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bedrijf kan gewoon zelfstandig in
Eindhoven blijven operen en er
hoeft niemand weg. We wilden
voorkomen dat een koper alles uit
Eindhoven zou weghalen. Een Ne-
derlandse partij had dat waar-
schijnlijk wel gedaan.”

De nieuwe Zweedse eigenaar -
omzet 350 miljoen euro - is sterk
vertegenwoordigd in Scandinavië,
heeft in andere delen van Noord-
west-Europa ook vestigingen en
zint op verdere uitbreiding.
Dirk Bosman: „Zij zien Bosman

als een springplank richting meer
zuidelijke delen van Europa. Mijn
broer en ik zullen daar ook een
rol in blijven spelen. Wij nemen
zitting in een adviesorgaan van
One Med en gaan hen daarbij hel-
pen.”

SAN JOSE – Ook in de Verenigde
Staten groeit ASML flink. Het
Veldhovense bedrijf gaat in San Jo-
se een gerenoveerd gebouw in ge-
bruik nemen met 92.000 vierkan-
te voet (8.547 vierkante meter)
vloeroppervlak. Het is voor huis-
vesting van circa 200 personeelsle-
den van ASML in de Sillicon Val-
ley. Het gebouw in het naburige
Santa Clara was te klein gewor-
den. Het gaat om personeel van
het in 2006 door ASML overgeno-
men Brion Technologies. Dat be-
drijf houdt zich bezig met soft-

ware en hardware die de chipma-
chines van ASML nauwkeuriger
en efficiënter maakt. Het ASML-
personeel deelt het gebouw met
de ICT-reus Verizon die een iets
groter deel in gebruik heeft.
ASML heeft in de Verenigde Sta-
ten in totaal negentien kantoren.
Nabij de twee in San Jose en San-
ta Clara is er nog een kleiner ver-
koopkantoor van ASML. De groot-
ste vestigingen zijn die in Wilton
(het in 20o0 overgenomen SVG)
en San Diego (het in 2012 overge-
nomen Cymer).

DEURNE – Van Gog Uien- en
Groentenproducten bv in Deurne
is afgelopen donderdag door de
rechtbank in Den Bosch failliet
verklaard. Bij het bedrijf werkten
volgens de meest recente gege-
vens bij de Kamer van Koophan-
del, nog 12 mensen.
Van Gog leverde sinds 1992 ge-
schilde en gesneden uien en
groentenproducten aan de
food-industrie binnen Europa.
Op de website van het bedrijf
worden naast uien ook paprika’s,
witte kool, komkommers, prei en
wortels genoemd.
Uit de jaarrekening van 2013 blijkt

dat Van Gog al jaren een op-
lopend negatief eigen vermogen
kende. In 2011 stond het eigen ver-
mogen voor ruim een ton in het
rood, een jaar later was dat opgelo-
pen naar ruim drie ton.
In 2013 liet het eigen vermogen
een min van 1,1 miljoen euro zien
op de jaarrekening.
Wat de oorzaak van het oplopen-
de verlies is kon of wilde nie-
mand bij het bedrijf zeggen.
Aan de telefoon werd verwezen
naar de curator. Maar ook de cura-
tor in het faillissement, mr. A.
Kemps, was gisteren voor ons
niet bereikbaar.

EINDHOVEN – Met hun houdster-
maatschappij Meduon Holding
blijven Pieter en Dirk Bosman ac-
tief in de gezondheidszorg.
„We zijn nog te jong en te ener-
giek om ons terug te trekken,”
zeggen ze.
Meduon wil financieel deelne-
men in bedrijven die op een duur-
zame manier ondernemen in de
gezondheidszorg.
De broers blijven wel weg uit de
sector van Bosman Medische
Hulpmiddelen.
Rob van ‘t Hullenaar, voormalig
bestuursvoorzitter van Máxima
Medisch Centrum wordt partner
in Meduon Holding. Hij gaat op
zoek naar vernieuwende initiatie-
ven in de zorg.
Dirk Bosman: „Wij denken dat er
nog veel efficiency te behalen valt
in de zorg.Daarvoor zijn nieuwe
ideeën nodig, nieuwe mogelijkhe-
den om kosten te besparen. Daar
zijn de zorgverzekeraars ook op

gespitst. Er zijn creatieve onderne-
mers nodig. De zorg moet slim-
mer, eenvoudiger en beter wor-
den.”
Meduon Holding heeft al geld ge-
stoken in de Da Vinci Kliniek in
Geldrop. Deze kliniek is een cen-
trum voor behandeling van com-
plexe wonden.
De Gezondheidswinkel van Bos-
man in een monumentaal pand
aan de Stratumsedijk valt ook on-
der Meduon.
De winkel is gespecialiseerd in na-
tuurlijke cosmetica, voedingssup-
plementen en lifestyle-produc-
ten.
Ook zijn er hulpmiddelen als bra-
ces, bloeddrukmeters, wandelstok-
ken, weegschalen en warmte-on-
derkleding te koop.
Een andere poot van Meduon is
Melior Medica. Dat is een ledenor-
ganisatie die bemiddelt bij het
verkrijgen van een second opi-
nion van gerenommeerde artsen.

