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1.

INLEIDING
Op de Technische Universiteit Eindhoven (TUB) vindt veel onderzoek en onderwijs plaats op het gebied van de Biomedische en Gezondheidstechnologie
(BMGT). Hieronder worden aIle aktiviteiten begrepen waarbij gewerkt wordt
aan problemen in de gezondheidszorg vanuit technologische kennis en vaardigheden.
Deze BMGT-aktiviteiten vinden plaats binnen de verschillende TUE-fakulteiten.
Voor dit gebied van de BMGT funktioneert een georganiseerd dwarsverband met
een projektburo aangeduid als TOE-Centrum BMGT.
Binnen dit BMGT-dwarverband vinden onderlinge harmonisatie en samenwerking
plaats op onderzoek en onderwijs waar dit mogelijk is en wenselijk wordt
geacht. Van hieruit komen ook impulsen voor samenwerking met externe fakulteiten, instellingen voor gezondheidszorg en de Medisch Technische (MT) industrie.
De zorg voor dit dwarsverband was meer dan lO-jaar toevertrouwd aan een
beleidskommissie (BK) BMGT, waarin de BMGT-onderzoekgroepen waren vertegenwoordigd. In 1987 is deze zorg ondergebracht bij een gemeenschappelijke
Kommissie (GK) (ex. art. 83 lid 2 van de WWO) waarin TUE-fakulteiten zijn
vertegenwoordigd.
De leden en adviseurs van deze kommissie zijn vermeld op pag. 28. Deze GK
nam het besluit om te komen tot een beeldvorming van veranderingsprocessen
die ons raken als basis voor een besluitvormingsproces over punten van strategisch beleid.
De auteur/redakteur van dit rapport:
Stelde een eerste kommunikatiekader op gegeven in hoofdstuk 2. Dit dien*
de als een eerste algemene orientatie voor deze gezamenlijke beeldvormingo
Voerde
mondelinge en schriftelijke gedachtenwisselingen met alle leden en
*
adviseurs van deze kommissie. De eindresultaten hiervan zijn samengevoegd in hoofdstuk 6.
Bracht de resultaten van deze interne enquete bijeen onder de hoofdstuk*
ken 4 en 5.
Formuleerde punten van belang bij een diskussie over strategisch beleid,
*
hoofdstuk 6.
Droeg
zorg voor de planning van de besloten workshop op 22 juni 1988
*
waarvoor dit rapport een basis vormt voor verder overleg.
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BElEIDSAANDAClIT VOOR VERANDERINGSPROCESSEN
Veranderingen dienen zich aan
Het TUE-centrum BMGT is gericht op het geheel van onderzoek- en onderwijsaktiviteiten op dit gebied binnen de fakulteiten van deze instellingen. Vele
ontwikkelingen in verschillende disciplines raken elkaar hier. Dit BMGT-dwarsverband is een TUE-gremium waarin verschillende veranderingsprocessen manifest worden in onderlinge interakties en bij samenwerking met groepen in het
biomedische objektgebied en bij het bedrijfsleven aktief op medische technologle.
Iedere fakulteit heeft een bepaalde voeling met belangrijke trends in technologie en met daarbij passende maatschappelijke ontwikkelingen. Via zo'n aktief
dwarsverband komt de veranderende werkelijkheid ook op geintegreerde wijzen
in beeld met diverse samenhangen tussen uiteenlopende sterke elementen verspreid over verschillende fakulteiten.
Veranderingen vragen aanpassingen
Voor de kontinuYteit van iedere instelling is het blijven aansluiten bij de veranderende omgeving een noodzaak. Dit geldt voor industriele ondernemingen.
Het geldt ook voor vakgroepen, fakulteiten en universitaire instellingen. Waar
de TUE op het gebied van de BMGT een dwarsverband institutionaliseerde
heeft dit orgaan ondermeer ook tot taak om de nodige beleidsaandacht gericht
te houden op relevante veranderingsprocessen.
Uiteraard is beperking op dit onderwerp een noodzaak. Volstaan zal moeten
worden met veranderingen die ons echt raken. De veranderende omgeving biedt
nieuwe uitdagingen. Deze dienen echter vooral voeding te kunnen krijgen vanuit bestaande sterke elementen in onze onderzoek- en onderwijskapaciteit.
Waar we wezenlijk goed in zijn zal vooral een basis moeten vormen voor geleidelijke bijstelling van onderwijs- en onderzoekdoelstellingen. Dit zal ook
slechts daar zinvol zijn waar zoiets, betere aansluiting kan geven op nieuwe
normenjeisenjbehoeftenjuitdagingen in de maatschappij of effektief iets kan
betekenen tegen bepaalde bedreigingen voor deze instelling.
Karakterisering van sterkten
De wezenlijk sterke elementen in onze onderzoek- en onderwijskapaciteit menen we ondermeer te kunnen selekteren via opmerkelijke ontwikkelingen in de
beschouwde vakgebieden. Koncentraties van kapitaal intensieve apparatuur en
aansluitende know-how om deze optimaal te benutten voor komplexe vraagstellingen vormen evenzeer goede karakteristieken voor sterkten in een onderzoekkapaciteit. Nieuwe methodieken, met grate doeltreffendheid en toepasbaarheid,
waarbij de know how over vele jaren opgebouwd is en op unieke wijze toegankelijk via een vaste staf medewerker zuBen zeker ook in aanmerking komen
voor een predikaat als sterk element.
Een onderzoekkultuur zal beslist ook als sterk aangemerkt moeten worden
indien er een doeltreffende programmatische samenhang bestaat tussen een

