
How

WhyAanleiding voor samenwerking
Technologische innovaties, zoals beeldgeleide, mini-
maal-invasieve interventies die zijn afgestemd op de 
individuele patiënt hebben in onze gezondheidszorg de 
toekomst. Zeker in deze tijd van bevolkingsgroei, vergrij-
zing, oplopende personeelstekorten en budgetten in de 
zorg die onder druk staan. Met behulp van innovatieve 
technologie, zoals medische robotica, kunnen operatieve 
ingrepen steeds nauwkeuriger en veiliger worden uitge-
voerd. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een verhoog-
de kwaliteit van de patiëntenzorg: procedures verlopen 
efficiënter en er treden minder complicaties op.
Resultaat: een sneller herstel van de patiënt.
In 2019 opende de Universiteit Twente (UT) het 
Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum), een 
toonaangevende innovatiehub die zich met onderzoeks-, 
innovatie- en onderwijsprogramma’s richt op 
beeldgeleide, minimaal-invasieve innovaties die de 
gezondheidszorg verbeteren. 
Binnen het TechMed Centrum werken de UT en Siemens 
Healthineers samen aan nieuwe praktijkgerichte research 
en educatie, waarbij de researchprojecten vallen onder 
het TechMed Centrum en de educatieprogramma’s
onder de TechMed Academy. Het doel van de TechMed 

Academy is het gezamenlijk opzetten van nieuwe edu-
catieprogramma’s over de imaging-faciliteiten van het 
TechMed Centrum, zodat nieuwe en bestaande proce-
dures veilig uitgerold kunnen worden in de dagelijkse, 
klinische praktijk.

De architectuur van de samenwerking
Het TechMed Centrum beschikt over een state-of-the-art 
infrastructuur met onder andere onderzoekslaboratoria, 
preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuis-
omgevingen. Siemens Healthineers leverde voor de 
gesimuleerde hybride OK onder meer een robotgestuurd 
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beeldvormend angiosysteem en een (interventionele) 
MRI-scanner voor het imaging lab. Ook wordt gebruik 
gemaakt van de laatste technieken op het gebied van 
virtual en augmented reality, zodat professionals in een
gesimuleerde omgeving veilig kunnen oefenen met nieu-
we technologieën en procedures. 

Hoogwaardige leer- en oefenomgeving 
Om de steeds snellere technologische ontwikkelingen en 
innovaties in de zorg onder de knie te krijgen en toe te 
passen in de klinische praktijk, zijn adequate opleiding en 
certificering voor het gebruik van medische technologie-
en onmisbaar. De TechMed Academy biedt een hoog-
waardige leer- en oefenomgeving. (Aankomend) medisch 
professionals, promovendi, postdocs en studenten krij-
gen hier de kans om in een veilige omgeving ervaring op 
te doen met de bestaande en de nieuwste beeldgeleide 
technologieën voor minimaal-invasieve procedures. De 
trainingen voor, en het testen van nieuwe technologieën 
worden voornamelijk toegepast op fantomen, maar er is 
ook ruimte voor patiëntenstudies op de MRI-scanner.
De opleidingsprogramma’s van de TechMed Academy 
worden zo opgezet dat ze optimaal aansluiten op de kwa-
liteitseisen van een specifieke medische beroepsgroep 
en/of het niveau van de individuele medisch professional. 
Ook biedt de TechMed Academy een omgeving voor 
praktische trainingen voor onder meer stralingsveiligheid 
en beeldkwaliteit, 3D-interventie advanced courses en 
het oefenen van een ontruimingsplan bij brand in een 
hybride OK of de MRI-ruimte. De scholing van TA is geba-
seerd op deliberate practice; het sluit daarmee aan op de 
eigen verantwoordelijkheid, de motivatie en de reflectie-
ve vaardigheden van de professional.

