
dan nog niet. Want de markt wordt in eerste
instantie bepaald door de reumatologen die wil-
len investeren in de scanner, mits ze voor het
gebruik een vergoeding van de verzekering krij-
gen. En die vergoeding komt er alleen als Hemics
ook de healthcare economics-tests doorstaat. Petra
van den Elsen maakt niet de indruk zich daarover
enige zorgen te maken. Ze heeft immers een ster-
ke kostenbesparende troef in handen.

KOSTENBESPARING 
De HandScan maakt het namelijk mogelijk snel
betrouwbare tests bij patiënten met reumatoïde
artritis uit te voeren. Het scannen hoeft de reu-
matoloog niet zelf te doen, die moet alleen de
beeldresultaten beoordelen. Nu beoordeelt hij
gemiddeld eens in de drie maanden aan de hand

eo Petra van den Elsen heeft een zeer
breed, maar toch coherent cv. Ze behaalde
haar artsenbul en promoveerde op medi-
sche beeldverwerking, maar heeft ook een

mba-titel op zak. Eerder werkte ze als business
developer voor computerfabrikant Silicon Gra-
phics, gespecialiseerd in 3D-visualisaties. Later
was ze in dienst bij onder meer Medis, leverancier
van software voor de analyse van medische beel-
den. Als vp marketing & sales onderhield ze con-
tact met klanten: grote bedrijven, artsen en
wetenschappers. En nu geeft ze dus, sinds twee
jaar, leiding aan Hemics en is verantwoordelijk
voor de commercie. De overige drie fte worden
ingevuld door natuurkundigen. Twee van hen
zijn meegekomen met de spin-out, opgericht
toen Philips de kerntechnologie niet zelf wilde
uitontwikkelen en vermarkten. 

OBJECTIEF
Hemics is een samentrekking van hemodynamics,
het stroomgedrag van bloed door het lichaam. En
dat is precies wat het bedrijfje beoogt te belichten
met het optische instrument dat het volgend jaar
op de markt hoopt te brengen. Het apparaat, de
HandScan, heeft wel iets weg van een eenvoudige
inkjetprinter en is aan één kant voorzien van
twee gaten. Daarin legt de reumapatiënt zijn han-
den. Vervolgens worden die – precies honderd
seconden – belicht met rood en nabij-infrarood
laserlicht. Uit het licht dat door de handen op een
camera valt, is af te leiden in hoeverre de vinger-
en andere gewrichten in de hand zijn ontstoken.
Want waar ontstekingen zitten, hoopt het bloed
zich meer op dan op andere plaatsen.
Aan de hand van de mate van ontstekingen
bepaalt de reumatoloog bij patiënten met reuma-
toïde artritis de medicatie. Nu gebeurt dat nog
met de zogeheten DAS28-score. Die stelt de arts
vast door 28 gewrichten te bevoelen, elleboog,
schouder en knieën incluis, en de patiënt te vra-
gen naar de mate van pijnbeleving, en door een
bloedtest te doen. ‘Al met al een nogal subjectieve
methode, want de pijnbeleving is van elke patiënt
anders en vaak zijn ontstekingen van buitenaf
moeilijk te beoordelen. Met ons systeem krijgt de
reumatoloog een objectief meetsysteem in han-
den’, aldus Van den Elsen.

C
DOOR MARTIN VAN ZAALEN

SNEL, OBJECTIEF 
EN KOSTENBESPAREND

TESTS
Voordat de HandScan volgend jaar de medische
markt op kan, moet er nog wel het een en ander
gebeuren, zoals diverse veiligheidstests. En
binnenkort doet een Deense reumatoloog, met
veel ervaring met imaging en daarom een ‘key
opinion leader’, klinische tests met het apparaat.
Daarbij worden de uitkomsten vergeleken met
DAS28 en twee andere scanmethoden – echo en
MRI – die veel duurder zijn in gebruik, maar zich
wel hebben bewezen in de praktijk en de zogehe-
ten Gouden Standaard hebben gezet. Vergelijkba-
re tests zullen nog een paar keer worden herhaald
en als de HandScan-resultaten voldoende over-
eenkomen met die Gouden Standaard, krijgt
Hemics z’n medische certificering en kan de ver-
koop van start. Maar, veel verkopen zal Hemics

De naam Hemics staat op een A4’tje, geplakt op een deur in een bedrijfsverzamelgebouw

op het Eindhovense Strijp-S. Philips maakte er vroeger videorecorders. En, toevallig of

niet, met wat er nu in de ruimte gebeurt heeft het concern ook een directe binding: de

ontwikkeling van een apparaat waarmee snel, objectief en kostenbesparend de mate van

gewrichtsontstekingen bij reumapatiënten kan worden vastgesteld. Een omzet van vijftig

miljoen euro is zeker haalbaar.