- 3 aantallopende projekten. Dit zal zeker het geval zijn wanneer hierbij een
breed onderzoekbereik bestreken wordt van fundamenteel, toegepast tot produktinnoverend toe. Zo'n kultuur in een groep betekent als regel een groei
over vele jaren met kreatieve en sterke managementaandacht.
Het onderliggend principe bij deze benadering stelt dat de sterkte/waarde van
een element in onze onderzoek- en onderwijskapaciteit bepaald wordt door de
benodigde investeringen (apparatuur, software, know how, mensjaren) die derden zouden moeten maken om over de zelfde kennis/vaardigheden te kuooen
beschikken.
Beleid
De achterliggende beleidsvisie gaat er van uit dat waar zo'n sterkte/waarde
groot is de organisatie er zuinig mee moet leren omspringen;
- de natuurlijke groei hiervan moet bevorderen en zeker niet onnodig belemmeren; dat deze elementen aksenten dienen te krijgen in het profiel en in het
strategisch beleid van de instelling.
Beleid in deze dient op de eerste plaats gericht te zijn op het
aanwijzen/ranken/wegen van de wezenlijk sterke elementen in de TUE-kapaciteit voor onderzoek en onderwijs.
Beleid hierbij zal tijdig tot uitspraken moeten komen over wat men met de
resultaten van zo'n sterkte/zwakte analyse gaat doen.
Beleid in deze zou er in ieder geval toe moeten leiden dat de komende jaren
werkzame randvoorwaarden tot stand komen (vooral rust en stabiliteit over
meerdere jaren) t.a.v. een aantal van de sterke en kansrijke elementen in de
TUE-kapaciteit voor onderwijs en onderzoek.
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3.

VERANDERINGSPROCESSEN

Voor deze verkenning is gekozen voor beknopte formuleringen van belangrijke
trends. Voor veel doeleinden is meer informatie nodig om tot een goede karakterisering te komen van dit soort veranderingsprocessen. Voor deze beeldvorming, over zulk een verscheidenheid aan onderwerpen, t.b.v. de kommissie
BMGT, als gremium voor een nieuwe aanzet tot bijstelling van beleid, worden
deze beknopte beschrijvingen adekwaat geacht.
Maatschappelijke ontwikkelingen worden gekenmerkt door veel en ook steeds
meer komplexe veranderingsprocessen. Deze verkenning beperken tot de leden
en adviseurs van de GK-BMGT geeft impliciet een weging van veranderingen en
een specifieke selektie van wat men hier nu weI en wat niet van meeneemt.
Dit vormt een beperking waar men zich goed rekenschap van moet geven.
Rierdoor kan een bepaalde trend niet meegenomen worden terwijl die vanuit
een ander gremium weI als bijzonder belangrijk kan worden ingeschat. Anderzijds heeft deze aanpak het effekt dat vooral die veranderingen in beeld worden gebracht die wezenlijk raken aan de sterkten van de BMGT-kapaciteit of
van belang zijn voor de kontinuYteit van dit gebied c.q. de TUE. Deze impliciete weging en selektie hebben ook funktionele aspekten voor een proces van
strategische beleidsvorming Le. aIleen die ontwikkelingen/alternatieven in beeld
brengen waarop het beleid vooral gericht zal moeten worden.
De leden en adviseurs geven deze kommissie een breed platvorm met vele disciplines en soorten funkties.
Dit waarborgt op zich een redelijk brede kijk op veranderingsprocessen en hoe
die van invloed kunnen/moeten zijn op onze toekomstige aktiviteiten.
Deze verkenning is gebaseerd op persoonlijke observaties en visies van specifieke deskundigen. Ret interpreteren en wegen hiervan vraagt de nodige informatie over funkties, werkterrein, individuele aksenten hierbij. Bij de verslaglegging van persoonlijke gedachtenwisselingen in hoofdstuk 6 zijn deze overal
vermeld. In de hiervolgende bundelingen moet deze relatie losgelaten worden.
Een verdere konvergentie van deze beeldvorming maakt dit noodzakelijk.
Ret is mogelijk om in de veelheid aan observaties en visies een kategorisering
aan te brengen. Omdat dit eveneens een aksentuering meebrengt is dit bewust
achterwege gelaten. Ook een zekere redundantie is niet weg gefilterd. Na aIle
bovengenoemde effekten van reduktie zijn de resultaten hier zo veel mogelijk
onbewerkt weergegeven. Het is de opdracht van de beleidsdiskussie over dit
aIles om hier een struktuur en prioriteitsverdeling aan te brengen. De resultaten hiervan zuIlen in een volgend rapport worden verwerkt.
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3.1

Veranderingen 1980-1988
~ -+toename aantal informatiebronnen
/
/
mate van ~ groei in praktische
informatie
toepassingen

toename~

verwerking----~o_~

- miniaturisering o.a. t.b.v. implanteerbare systemen
- kunstmatige intelligentie, door hardware- en software-ontwikkelingen toegankelijk voor een groeiend aantal toepassingen
perceptie~ognitie

(

-.

handelen

.len taal / /
psychofysis~he ~

)

)

modelvorrrung

+
kwantitatieve
modelontw.