Innovatief onderzoek
De tweede belangrijke pijler in de samenwerking tussen 
Universiteit Twente en Siemens Healthineers is innovatief 

onderzoek. Medisch professionals en wetenschappers 
werken samen met het bedrijfsleven aan de (door)ont-
wikkeling en verfijning van bestaande en nieuwe proce-
dures, die aansluiten op de behoeften vanuit de klinische 
praktijk. De belangrijkste onderzoeksgebieden van het 
TechMed Centrum zijn:

- Bio engineering technologies
- Bio robotics
- Health, well-being & technology
- Imaging & diagnostics
- Medical physiology
- Personalized eHealth Technology

Kijk voor meer informatie over deze onderzoekdomeinen 
en strategische programma’s op
utwente.nl/nl/techmed/onderzoek

“Ons simulatiecentrum is uniek om-
dat we de ontwikkeling van nieuwe 

technieken combineren met trainingen 
voor medische professionals. 

Het Technisch Medisch (TechMed) 
Centrum is een broedplaats voor 

medici, technisch geneeskundigen en 
ingenieurs om samen te werken aan 

de allernieuwste operatie- en 
behandeltechnieken.”

Ir. Remke Burie, managing director 
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What
Onderzoek en onderwijs
Met onderwijsprogramma’s werkt de TechMed Academy 
actief aan de doorontwikkeling van innovatieve
technologieën die de nauwkeurigheid en veiligheid 
van procedures vergroten voor zowel de patiënt als de 
medisch professional.

Beeldgeleide minimaal-invasieve therapieën en 
interventies
Het TechMed Centrum richt zich op domeinen die 
gerelateerd zijn aan beeldgeleide minimaal-invasieve
therapieën en interventies op het gebied van (cardio)
vasculaire, orthopedische, neurologische en onco-
logische procedures. Daarbij worden geavanceerde 
robotica, beeldvormende systemen (waaronder MRI) 
en navigatietechnologieën geïntegreerd. Alleen is het 
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een zeer complexe opgave om MRI goed en veilig in een 
OK-omgeving te integreren. Ook dat is een prominent 
onderzoeksthema. De hierboven genoemde procedures 
zijn enkele voorbeelden van het brede scala aan medisch 
specialismen waarin TechMed Centrum onderzoek doet 
naar de inzet van beeldgeleide minimaalinvasieve 
therapieën en interventies.

Robotgestuurde interventies
Het TechMed Centrum wordt ook een kraamkamer van 
robotgestuurde interventies. Zo worden de MRI en
robotgestuurde prostaatinterventies die in het 
Radboudumc klinisch worden gevalideerd éérst virtueel 
getest en geoefend in het TechMed Centrum. 
De faciliteiten kunnen zeer ruim worden ingezet en 
bieden plaats aan een breed scala aan onderzoeksprojec-
ten en onderwijsprogramma’s die verder reiken dan de 
voorbeelden die hier worden genoemd.

Siemens Healthineers leverde voor de 
gesimuleerde hybride OK onder meer 
een robotgestuurd beeldvormend 
angiosysteem.



Sunram: 
robot voor borstbiopsieën
Een ander voorbeeld is het Sunram-project. 
Sunram 5 is een MR-veilige robot voor borst-
biopsieën die wordt aangedreven door nieuwe 
pneumatische stappenmotoren. 
De robot, ontwikkeld door de UT,  is volledig 
gemaakt van kunststof en conflicteert op geen 
enkele wijze met het sterke magnetische veld 
van de MRI-scanner. 

Lees hier meer over het Sunram 5-project.

“Mede door de samenwerking met 
Siemens Healthineers krijgen we 

toegang tot een groot netwerk van 
topmedici en medisch technologen 

over de hele wereld. Die kunnen hier 
weer in contact komen met onze 

onderzoekers, ideeën formuleren voor 
vervolgonderzoek en nieuwe innova-
tierichtingen verkennen. Voor ons als 
TechMed Centrum heeft dat enorme 

meerwaarde.”

Prof.dr.ir. Nico Verdonschot, 
wetenschappelijk directeur 

TechMed Centrum
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MURAB: 
vergroten nauwkeurigheid 
biopsieën
Voorafgaand aan de samenwerking binnen 
het TechMed Centrum, werkten de UT, ZGT en 
Siemens Healthineers al langere tijd samen 
aan diverse onderzoeksprojecten. Een daarvan 
is MURAB. Binnen dit project wordt er gewerkt 
aan de doorontwikkeling van een robot die de 
nauwkeurigheid van biopsieën vergroot. 
In eerste instantie bij borstkanker en spierziek-
ten, maar op termijn voor elk type biopsie.


