschool 

Groningen, NHL Stenden en bedrijven. Van technologische onderzoekssterkte tot het 

menselijk lichaam. Door in te zetten op de combinatie van infrastructuur, human capital 

en funding stimuleren en faciliteren we deze samenwerking en voorzien we een unieke 
bijdrage aan de innovatiekracht van Nederland. 

Fig. Visualisatie ecosysteem- 
versterkende elementen

Innovatieve techniek  
met lokale precisie  
Observeren, monitoren en  
gericht behandelen

Vervanging en verbetering  
in het menselijk lichaam 
Biomaterialen en 3D technologie

1

Onderwijs 
 

Onderzoek 
 

Innovatie 

Infrastructuur 
HTRIC  

Innovation 
Center

 
Human Capital  

HTRIC Programma’s

HTRIC : Health Technology & Innovation Cluster

Funding  
HTRIC Funding

Operatiekamer van de toekomst
Chirurgische technieken  
met berekende nauwkeurigheid
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05.
Kennis in 

huis

 
05.  Kennis in huis 
 
Al meer dan 400 jaar staat Noord-Nederland bekend als een bron van 
hoogwaardige wetenschappelijke kennis en kunde: Nobelprijswinnaars, 
de eerste vrouwelijke medicijnenstudent, de eerste Nederlandse 
astronaut en de eerste president van de Europese Centrale Bank. Allen 
werden in Noord-Nederland opgeleid. Onderzoek, opleidingen en 
ondernemerschap komen bij elkaar in HTRIC en vormen de basis voor 
innovatie. 
 

5.1 Human Capital & Talent 
 
Een belangrijk speerpunt van Campus Groningen is zorgen dat de Human Capital 

Agenda aansluit op de behoefte van de wetenschap en het bedrijfsleven. Op Campus 

Groningen wordt op het gebied van Health Technology op universitair-, hbo- en 

mbo-niveau een breed scala aan onderwijsprogramma’s aangeboden. Van onder andere 

Biomedical Engineering, Chemistry, Nanoscience en Artificial Intelligence binnen 

FSE tot Chemische Technologie en Sensors & Smart Systems bij Hanzehogeschool 

Groningen en Geneeskunde in het UMCG.  

 

De aansluiting op het 

bedrijfsleven wordt versterkt 

door het Center for Development 

and Innovation terwijl VentureLab 

startups ondersteunt. Er wordt 

ingezet op extra competenties, 

zoals ondernemerschap, die 

passen bij nieuwe toepassingen 

en hoe deze in het bedrijf en 

de markt te positioneren. In het 

programma zijn 168 startups 

gestart en dit heeft geleid 

tot impact op het gebied van 

funding (€26,1 miljoen) en gecreëerde banen (370). Bij de HG startten in 2020, 965 

studenten en alumni een nieuwe onderneming, en groot deel gericht op Healthy Ageing. 

Daarnaast bestaat rondom de doorgroei van idee naar toepassing ook op inhoud 

ondersteuning door verschillende incubators zoals AccelMed en Pharma Portal. Dit soort 

innovatieversnellers helpen bij het klaarstomen van goede ideeën, om zo tot versnelde 

investering te komen.

“De verbinding tussen kliniek, onderzoek en 
bedrijven vraagt een nauwe samenwerking, 
lef in het actief delen van kennis en kunde, 

en onderling vertrouwen. HTRIC wordt 
geholpen door de fysieke nabijheid van de 

verschillende spelers en door een goede 
toegang tot de patiënt. Door vanuit “shared 

facilities” de strategie te ondersteunen, 
zal een enorme meerwaarde gecreëerd 

worden.” 

©Polyganics
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5.2. Onderzoek & Onderzoeksinstituten 
 
RUG - Faculty of Science and Engineering (FSE) 
De faculteit biedt onderdak aan een breed scala 
aan bètadisciplines. Onderzoekers richten zich op 
fundamentele vraagstukken, in nauwe samenwerking 
met partners uit de industrie en de medische wereld. 
Verschillende onderzoeksinstituten spelen een 
belangrijke rol in dit Health Technology cluster:

Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG)  
Het instituut werkt aan het ontwerpen en analyseren van nieuwe (duurzame) 
technologieën door de integratie van fundamentele kennis met de 
ingenieurswetenschappen. Het instituut werkt daarnaast samen met de Faculteit 
van Economie en Bedrijfskunde aan smart industry toepassingen. 

Stratingh Institute for Chemistry  
Het instituut werkt op het gebied van de moleculaire en supramoleculaire chemie. 
De focus ligt hierbij op synthese, katalyse, functionele materialen, chemische 
biologie en complexe moleculaire systemen. Het instituut is van wereldniveau op het 
gebied van (groene) katalyse en moleculaire motoren.

Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM)  
De kracht van het instituut ligt in het combineren van natuurkundige, scheikundige 
en biologische kennis voor het ontwikkelen van innovatieve functionele materialen. 
Deze materialen vinden toepassingen in nieuwe technologieën, zoals sensoren, soft 
robotics en in de biomedische techniek. 

Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP)  
De focus van het instituut ligt op innovatieve geneesmiddelen en 
therapieën. Hiermee wil het instituut een brug te slaan tussen fundamentele 
natuurwetenschappen en het klinische onderzoeksveld.
  
Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence 
De kracht van het instituut ligt in het combineren van inzichten en methoden van 
complementaire onderzoeksparadigma’s: fundamentele en toegepaste wetenschap, 
complexiteit, data science en modelling. Het Roboticslab werkt aan systemen die 
samenwerken met mensen, maar ook kunnen interacteren met hun dynamische 
omgeving.

Tomorrow’s
Research.
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Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES) 
Dit instituut kenmerkt zich door een breed, multidisciplinair onderzoeksportfolio 
rond het thema adaptatie van biologische systemen, waaronder de mens. Op het 
gebied van humane gezondheid wordt technologie, zoals wearables en smart devices, 
ontwikkeld voor de monitoring van gedrag en de wijziging daarvan na instructie of 
behandeling. 

Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute  (GBB)  
Dit instituut heeft wereldfaam in het onderzoek naar een fundamenteel beter begrip 
van leven op moleculair tot cellulair niveau, inclusief de interactie met de omgeving. 
Dit levert moleculaire inzichten op die direct relevant zijn voor het beter begrijpen 
van diverse ziektes en die o.a. worden ingezet voor biomedische innovaties, zoals 
fotofarmacologie, en de ontwikkeling van small-molecule drugs en enzymen. 

Groningen Engineering Center (GEC) 
Het GEC biedt een uniek platform voor interdisciplinair technologisch onderzoek, 
onderwijs en samenwerkingen met de industrie. Fundamentele wetenschap en de 
toepassing hiervan worden bij elkaar gebracht. Het Groningen Engineering Business 
Center (GEBC) is opgezet om een duurzame samenwerking met de industrie te 
faciliteren. 

Data Science & Systems Complexity (DSSC) 
Het DSSC brengt onderzoekers van verschillende disciplines samen om te werken aan 
big data en complexiteitvraagstukken.     
 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Het UMCG heeft de op één na oudste geneeskundefaculteit 
van Nederland. Het aandachtsgebied rondom Healthy 
Ageing is een maatschappelijke uitdaging waar het UMCG 
op het gebied van onderzoek aan bijdraagt. Ook komt dit 
in alle onderzoeksinstituten terug. De instituten spelen een 
belangrijke rol in het Health Technology cluster:

W.J.Kolff Institute  
Het instituut is een expertisecentrum voor biomedische technologie en techniek waar 
de ontwikkeling van basaal wetenschappelijk tot aan de toepassing in de kliniek en 
de evaluatie van de technologie in de mens worden samengebracht. Het instituut 
wil een brug vormen tussen basaal wetenschappelijke research op het gebied van 
technologie en de kliniek.

Groningen University Institute for Drug Exploration (GUIDE)  
Het instituut richt zich op en stimuleert translationeel, innovatief, 
geneesmiddelgeoriënteerd onderzoek bij verschillende chronische ziektebeelden 
binnen een interdisciplinaire setting. Inzicht in de pathofysiologie biedt kansen voor 
geneesmiddelenontwikkeling en optimalisatie van bestaande behandelingen. 

Cancer Research Center Groningen (CRCG) 
Het instituut heeft tot doel om de translatie te maken van fundamentele inzichten 
in het ontstaan en gedrag van tumoren, naar preventie, vroegere detectie en 
verbetering in behandeling van kanker. 

Data Science Center in Health (DASH) 
DASH is samenwerkingsnetwerk binnen het UMCG: een kennishub, een 
community en een faciliterende organisatie op het gebied van health data science. 
Onderzoeksprojecten worden ondersteund door het inbrengen van experts op het 
gebied van data science, machine learning en artificial intelligence. 

Science in Healthy Ageing and healthcaRE - SHARE 
Het instituut richt zich op onderzoek naar het verbeteren van de aanpassing 
aan ziekte en op bevorderen van maatschappelijke participatie van patiënten 
met chronische fysieke of mentale aandoeningen. Daarnaast bestudeert het 
de kosten-effectiviteit van vaccinaties, geneesmiddelen en van psychosociale 
interventies. In het VALUE onderzoeksprogramma is health technology assessment 
een belangrijk topic. 