*

integratie
~ meer toepassingen
_ in technologie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21

- ontrafeling van niet begrepen molekulaire principes in biologisch materiaal
- met een sterke groei in inzicht over ontwikkelingen van erfelijke eigenschap
naar verschijningsvorm (van genotypo tot phenotype)
- een groeiend inzicht in de invloeden die bij deze ontwikkeling een rol spelen
- modelvorming van komplexe systemen
die niet lineair zijn
en niet deterministisch van aard
- ontwikkeling kunststofmaterialen en toepassingen hiervan in technische systemen

22
23

24
25
26
27
28

29
30
31

32
De achter ons liggende periode wordt gekenmerkt door karakteristieken als:
- demokratisering
- ontwikkeling naar onderzoekprojekten naar onderzoekprogramma's
- 2 fase strukuur voor onderwijs
- groei in aantal studenten
- bezuinigingen
- recenter) decentralisatie
- toename van het aantal specialisaties zowel in de medische als in de technische discipline
- groeiende projektonvriendelijkheid voor een specialisme overschreidende onderwerpen
- decentralisatie van budgetten binnen universiteiten en binnen de
gezondheidszorg
- invoering van de ARBO-wet (inklusief de ergonomie)

33

34
35
36
37
38

39
40
41

42
43
44
45
46

47
48

-6 Steeds grotere nadruk op:
- modelvorming
- kwantificering (morfometrie) in samenhang met:
- snelle ontw. in beeldregistratie en verwerking; reconstructietechnieken
- integratief gebruik van veel meer gegevens dan vroeger
- uitbouw van eindige elementenmethode (EEM) als analytisch gereedschap met
computers toepasbaar op problemen komplex in geometrie en materiaalgedrag
- sterke veranderingen in de experimentele sfeer, inklusief een opwaardering,
meer samenhang tussen analyse en experiment
- niet lineaire problemen beginnen oplosbaar te worden
- modelvorming binnenklimaat
- met steeds meer parameters woon/werksituaties kunnen doormeten en doorrekenen
- geYntegreerd ontwerpen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
- snellere en gevoeligere analysemogelijkheden
- dit in samenhang met miniaturisering
- alsmede met mogelijkheden te benutten uit informatietechnologie
- vanuit aandacht voor "skills" (harde ergonomie) die belangrijk is en blijft!
- ontw. naar ergonomie voor komplexe werksituaties met taken op het kognitieve vlak
- met veranderingen in de manier van experimenteren Le. van puur lab. onderzoek naar ekologische kaders, inzicht in kognitieve processen zoeken via
verbale protokollen, meer een op een-simulaties
- meer werken op molekulair nivo
- digitale beeldverwerking
- toename betrouwbaarheid niet-invasieve diagnostiek (ultrageluid)
Methodologie versterking in de samenhang tussen:
- informatieverwerving
- modelvorming
- applikaties

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
- via een sterke groei in onderzoek aandacht voor plasma's - fundamenteel inzicht in fysische (en chemische) aspekten toegenomen
- in interaktie met een opmerkelijke groei in aantal en soorten toepassingen
- sterke ontwikkeling van multivariate technieken en data-analyse door opkomst komputer
- ook ontwikkeling van gecompliceerde multivariate technieken
- met invoering van PC en komst statistische software-pakketten groei in gebruik van statistische methoden ook door leken

38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
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Veranderingen 1980-1988 met voorbeelden.

1
2

-

nieuwe ontw. automatische data acquisitie en display voor de anesthesiologie
ontw. van intelligente patientbewaking
ontw. op gebied van beeldvorming, NMR, PET, cr scan, ultrasone tomografie
pacemakers, insulinepomp

- interaktieve leerapparatuur en programmatuur
- brug tussen taalkunde en spraaksynthese
- de zuinige kodering van spraak en goed verstaanbare spraaksynthese
- de analyse van een gen, opgebouwd uit bijzonder veel informatie dragende
delen (duizende kilobasen) vereiste tot voor kort ongeveer een jaar maar nu
kan dat met de komputer in een nacht
- oplosbaarheid van omvangrijke mechanika problemen met mini-komputer
- optimalisatie van statische problemen met komputer
- convex mini-superkomputer die al vektor-processing en parallel-processing
mogelijk maakt

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

15
16
17
18
19

20
- 4 jarige II. opleiding
- budgetmandatering van fakulteiten
- EEG samenwerking b.v. in Esprit-programma
- biosensoren o.a. ISFET
- biodegradeerbare materialen
- diverse lasertoepassingen
- beeldanimatie op 2-D scherm met pseudo 3-D effekt; manipuleerbare Ittransparantie" van afgebeelde strukturen ter ondersteuning van 3-D perceptie in
ruimtelijke orientatie
- kontaktloze registratie van verplaatsing met zeer hoge resolutie
- simulaties van komplexe fysische processen zoals 3D-instationaire strorningsverschijnselen v.b. rond aortaklep en in de halsslagadervertakking

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
32

33
34
35

36
individuele beheersing van klimaatvariabelen Lp.v. totale klimaatregeling
toepassingen van warmtepomp
warmte-kracht koppeling
elektronische gebouw-beheerssystemen

37

- steroid analyse in urine, kon. ca. 10 jaar geleden (promotie Leunissen) plaats
vinden in 10 uur thans in 10 minuten
- max. grootte molekulen te analyseren is van 6 a700 gebracht op 100.000

42
43
44
45
46

-

38
39

40
41

- een ontwikkeling van de mens:
als deel van werkproces,
naar regelaar van zo'n proces

47
48

- 8 naar supervisor van werkproces(sen)
- in samenhang met ontwikkelingen op het gebied van automatisering, robotika
et~

