MEDISCH EN INNOVATIEF

door:
Jan-Taco te Gussinklo

Accelereren doe je samen
“Innovatieve medische (technologische) ontwikkelingen. Met informatie die toegevoegde waarde biedt voor
(NOVU) uitvinders. De uitvinder moet er iets aan hebben”. Zo luidt de afspraak die ik, NOVU lid Jan-Taco
te Gussinklo, ben aangegaan met Desirée Gerritsen. Elk van de vier nummers van Vindingrijk in 2017 een
oorspronkelijke bijdrage is de opzet.

Welk probleem wordt opgelost
Medisch technische innovaties hebben
bijzondere kenmerken. Ze dienen bewezen betrouwbaar, veilig en handzaam
(usability) te zijn. Vaak gaat het niet
alleen om het apparaat zelf, maar maakt
dat onderdeel uit van een dienstverlening. Vaak de kern van een zorgketen.
Hamvraag is welk probleem door de uitvinding wordt opgelost. Waar zit de pijn
van diegene met dat probleem en wat
los je precies op? Een bloedsuikermeter
zorgt ervoor dat glucosewaarden beter in
de hand te houden zijn, (weten=meten)
hetgeen bijdraagt aan minder ontregeling en reductie van hartvaatziekten. Het
aantal belanghebbenden (stakeholders)
is groter dan vaak wordt gedacht en de
aanpak vraagt veel vaardigheid van de
uitvinder. Vaak gaat het al mis in het
ontwikkelproces. Maar ook de kosten
van certificatie en klinisch onderzoek zijn
aanzienlijk. Zelf heb ik van nabij meegemaakt dat het Twentse bedrijf Medimate
(spin-off van de universiteit), dat een Lab
on a Chip produceerde, ondanks een
zwaar traject van zeven jaar als startup
alsnog failliet ging.
Wie betaalt de factuur
In de beginfase hoort meteen de vraag
op tafel te komen wie straks over pakweg twee jaar de factuur gaat betalen.
Klaas Jan Bolt van Rockstart gaat zelfs
zover dat hij stelt dat als daar geen zinnig antwoord op komt, hij niet in zee zal
gaan met de betreffende uitvinder(s). Hij
heeft inmiddels dozijnen starters voorbij
zien komen. Eerder heeft hij, na een opleiding als bedrijfskundige, ook mislukkingen gekend als starter. Het commitment betekent nogal wat bij werkgever
Rockstart waar Klaas Jan werkzaam is,
om precies te zijn de afdeling Digital
Health in Nijmegen. Een tiental startups,
elk rond een medisch technische uitvinding, doorloopt samen een traject. Het is
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een zorgvuldige selectie uit maar liefst
200 gegadigden uit de gehele wereld. Ieder krijgt 180 dagen lang een intensieve
begeleiding. Er komen tal van aspecten
aan de orde zoals teambuilding, productontwikkeling, kostprijsberekening,
juridische aspecten enzovoorts. Rockstart heeft inmiddels een indrukwekkend
trackrecord, want naast de gezondheidszorg zijn er vergelijkbare initiatieven op
het terrein van ‘web & mobile’ en ‘smart
energy’. In zijn totaliteit hebben al 98
startups dit traject doorlopen. Succesvolle voorbeelden binnen Rockstart zijn:
Peerby, 3DHubs en TinyBots.
Gevaar van verliefdheid
Eén van de lessen die Klaas Jan heeft
geleerd, is dat je vooral naar buiten moet
treden als uitvinder. Ga met potentiële
klanten praten. Dat betekent openheid
(Rockstart zelf tekent geen geheimhoudingsverklaring!). Maar ook de teamvorming (alleen kom je er niet) en de

kritische blik zijn aandachtspunten. (Te)
veel uitvinders zijn verliefd op hun eigen
product aldus Klaas Jan.
Aansprekend voorbeeld
Med Angel, een startup gericht op temperatuurcontrole van medicatie, richtte zich
in eerste instantie alleen op de reizende
consument. Doordat de oprichter veel
met allerlei mogelijke partners en consumenten sprak, heeft hij nu een hele
nieuwe markt ontdekt aan apothekers en
huisartsen die maar wat graag voor zijn
service willen betalen. Zijn product staat
overeind maar met een kleine tweak
heeft hij er een hele nieuwe markt bij.

Met genoegen denkt Klaas Jan aan de
NOVU. Rond 2005 in Groningen kreeg hij
college van Wouter Pijzel, de voormalig
directeur van de NOVU, waarbij opmerkelijk genoeg golfballetjes met LEDs een
belangrijke rol speelden.
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