Brain & Cognition B&C 
Het instituut richt zich met behulp van klassieke en nieuwe onderzoekstechnieken 
op het beter begrijpen van perceptie, het mentaal functioneren en de werking 
van de hersenen als geheel in gezonde individuen en patiënten. Die kennis wordt 
gebruikt voor het ontwikkelen van effectievere behandelingen, opdat de patiënt van 
morgen meer kan worden geboden dan de patiënt van vandaag.
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RUG - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Het Heymans Instituut doet onderzoek op het terrein van de psychologie en haar 
grensgebieden. Het levert waardevolle kennis op over de mens en gedrag in het 
zorgsysteem.

RUG - Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)
Met het expertisecentrum Centre for Public Health in Economics and Business genereert en 
verspreidt de FEB inzichten op het gebied van economie, bedrijfskunde en management 
om gezondheid gedurende de levenscyclus te stimuleren en te bevorderen.

RUG - Faculteit Rechtsgeleerdheid 
Het is belangrijk om zaken als ethische kwesties, datamanagement en privacy goed te 
regelen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid biedt expertise op onder meer deze terreinen.

RUG - Faculteit Wijsbegeerte
De Faculteit Wijsbegeerte wordt alom erkend als één van de beste centra van filosofisch 
onderwijs en onderzoek in Europa. De vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie werkt 
op het kruispunt van filosofie en disciplines als cognitiewetenschappen, psychologie, en 
economie. Het stelt ethische vragen binnen de zorg  en geeft antwoorden hierop.

Hanzehogeschool Groningen (HG)
De HG richt zich op de TRL levels 4, 5 en 6 en richt zich specifiek 
op toepassen van kennis en expertise gericht op het MKB. Door 
middel van Health Technology wil de HG de nauwe relatie tussen 
wetenschap, de gezonde mens, patiënt en de maatschappij 
stimuleren. Twee kenniscentra staan hierbij centraal en dragen bij aan het onderzoek op dit 
gebied: Het Centre of Expertise Healthy Ageing en het Kenniscentrum Biobased Economy. 

NHL Stenden
Binnen de NHL Stenden Hogeschool wordt aandacht besteed aan Serious 
Gaming binnen de onderzoeksgroep Smart Industries. Games for Health 
kunnen de gezondheidsresultaten beïnvloeden, hetzij door het bevorderen 
van gezondheidsgedrag, hetzij door te helpen bij de preventie, diagnose 
of behandeling van verschillende fysiologische of psychologische 
aandoeningen.

 

University of Twente  
Verschillende faculteiten van de RUG en het UMCG hebben een nauwe band 
met de Universiteit Twente, vooral met het Technisch Medisch Centrum. Samen 
met specialisten van het UMCG worden technische innovaties speciaal op het 
gebied van robotica ontwikkeld voor first in human use. Studenten van de master Technische 
Geneeskunde van de Universiteit Twente volgen hun opleiding op verschillende afdelingen van 
het UMCG. Promovendi en postdocs zijn betrokken bij klinisch onderzoek in het UMCG op een 
breed terrein van onderwerpen.

5.3. Samenwerkingsverbanden & proeftuinen
 
AccelMed North
Een initiatief om duurzame, effectieve en doelgerichte verbindingen 
te leggen tussen idee-eigenaren en regionale partners met kennis en 
expertise om MedTech-ideeën verder te helpen (VentureLab North, VDL 
Wientjes, Pezy Group, Lode, ItoM Medical, Demcon, LIFE Cooperative, 
SPRINT en UMCG). 
 
Aletta Jacobs School of Public Health
De AJSPH is een samenwerkingsverband tussen de RUG, het UMCG en 
de Hanzehogeschool Groningen en de trotse vaandeldrager van Healthy 
Ageing in Noord-Nederland. Het is een netwerk van onderzoekers en 
partners met één gezamenlijk doel: meer gezonde jaren. Geworteld in 
fundamenteel onderzoek draagt het kennis en expertise actief over door middel van 
onderwijs, advies en integrale samenwerkingen.

Healthy Ageing Network Northern Netherlands 
HANNN is een zelfstandige stichting die coalities bouwt op het vlak 
van gezond wonen, sport en bewegen, zorg dichtbij (personalized & 
customized health), gezonde voeding en gezonde vaardigheden. 
 