1
2
3
4

- receptor/metabole studies met PET
- niet-invasieve detektie van hart- en vaatlijden met verhoudingsgewijs goedkope methodes (ultrageluid)
- bestudering processen op mikrocirkulair nivo bij de mens
-

onderhoudsmanagement bij gasunie nu 25 jaar oud
met komplex systeem, opgezet voor een levensduur van 25 jaar
mogelijk met geavanceerde statistische methoden
en forse investeringen

- toepassingen van plasma-etsen (CF4) o.a. achter de sterke groei in IC technologie
- . het ontleden (grootschalig) van ertsverbindingen via thermische plasma's

(3000 K)
- korrosiebestendig maken van materialen via plasma-behandeling

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

20
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Veranderingen 1988-2000.
- voortzetting ontwikkeling van informatie en kommunikatie technologie en
vele toepassingen als geschetst in "The third wave" van Alvin Toffler
- meer samenwerking in onderzoekkaders over grenzen heen (minder t.a.v.
onderwijs!)
- niet als "computers" herkenbare decision support systemen in diagnostiek en
therapie
- geleidelijke ontvouwing bovengeschetste trends
lineaire modellen niet lineaire modellen verfijningen
toepassingen idem cognitie/taal
- "Europeanisering" van onderzoek
- sterke groei in aandacht voor informatie ergonomie

meer techno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
- groeiend aantal toepassingen in het manipuleren van mikro-organismen en
planten, - wat later ook dieren, - en nog later - de mens
- detailbeeldvorming van genetische "make up" (- analyse-ontwikkeling)

16
17
18

- opmerkelijk ontw. in de computer-technologie die parallel processing mogelijk
gaat maken met vele praktische toepassingen
- flexibele robots in een regelcircuit met een model-on-line voor handelingen
met grote nauwkeurigheid

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

19

-

een veranderingsproces in de vorm van de demokratisering
nog meer bezuinigingsdruk
hardere selektie op een kleiner aantal onderzoekprogramma's
veranderingen in de organisatiestruktuur
groter aanbod studenten

30
- samenwerkingplatforms met meerjarensubsidies voor grotere programma's
(onderzoek)
- meer intertechnische opleidingen

31
32
33

34
- doorzetten van de ontwikkeling van math. modellen van anatomische strukturen
- een nieuwe groei in experimenteel onderzoek in samenhang met deze modellen
- snelle ontwikkeling van beeldvorming en manipulaties hiermee uitgaande van
modelvorming van dit soort komplexe systemen
- verdere uitbouw en benutting van de integratie tussen numerieke analyses en
experimenten
- mechatronics i.e. funktionele versmelting van mechanika, elektronika, regeltechniek en versmelting van mechanica en materialen
. grote vlucht in resultaten op de interaktie tussen polymeertechn. & technische keramiek enerzijds en kontinuumsmechanika anderzijds

35
36
37
~

39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

- 10 - komplexiteit in werksituaties neemt toe i.e. taakstellingen, hulpsystemen,
meubilair, omgevingsfaktoren w.o. klimaat, automatisering etc.
- geintegreerde aandacht voor dit alles wordt moeilijker, facility management
(een USA-term voor e.e.a. onderkennen maar ook bepaalde taken, diensten
uitbesteden) heeft tot gevolg dat hiervoor een markt ontstaat - adviesburo's
- hier op in spelen vraagt (all in) facility engineering; deze ontwikkeling gaat
zich duidelijk aandienen
GC ....".

3

..,4

lC§€<D

-+

~5

~

2
3

4
5
6
7

8
HPLC
~

) t 2@)

ITP ~B

1

1-

EF

GC
: Gas Chromatografie
SFC : Super Kritische Chromatografie
HPLC : Vloeistofchromatografie
EC
: Elektro Chromatografie
EF
: Elektro Forese
MB : Moving Boundery EF
ITP : Iso Tacho Forese

1,2: nieuwe ontwikkelingen
3,4,5: trends
- een ontw. naar besturing van werkprocessen via o.a. robots, op steeds meer
lokaties
- een ontw. naar produkten die hierin passen
- ontw. in vormgeving van werksituaties met steeds meer integratie van werkplek, informatiestromen, organisatie, teamwork
- verbetering van de technieken om processen op molekulair nivo te kunnen
bestuderen met inbegrip van: bestudering van "biochemische processen" in
VIVO

dierexperimenteel met mikrocirkulatietechnieken - humaan met b.v. PET
- verdere verbetering van de niet-invasieve diagnostiek en niet chirurgische
behandeling van aandoeningen
- toepassing van mikroelektronika in de geneeslnmde
- uitbreiding van rekenfaciliteiten meer aanpak van rekenintensieve objecten
met
- meer toepassing op komplexe situaties met relatief veel onzekerheden
- dit alles in een groei naar modelvorming met minder vooronderstellingen

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

- IC-technologie (Megachip)
- ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, ondermeer
expertsystemen, in het bijzonder naar betere toepasbaarheid in praktijksituaties
- sterke groei in informatika in toepassingen hiervan in het algemeen

