Maria van der Hoeven bezoekt CTCM en Medical Field Lab
Op 16 en 17 april jongstleden werd in het
MECC de conferentie ‘Biomedica 2008’
gehouden. Ruim 600 wetenschappers,
onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven ontmoetten elkaar om te kijken welke
nieuwe, medische producten ze kunnen
ontwikkelen. Het verwachte succes zal
vooral te danken zijn aan de informatieoverdracht op zeer hoog niveau tussen life
science experts en hun competente toehoorders. Ook het Maastricht UMC+ was op de
Biomedica-conferentie vertegenwoordigd
met stands van vier van de vijf ‘Schools’ van
het UMC, het ‘Medical Field Lab’ en het
‘Clinical Trial Center Maastricht’ (CTCM).
Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken was op 17 april ook aanwezig
op de conferentie om een overeenkomst te
tekenen met haar collega’s uit NordrheinWestfalen (D) en België met het doel een
extra stimulering te geven aan grensoverschrijdende samenwerking op het gebied
innovatie en onderzoek.
Voorafgaand aan de Biomedica-conferentie
bracht minister Maria van der Hoeven, op
uitnodiging van Martijn Lamberti, directeur
van het CTCM, een bezoek aan het CTCM.
Daar werd zij door Martijn Lamberti
geïnformeerd over de vele activiteiten van
het Clinical Trial Center. Klinisch onderzoeker Nick Guldemond presenteerde het
Medical Field Lab in het algemeen en een
van de projecten binnen het Field Lab:

V.l.n.r. een medewerker van minister Van der Hoeven, Nick Guldemond,
Martijn Lamberti, Marjolein Drent, Maria van der Hoeven en Guy Peeters
‘biosensing’. Longarts prof.dr. Marjolein
Drent gaf uitleg over het ILD-project (ILD
staat voor interstitiële longaandoeningen)
binnen het Medical Field Lab. Beide projecten hebben een preventief karakter en
proberen de vertaalslag te maken van
onderzoek naar dagelijkse preventie ten
behoeve van werknemers. Volgens Lamberti
is dat tevens de link met Economische
Zaken. “Minister Maria van der Hoeven
reageerde zeer geïnteresseerd op de activiteiten binnen het CTCM en het Medical Field
Lab en gaf aan graag op de hoogte te
worden gehouden over verdere ontwikkelingen. Ook stelde zij ons voor contact op te
nemen met het ministerie van VWS en een
presentatie te geven aan de vaste kamer-

commissies van VWS en EZ. De eerste
contacten met het ministerie van VWS zijn
inmiddels gelegd. Dat past ook in ons
streven om het CTCM verder op de kaart te
zetten in Nederland”, aldus Lamberti.
De bijeenkomst was in meerdere opzichten
een vruchtbare bijeenkomst want tijdens
haar bezoek kende Maria van der Hoeven
een subsidie van 700.000 euro toe aan Nick
Guldemond en overhandigde hem een
symbolische cheque.
Lees meer over het Medical Field Lab op
www.summum.mumc.nl onder de berichten.
Meer over het CTCM vindt u op
www.ctcm.nl. Meer over ILD vindt u op:
www.ildcare.eu.