Health Hub Roden  
Health Hub Roden is een fysieke plek voor opleiding, samenwerking en 
innovatie en tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Hier 
kunnen studenten hun theoretische kennis in praktijk brengen door samen 
met ondernemers aan projecten te werken. Health Hub Roden is vormgegeven als een 
onafhankelijke stichting waarin UMCG, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, 
Alfa college, gemeente Noordenveld en provincie Drenthe in participeren. 
 
Innolab Engineering & Chemie 
Open innovatielabs op Campus Groningen. In de Innolabs zijn de 
factoren aanwezig om ondernemers te stimuleren als het gaat 
om innovatie en R&D; met high-end werkplaatsen, modulaire labs, 
apparatuur, productontwerp en prototype labs, kantoor- en vergaderruimten en 
netwerkmogelijkheden. 
 
Innovatiecluster Drachten 
Innovatiecluster Drachten betreft een groep samenwerkende 
hightechbedrijven. De nauwe samenwerking met het o.a. FSE heeft reeds 
geresulteerd in een afstudeertrack Smart Factories die in Drachten gevolgd 
kan worden. De specifieke masteropleiding Mechanical Engineering is hier 
eveneens een resultaat van. 
 
Lifelines 
Lifelines is een uniek en grootschalig onderzoeksproject. Van de 167.000 
deelnemers uit Noord-Nederland, bestaande uit drie generaties, worden 
allerlei gegevens en lichaamsmaterialen verzameld en beschikbaar gesteld aan 
onderzoekers. 
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Pharma Portal
Een initiatief van UMCG, RUG, Hanzehogeschool Groningen en de LIFE 
Cooperative om het aantal kwalitatief sterke initiatieven voor de ontwikkeling 
van geneesmiddelen in Noord-Nederland te laten groeien.

Proeftuin dHealth
dHealth is een initiatief van het UMCG, de Hanzehogeschool Groningen, de RUG 
en de IT-bedrijven Ziuz, Wild Sea en Reconcept. Het speelt in op de behoefte om 
meer digital health producten op de markt te krijgen en het potentieel van deze 
markt verder te optimaliseren. 

Proeftuin Newborn
Newborn is een samenwerkingsproject tussen UMCG, Philips en de LIFE 
Cooperative. Living Lab Newborn is een testomgeving waarin innovatieve 
producten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van jonge gezinnen in de 
thuissituatie binnen de Lifelines NEXT studie kunnen worden getest.

Proeftuin Move2Innovate
Dit is het samenwerkingsverband (UMCG, Lode, LIFE Cooperative) waarin 
bedrijven nieuwe producten en innovaties op het snijvlak van gezondheid 
en bewegen op een snelle en efficiënte manier kunnen testen en valideren.

Sprint
Een Research Centrum, gedeeld initiatief van de RUG, UMCG, Universiteit 
Twente, de Hanzehogeschool Groningen en 80 bedrijven uit uiteenlopende 
sectoren met uiteenlopende expertises, dat zich richt op het realiseren van Smart 
Prevention, Rehabilitation & Intervention Technologies: slimme techniek die burgers en 
patiënten helpt om regie te nemen over hun gezondheid en hun leefstijl aan te passen.

TechHub Assen
TechHub Assen maakt medische technologie kennis en expertise bereikbaar 
voor bedrijven en kennisinstellingen uit de omgeving. Dit is een initiatief van 
Ondernemend Assen, de HG, Provincie Drenthe, Gemeente Assen en het 
Drenthe College.

LIFE Cooperative
Binnen de LIFE Cooperative zijn 30 mkb-bedrijven en 20 start-ups 
verenigd. Zij vormen een sterk cluster binnen de Life Science en 
MedTech-sector in Noord-Nederland.

Open Diagnostics
Open Diagnostics ontwikkelt zich als strategische partner voor de 
ontwikkeling van nieuwe diagnostica.

PCH Ecosysteem
Het Personalised & Connected Health (PCH) Ecosysteem creëert in 
Noord-Nederland het ideale netwerk voor bedrijven die aansluiten 
op PGO’s. Deze innovaties hangen samen met gezondheid, bewegen, 
sport, voeding, lifestyle en preventie. (UMCG, dHealth, HANNN, Thunderbyte.ai, Certe, 
Lifelines, InterPsy, Ikdus, EmpowerMi, Ancora Health) 

Personalized Implants ecosystem
Het ecosysteem Personalised Implants streeft naar efficiëntie en 
effectiviteit in de transformatie van de hele productiewaardeketen en 
alle schakels voor gepersonaliseerde implantaten. (PolyVation, Witec, 
VDL Wientjes, Bether Encapsulates, RUG en UMCG)

Tomorrow’s
Recipe.
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