Lancering LifeTec Network Zuidoost-Nederland
Zuidoost-Nederland als wereldspeler op het gebied van ‘lifetec’. Professor Luc Soete ziet daar
mogelijkheden voor. “Innovation is in the air”, liet hij weten op de officiële start van
LifeTec Network, dinsdag 8 april 2008.
‘Lifetec’ is de verzamelnaam voor medische technologie, biomaterialen, farmaceutische producten en
bioinformatica. Een breed terrein. Van opereren met robots tot diagnoses stellen met behulp van
‘moleculaire geneeskunde’ en ingrijpen al voordat een ziekte zich manifesteert.
Samenwerking
Zuidoost-Nederland kent een bloeiende lifetec-sector. Doel van de stichting LifeTec Network is het bundelen
en verder ontwikkelen van kennis en kunde op lifetec-gebied, om van Zuidoost Nederland een internationale
lifetec-topregio te maken. Samenwerkende partijen zijn Philips Electronics, Organon, DSM, Medtronic,
Maastricht UMC en Technische Universiteit Eindhoven. Stichting Brainport speelde een initiërende rol bij het
tot stand brengen van de samenwerking.
Dinsdag 8 april vond de lancering van de stichting LifeTec Network plaats. Sprekers waren directeur van
Stichting Brainport Elies Lemkes-Straver, voorzitter van Stichting LifeTec Network Paul Smit en professor dr.
Luc Soete: expert op het gebied van technologische ontwikkeling en innovatie en bekend columnist.
Elies Lemkes-Straver trapte af met een toelichting op het onstaan van LifeTec Network, als ‘spin-off’ van het
Brainportprogramma ‘Business en Technology Communities’. Klik hier voor haar presentatie.

Op de foto: Elies Lemkes-Straver overhandigt een 'Triple Helix' beeld aan Paul Smit. De Triple Helix
symboliseert de samenwerking in Brainport tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Wereldklasse
“Gezondheidszorg is de grootste economische activiteit op deze planeet”, vervolgde Paul Smit de middag.
“De markt voor lifetec is enorm. En Zuidoost-Nederland heeft veel mee om een positionering waar te
maken als leidende lifetec-regio. Om te beginnen zijn er al bedrijven en researchinstituten gevestigd van
wereldklasse. Een uitstekend startpunt voor de verdere ontwikkeling van het bedrijfs- en
onderzoeksklimaat.“
Specialisatie
Ook door de wetenschappelijke bril van Luc Soete is lifetec een belangrijke sector voor Zuidoost-Nederland.
“Samen met omliggende regio’s vormt Zuidoost-Nederland de meest centraal gelegen kennisregio van
Europa. Wil je dit gebied als internationaal kenniscluster profileren, dan is ‘specialisatie’ het toverwoord.
Met een sterke lifetec-sector kun je dan je voordeel doen. Zeker als je precies weet aan te geven waar je
goed in bent, en ook, wat je níet te bieden hebt.”
Meer informatie over deze bijeenkomst of LifeTec Network?
Neem dan contact op met Ton van Lier. E-mail: lier@brainport.nl