38
39
40
41
42
43

44
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3.4

Veranderingen 1988-2000 met voorbeelden.
- bij temgvallen van motorische funkties revalidatie met elektrische stimulatie
- ontw. van expertsystemen voor praktische toepassingen
- grotere toegankelijkheid van steeds meer gekoppelde datasystemen
- beeldkodering op basis van inzicht in menselijke visuele processen
- opname instmkties en handleidingen in de appjprogr. zelf
- interaktie met systemen in beperkte natuurlijke taal (inkl. spraakherkenning)
- binnen 5 jaar genetisch gemanipuleerde landbouwprodukten, onafhankelijk van
kunstmest, resistent tegen ziekmakende mikro-organismen
- idem op veterinair gebied zal gen manipulatie ingang vinden door sperma
eigenschappen uit te selekteren; er zullen ook hybride dieren gefokt worden
- wat later vinden gen. manipulatie ook plaats op menselijke embryo's:
korrektie erfelijke ziekten later gevolgd door versterking bepaalde eigenschappen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
- groei in systemen van het type convex en groei in toepassingsgebieden voor
on line regeling van komplexe processen
- toepassing stochastische technieken voor niet-lineaire dynamische problemen
- optimalisering voor dynamische problemen m.b.v. komputer
- een afzonderlijke infrastmktuur in de TUE met permanente aandacht voor
strategische beleidsaspekten; - top down aangestuurd en benut voor beleidsvorming; los van bestaande (hierarchische) bestuursorganen/gremia

19
20
21
22
23
24
25
26

- geautomatiseerde patroonherkenning
- meer specifieke diagnose en meer targettherapie met monoklonale antilichamen (MCA's) bij een verscheidenheid aan aandoeningen

28
29
30

27

31
- meer van bovengenoemd soort presentaties van komplexe strukturen in het
lichaam
- model & beeldvorming van veranderingsprocessen t.a.v. deze systemen onder
invloed van ontwikkeling (van jong naar oud) en onder milieu invloeden
- modelvorming waarin vele detailstudies gelntegreerd worden
- simulatie van komplexe fenomenen zoals b.v. turbulenties
- meetbaar/verwerkbaar worden van anisotrope, inhomogene, tijds-afhankelijke
materiaalparameters
- met meer parameters (zoals b.v. van materiaal en vorm) in "gelijkwaardigheidI! konstrukties optimaliseren (Lp.v. b.v. aIleen via vormen)
- warmtepomp voor kleinschalige toepassingen
- hiermee samenhangende stadsverwarmingssystemen via lage temp. afvalwater
(400 C) en daardoor via goedkopere niet geisoleerde PVC buizen stelsels
(Lp.v. huidig dure systeem)
- betere integratie van de vele deelaspekten t.a.v. de ergonomie van de werk-

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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- ontwikkelingen van plasma-etsen die mede de megachip binnen bereik zullen
brengen
- plasmamotoren in ruimtevaart
- > 10 jaar mogelijk ook nog een doorbraak op fusiereaktoren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

- groei in toepassing van statistische methoden, daarbij ook meer situaties
waarin deze foutiefworden toegepast
- en hieruit voortkomend soft-ware pakketten waarin meer bezien wordt of het
toepassingsdomein inderdaad voldoet aan vereiste voorwaarden

30
31
32
33

- SFC (superkritische chromatografie)

- Ee (elektrochromatografie)

- naast dure analyseapparatuur vele goedkopere systemen voor lokaal gebruik
t.b.v. specifieke toepassingen
-

geavanceerde decision-aids
geavanceerde leer-computers aangepast aan het individu
expert-systemen voor diverse toepassingen
automatische slagerij bestaat reeds, meer automatisering zal volgen

- het niet-invasief, on-line leggen van relaties tussen struktuur en funktie
(inklusief chemische funktie) in de meeste organen bij de mens
- "biochemie in vivo" - bestudering van b.v. thrombotische processen in het
intakte dier
- celfunktie in vivo
- vooral versterking op het groeien naar meer internationale samenwerking,
vooral binnen Europa
- nodig voor het zorgvuldig bijeen brengen van schaarse informatie
- bovenal gericht op een betere beheersing van de kwaliteit van produktiesystemen

29

34
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Als belangrij'k aangegeven trends buiten de eigen discipline

1
2

- ontwikkeling en toepassing in de geneeskunde van nieuwe materialen zoals
b.v. biodegradeerbare kunststof
- mapping menselijk genoom
- ontwikkeling van diagnostiek en therapie methoden die minder belastend zijn
voor de patient

3
4

5
6
7

8
- groei in mogelijkheden geboden door de informatie technologie
- voor kontinuiteit TUE onder toenemende druk:
* lijkt bundeling van onderzoekkapaciteiten onder sterker management noodzakelijk
* wordt een veranderingsproces naar een slagvaardiger organisatievorm
essentieel geacht
* lijkt meer konsekwente diversiteit in taakstelling nodig, in de zin van:
- groepen met onderzoek als primaire taak
- groepen met onderwijs als primaire taak
- technologische ontwikkeling rand signaaljinformatie verwerking (procesbeheersing; automatisering; informatika)
- ontwikkelingen op het gebied van medische technologie
- snelle groei van technische hulpmiddelen (in bruikbaarheid en in toenemende
diversiteit van funkties)

9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

20
21
22
23

24
- ontw. kunststoffen
- ontw. keramische materialen
- komputer technologie met o.a. de graei naar stand alone systemen met een
steeds krachtiger werkpakket (vervaging onderscheid PC - werkstation van
main frame)

25
26
27
28

29
30

- internationalisering, vooral ook Europeanisering op veler gebied zoals industrie, handel, diensten maar ook onderzoek en onderwijs

31
32
33

- kunstmatige neurale netwerken (data-acquisitie en verwerking , ref. BRAINprogramma (EG»
- nieuwe materialen met kombinaties van reaktief biologische en technische
kwaliteiten