Het lijkt Petra van den Elsen fantastisch om leiding te geven aan de ontwikkeling van Hemics tot een grote, internationaal opererende

oem’er. Foto: Com-magz

HEMICS ACHT VIJFTIG MILJOEN OMZET ZEKER HAALBAAR
Nederland kent niet veel oem’ers en
steeds minder gróte oem’ers. 
Terwijl die voor de stabiliteit van 
de industrie van groot belang 
zijn. Zijn er nieuwe grote 
oem’ers-in-de-dop 
te ontdekken? 
Link Magazine loopt 
de kanshebbers 
langs.

OP ZOEK NAAR
DE NIEUWE ASML
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Een belangrijk deel van de ontwikkeling van de
HandScan doet Demcon uit Enschede. Deze system
supplier draagt zorg voor de systems engineering,
elektronica, mechanica, optica en embedded software.
Hemics blijft verantwoordelijk voor het eindproduct en
voor het data-algoritme dat de meetgegevens van de
scanner vertaalt in klinische informatie voor de reuma-
toloog. De uitdaging voor de partners is een lichtge-
wicht, compact, gebruikersvriendelijk en betaalbaar
apparaat te ontwikkelen. Daarnaast draagt Topic
Embedded Systems uit Best bij aan de ontwikkeling
van prototype naar medisch product. Die heeft daar-
voor zijn expertise ingezet van ontwikkeling en certifi-
cering van software, het bijbehorende iteratieve ont-
werpproces plus architectuurontwerp.

www.demcon.nl
www.topic.nl

TOELEVERANCIERS

naast zijn er nog drie investeerders. Natuurlijk
heb ik de ambitie dit bedrijf zelfstandig heel
groot te laten worden, maar mijn opdracht is ook
geslaagd als we met instemming van onze share-
holders worden overgenomen door een goede
partij als GE Healthcare of een Esaote.’

www.hemics.com

procent van de nieuwe patiënten binnen een 
reumatologenpraktijk een jaar later dan nu toe is
aan de biologicals, verdien je ons apparaat bij een
levensduur van vijf jaar tien keer terug’, rekent
Van den Elsen voor.
Nog minder belastend voor de patiënt is als die
zelf de scan kan uitvoeren en de beelden online
naar de arts gaan. Maar de prijs van het apparaat
moet dan natuurlijk nog wel fors naar beneden.
De toekomstvisie is dan ook een veel goedkopere
versie op de markt te brengen die bij de patiënt
thuis een plek krijgt. Hier ligt een uitdagende 
vervolgklus voor Demcon, dat momenteel het
apparaat uitontwikkelt en goed produceerbaar
maakt (zie kader).

VIJFTIG MILJOEN
Als één op de twee à drie reumatologenpraktijken
in de westerse wereld de HandScan aanschaft,
moet een omzet van vijftig miljoen euro zeker
haalbaar zijn, schat Petra van den Elsen. Een
bedrag dat veel hoger kan worden als de ‘patiën-
tenversie’ op de markt wordt gebracht en als ook
een voetscan kan worden geleverd. Verdere
marktverruiming verwacht ze van het visualise-
ren van ontstekingen bij patiënten met ook ande-
re vormen van reuma, als artritis psoriatica of
artrose (gewrichtsslijtage). 
Kortom, er zit nog heel wat groei in het vat en 
het lijkt haar fantastisch om leiding te geven aan
de ontwikkeling van Hemics tot een grote, inter-
nationaal opererende oem’er. Maar, dat is niet
alleen aan haar. ‘Philips heeft aandelen en daar-

van de voor hem tijdrovende DAS28-test, met de
Hemics-technologie kan dat met minder inspan-
ning elke maand. Met als voordeel dat hij een
actueler ziektebeeld krijgt en daarmee nauwkeu-
riger medicijnen kan voorschrijven. ‘Door tijdig
de juiste medicijnen toe te dienen, zal niet alleen
de patiënt minder pijn hebben, de ziekte schrijdt
ook minder snel voort. Daardoor hoeven voor
een deel van de patiënten de zeer dure biological-
medicijnen pas later voorgeschreven te worden.
Het is natuurlijk een aanname, maar als vijftien

‘Met onze HandScan krijgt de reumatoloog een objectief 

meetsysteem in handen.’ Foto: Hemics
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