door Hanneke van den Nieuwenhof
e-mail: h.vdnieuwenhof@ed.nl

EINDHOVEN – Het Eindhovense Phi-
lips-spinoff bedrijf Hemics, dat
drie jaar is gestart, heeft miljoe-
nen opgehaald bij investeerders
met de innovatieve HandScan.
Met dit scan-apparaat kunnen ont-
stekingen in de gewrichten, de
symptomen van Reumatoíde Ar-
tritis (RA), worden opgespoord
en gevolgd. Met het geld kan He-
mics de scan verder ontwikkelen
en naar de markt brengen.
Het geld komt voor een groot deel
van het investeringsfonds van De
Friesland, DFZ Participaties. Ook

de eerdere investeerders Thuja Ca-
pital, Point One Innovation Fund
en de Brabantse Ontwikkelings-
maatschappij steken opnieuw
geld in Hemics.
Hemics directeur Petra van den
Elsen, arts en gepromoveerd op
medische beeldapparatuur, wil
het exacte bedrag dat is opgehaald
niet noemen, maar spreekt van en-
kele miljoenen. „Voor ons is voor-
al belangrijk dat een groot deel
van de investeringen afkomstig is

van een zorgverzekeraar”, zegt
Van den Elsen. „Tot nu toe wordt
het gebruik van de scan nog niet
vergoed door de zorgverzekering.
Daarvoor moet eerst in de prak-
tijk worden aangetoond dat de
HandScan kosten bespaart en pa-
tiënten beter af zijn. Dat soort on-
derzoeken zijn kostbaar. Dat de
zorgverzekeraar er geld in steekt,
wil zeggen dat er vertrouwen is
in de technologie en toepassing.
Dat is echt belangrijk voor ons.”

Reumatoïde Artritis (een vorm
van reuma) is een chronische ont-
stekingsziekte van de gewrichten,
die bij een half tot een procent
van de wereldbevolking voor-
komt. Nederland telt bijna 2 mil-
joen reuma-patiënten, waarvan
200.000 mensen met RA.
De chronische ziekte gaat gepaard
met het regelmatig opvlammen
van de ontstekingen.
Onbehandeld geven ze een onom-
keerbare schade aan de aangedane

gewrichten met op lange termijn
gewrichtsdeformatie en functie-
verlies.
Behandeling van reuma gebeurt
initieel met goedkope ontstekings-
remmende medicijnen. Als die on-
voldoende werken worden meer
geavanceerde medicijnen ge-
bruikt. Behandeling wordt onder
andere gestuurd door metingen
van ontstekingsactiviteit. Als dit
afdoende gebeurt, kan gewrichts-
schade voorkomen worden.
Het monitoren van ontstekingsac-
tiviteit is daarom van belang om
behandelkosten te verminderen.
Met de HandScan kunnen in een
paar minuten ontstekingen in
handen en polsen in beeld ge-
bracht worden, zonder de patiënt
te belasten. In tegenstelling tot de
huidige methode waarbij de reu-
matolooog de problemen op-
spoort door de gewrichten te be-
voelen: een soms pijnlijke en niet
altijd nauwkeurige methode.
Van den Elsen verwacht dat de
HandScan de kosten van zorg om-
laag brengt. „Omdat de scan niet
door de reumatoloog bediend
hoeft te worden, kunnen patiën-
ten vaker tussentijds worden ge-
controleerd. Daardoor kan eerder
ingegrepen worden en zijn patiën-
ten sneller ontstekingsvrij. Dat be-
perkt gewrichtschade en zorg.”
De HandScan heeft net de CE
markering ontvangen en kan nu
in Europa verkocht worden. De
eerste vijf scanners gaan naar het
UMC Utrecht en daarmee samen-
werkende ziekenhuizen. Het ge-
bruik wordt gefinancierd met sub-
sidie uit het topsectorenbeleid.

De handscan maakt het
makkelijker patiënten vaker
te controleren. Dat verlaagt
op termijn de zorgkosten.

Investeerders
steken miljoenen in
Eindhovens bedrijf
Hemics voor de
ontwikkeling van
een scanapparaat
dat gewrichtsreuma
opspoort.

� De HandScan is bedoeld voor het pijnloos en nauwkeurig opsporen van gewrichtsreuma RA
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HandScan haalt miljoenen op