34
35
36
37

38
- informatieverwerking (hardware en software)
- methodenontwikkeling voor de modelvorming van komplexe systemen en processen
- technieken voor beeldkonstruktie en -manipulatie op 2-D-scherm
- snelle groei informatikajIC-technologie
- snelle ontwikkeling afbeeldingstechnieken
- ontwerpen van materialen in interaktie met andere konstruktie-aspekten

39

40
41
42
43
44
45
46

47
- voortgestuwd door de ARBO-wet groeiende aandacht voor de ergonomie van

48

- 14 de werkplek
- een groei naar grotere kaders voor epidemiologisch onderzoek, waaruit data
komen met kosten/baten analyses over grotere gehelen (Lp.v. over b.v. een
nieuwe MT-ontwikkeling in een ziekenhuis)

1

2
3
4

5
Binnen chemische technologie TUE:
- kunststoffen en keramische materialen
- katalyse
- fysisch-chemische analysetechnieken
- informatietechnologie
- ontw. in de beheersing van komplexe processen
- technologische ontw. en bewustwording La.v. veiligheid, - vooral daar waar
effekten grootschaliger zijn
(

met restriktie
- supergeleiding bij hogere temperaturen
- gen-ziektekoppeling
- lasertechnologie
- de ontwikkeling in de informatietechnologie
- veranderingen in de veiligheidskunde Le. meer langs rekenkundige weg analyseren; komplexere situaties aanpakken
- hiermee verweven groei in aandacht voor onderhoudsaspekten
- dit alles gericht op kwaliteitsverhoging en bewaking bij de meeringewikkelde
produktiesystemen
- informatietechnologie zowel algemeen als specifiek in b.v. dataverwerking
- HTC supergeleiding

6
7

8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

30
- de trendbreuk in verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs
- groei naar meer multidisciplinaire samenwerking b.v. recente ontwikkeling op
kennissystemen tussen WSKI-vakgroep informatika, IPO en BDK-vakgroep
technologie en arbeid

31

32
33

34
35
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3.6

Trends naast eigen discipline met voorbeelden.

1
2

- bij dierexperiment stuk ader vervangen door buisje biodegradeerbare kunststof, herstelt het aderweefsel volledig onder verdwijning van het ingebrachte
materiaal
- therapie met monoclonale antilichamen
- computer netwerken

3
5
6
7

8
9
10

- krachtige PC's
- robot ontwikkeling
- nieuwe materialen
- procestechnologie
- informatika
- techno hulpgereedschappen

4

achter het
ontrafelen
wat des
levens is

- toepassing kunststoffen op grote schaal
- ontw. optische systemen (zoals lasers)
- automatisering van ontwerp en produktie

11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21

- strategische management (subkulturen) geYntegreerd in de organisatie van
grote en middelgrote industriele ondernemingen
- beeldvorming zoals bij CT-scan, NMR, PET
- kontaktIoze registraties van verplaatsingen en vormveranderingen

22
23

24
25
26

27
- Ie-technologie et al o.a. intelligente schakelingen
- CD-speIer

28
29
30

- groei naar meer interdisciplinaire samenwerking, noodzakelijk voor komplexe
objektgebieden
- v.b. t.b.v. de aanpak voor het nieuwe gemeentehuis van Rijswijk; waarbij een
praktisch ir-buro als Tebodin samenwerkt met een praktisch psychologisch
adviesburo
- robotica in industrie
- netwerk modellen (toepassing)
- telematica in het algemeen
met restriktie
- genetisch verklaren van ziekteprocessen en vroegdiagnostiek van deze afwijkingen (intrauteriem)
- digitale beeldverwerking
- lasertoepassingen

31
32
33

34
35

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45

46
- een grote lijn achter enkele veranderingen:
- een wat minder belang gaan toekennen aan deterministisch redeneren en

47
48
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handelen
- met een geleidelijke groei naar meer aandacht voor de stochastische processen in de werkelijkheden waarmee we omgaan
- verwerkingsmogelijkheden voor omvangrijke informatiestromen
- nieuwe HTC-supergeleiders
- snelle ontwikkeling naar steeds kleinere komputersystemen die steeds meer
aankunnen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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MAATSCHAPPEUJKE EFFEKlEN
Sommige veranderingsprocessen manifesteren zich in hun maatschappelijke effekten. Andere trends zoals die in wetenschap en technologie staan nog aan
het begin van een potentieel diffusieproces in de maatschappij. Kijken naar
deze trends kan worden uitgebreid met het beschouwen van mogelijke effekten
op onze samenleving in de toekomst. Deze benadering valt onder de aanduiding
technology assessment (TA).
De methodische overwegingen gegeven bij de inleiding van hoofdstuk 3 gelden
ook hier. De paragrafen van dit hoofdstuk geven een beknopte beeldvorming
van de persoonlijke prognoses van de leden en adviseurs van de TUB kommissie
BMGT.
Naast de algemene effekten, par. 4.1 worden in het bijzonder de verwachte
invloeden bezien op de gezondheidszorg, par. 4.2 en op het onderwijs, par. 4.3.
Effekten van belang geacht voor de TUE en het BMGT-dwarsverband worden
aan de orde gesteld in het volgende hoofdstuk.

- 18 4.1

Algemene effekten:
- vergrijzing bevolking met nieuwe konsepten voor de ouder wordende mens
- heel veel uit de toekomstschets van Toffler
- veel veranderingen door technische ontwikkelingen in het algemeen maar met
naijlende aandacht voor de ethische aspekten die daar mee samen hangen
- meer aandacht voor de ouder wordende mens; meer begrijpen van funktieverlies en van technische hulpmiddelen voor langere en kwalitatief betere zelfredzaamheid, betere produktergonomie Lh.b. betere situaties vanuit informatie-ergonomie voor deze doelgroep.
- makrosociaal: techno ontwikkelingen gaan ook in de richting van meer "self
supporting" worden minder afbankelijk van import zelfs gericht op groeiende
export; dit alles schept een toenemende kloof tussen de rijke ontwikkelde
wereld en de arme, minder ontwikkelde wereld
- mikrosociaal: kijk op leven, ziekte, gezondheid komt onder druk; het ethisch
denken over geboorte (o.a. in vitro fertilisatie) en sterven (o.a. euthanasie)
zal sterk in beweging komen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
- decentralisatie van kennis en verantwoordelijkheden
- meer tijd voor kreatieve bezigheden
- menswaardiger bestaan ouder wordende mens
- de mens wordt supervisor over zijn informatieverwerkende en geautomatiseerde omgeving die voor hem black boxes worden, deels al zijn

21
22
23
24
25
26

27
- versterking van diagnostische gereedschap in de eerstelijnsgezondheidszorg
- betere toegankelijkheid van komplexe kennis voor een algemeen publiek, maar
dit vergt (dure) daartoe geschikt gemaakt programma's

28
29
30

- Meer aandacht voor de mens terug in onderzoek onderwijs en in technische
leef- en werkomgeving (via industriele vormgeving, ergonomie etc.)

32
33
34
35

31

- een sterke groei naar steeds meer lokaal doen via elektriciteit, w.o. verwarm~

- met niet meer dan mariginale bijdragen vanuit wind- en zonne-energieornzetting
- met ekonomische motieven als drijvende kracht andere verdeling van werk en
disciplines en meer naar optimalisatie van kleine eenheden
- geavanceerde analysetechnieken gericht op nieuwe toepassingen leidt tot meer
inzicht in een grote verscheidenheid van onderwerpen.
- met de achterliggende groei in know-how kunnen ontwikkelingen beter gericht worden op gebieden als milieu en gezondheidszorg
- verder zal bovengenoemde gang van zaken vele nieuwe industriele aktiviteiten doen ontstaan naast die t.a.v. kostbare produkten voor chemische analyse

~

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

- 19 Ontwikkelingen naar:
- steeds minder mensen in het arbeidsproces
- die meer en andere taken vervullen
- met andere middelen

1
2
3
4

5
- duidelijke verschuiving van intramuraal naar extramuraal voor wat betreft
diagnostiek en behandeling
- verdere ontwikkeling thuiszorg, mits op voorwaarde van realiteit en niet in
het kader van bezuinigingen
- sterkere "medische kontrole" op abortus en mogelijk partnerkeuze Lv.m.
gene-ziekte relatie. Dit onder voorbehoud omdat ik het met helemaal kan
overzien.
- De wijze waarop ingewikkelde processen beheerst worden gaat veranderen.
- De man die asjes vervaardigt met een machine, controleert zelf een op de
zoveel stuks, maar zal niet meteen op een te dun asje aIleen al de machine
gaan bijstellen
- Bovengenoemd v.b. zal exponenten krijgen in allerlei komplexe organisatievormen.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
- indirekt mede alles wat uit de Ie-technologie voorkomt
- informatiestroom is/wordt gigantisch; welke rnensen volgen dit, welke haken
~

- kloof wordt breder en dieper tussen "ontwikkelde" en "onder ontwikkelde"
landen

21
22

n

24
25

26
- hernieuwde aandacht voor en nieuwe mogelijkheden tot goede kwaliteitsbeheersing voar industriele produkten (ondermeer door groeiende konkurrentie)
- methodologische vooruitgang en veranderingen daardoor in maatschappelijk
funktioneren van gammawetenschappen

27
28
29
30

31
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Effekten op de gezondheidszorg:

1
2

- doorzetten van de groei in technologie binnen de gezondheidszorg
- ook als bijdragen aan fundamenteel inzicht achter het medisch handelen
- verschuiving van de huidige aksenten in snijdende specialismen naar nieuwe
voren van diagnostiek (v.b. via monoklonale antilichamen) mikrochirurgie en
minder traumatische therapeutische ingrepen
- grate verandering in zorgstruktuur zoals nog meer "short stay"-behandelingen
en versterking eerste (en nulde) lijnszorg

3
4
5

- minder gehandicapt zijn door lichamelijke gebreken door passende besturingssystemen en terugmeldingen.
- doordringen in het huis van apparatuurlijke "intelligentie"
i

- kijk op leven, ziekte, gezondheid komt onder druk, het ethisch denken over
geboorte en sterven zal sterk in beweging komen
- nieuwe medische technieken zullen vele huidige routines gaan vervangen
- in de organisatie van de gezondheidszorg zal veel veranderen: oude vormen
van koncentraties van kennis en kunde zullen voor een deel verdwijnen en
nieuwe zullen ontstaan

6
7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21

- diagnose en therapie zullen meer geschieden op basis van inzichten verkregen
uit fundamenteel onderzoek (b.v. vanuit biomechanika)

22
23

24
- de scheiding tussen leven en dood wordt abrupter
- de kwaliteit van het leven wordt hoger (maar misschien onbetaalbaar en dus
niet voor iedereen)

25
26
27

28
- vooral op het gebied van meer toepassingen van geavanceerde beeldbewerkingen op steeds meer terreinen van het medisch handelen
- kwaliteitskeurmerk in de gezondheidszorg
meer ontwikkeling naar zelfzorg, zelfdiagnose;
- meer onafhankelijkheid individu van de professionele zorg
- veel van bovengenoemde zaken o.a. facility management en facility engineering, hebben vooral ook betrekking op de intermurale gezondheidszorg
- in vergelijking met industriele werksituaties lijken veranderingen binnen de
gezondheidszorg, na te ijlen, zich in nog prille ontwikkeling te bevinden,
d.w.z. wat de toepassing van geavanceerde werkmethoden en apparatuur betreft.
- verschuiving chirurgische naar niet-chirurgische behandeling
- verschuiving naar niet-invasieve diagnostiek en behandeling
- verschuiving intra- naar extramurale zorg
- de medicus werkt reeds veel met stochastische aspekten in zijn patientenpo-

29
30
31
32

33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
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- toch gebeurt er nog veel zonder rekening te houden met stochastische effek~

- er zal meer inzicht tot stand komen waar dit weI - en waar niet terecht is
- hieruit zullen bijstellingen van werkprocedure voortkomen
- benutting van plasma's voor het wegbranden van kalkvormingen in aders
- een groei in toepassing van statistiek bij medisch onderzoek
* door hogere eisen van wet. tijdschriften
* en grotere toegankelijkheid van "tools" hiervoor
- een verdere toename van toepassingen van statistische methoden in medisch
onderzoek
- mede daardoor een ontwikkeling naar grote clinical trials, waarbij meerdere
ziekenhuizen zijn betrokken
- meer en beter epidemiologisch onderzoek met toenemend praktisch belang
voor het medisch handelen in het algemeen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Effekten op het onderwijs
- meer toepassingen van lerende en zelflerende kennissystemen maar met behoud van veel uit de huidige onderwijsvorm, vooral meer gebruik van simulatoren (b.v. bij leren autorijden maar ook voor opleiding in b.v. anesthesie)
(een wens!)
- verschoolsing en vermindering van diepgang in het technologisch onderwijs
(verwacht helaas!)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
- volwassen ral voor menselijke informatieverwerking
- gestruktureerde interdisciplinaire samenwerking (wensdroom?)
- (universitaire) onderwijssituaties hebben een zekere traagheid in verandering
- veranderingsprocessen nemen toe in snelheid en impact (in diepte en breedte)
- onderwijs zal steeds meer gaan naijlen op de alsmaar sneller veranderende
werkelijkheid
- dit is o.a. op te vangen door meer inschakeling van personen in het onderwijs die elders aktief betrokken zijn bij opmerkelijke ontwikkelingen
- en die binnen de onderwijsopstelling een wezenlijke ruimte voor nieuwe aktiviteitenontwikkeling krijgen
- verdere doordringing van komputer in onderwijs zalleiden tot veranderingen
t.a.v. inhoud en overdracht van kennis
- inter-technische-opleidingen
- gestuurd door komplexe maatschappelijke vraagstellingen zoals gezondheidszorg, milieu, energie
- waardoor tevens alfa- en gamma-aksenten funktioneel meegenomen gaan
worden
- meer gebruik van modellen en beeldvorming hierbij, interaktief, waarmee gevoeligheid van bepaalde variabelen kan worden bezien, alsmede doorwrocht
wat de achterliggende fundamentele kennisaspekten zijn t.a.v. het desbetreffende objektgebied

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

35
-

permanente onderwijsprocessen
andere studierichtingen
o.a. toenemende integratie van essenties uit thans bestaande studierichtingen
internationalisering

36
37
38
39

40
- meer ergonomie in het onderwijs
- meer aandacht voor leren funktioneren in multidisciplinaire kaders
- meer vakken waarvan je aIleen globaal de "ins and outs" leert om met desbetreffende deskundigen te kunnen samenwerken.

41
42
43
44

- een nog grotere rol voor de informate technologie
- inzicht in technologische basiskennis over chemie voor andere disciplines via
nieuwe onderwijsvormen

46
47
48

45

- 23 - naast behoefte aan mensen met specialistische kennis is meer aandacht wenselijk voor onderwijssituaties waarin problemen in grotere kaders en in samenhang tussen diverse disciplinaire invalshoeken bestudeerd kunnen worden
- grote veranderingen in vormen voor het toegankelijk maken van kennis voor
studenten
- met 4-jarige opleiding of normverlaging aksepteren of sterke aksenten leggen
op 2e fase vervolgopleidingen voor de betere student.
- in eerste fase niet ingrijpend, docenten dienen weI in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen, misschien meer dan nu het geval is (nascholing intensiveren?)
- tweede fase lijkt een uitgelezen mogelijkheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zonodig in overleg met industrie (ook mee betalen).
- de meeste onderwijssituaties zijn nog sterk doordrongen van het deterministisch denken aIleen
- het stochastisch omgaan met kennis en kunde zal toenemen
- op een technische universiteit blijft de verwevenheid tussen onderwijs en
onderzoek een zaak van groot belang
- aangezien onderzoek sluitpost is in de Ie geldstroom (rechtstreeks naar
universiteit) en gezien de wezenloze burokratisering en lage honoreringsgraad
2e geldstroom (via SaM, FOM, STOO, IOP-IC) zal universitair onderzoek veel
meer doelgerichter worden c.q. moeten worden, ten kosten van het vrije en
fundamentele onderzoek
- tegen deze ontwikkeling, door velen aIs niet wenselijk ervaren, wordt steeds
meer geageerd, een ombuiging van bovengenoemd trend wordt mogelijk en
wenselijk geacht
- hernieuwde aandacht voor statistiek in het aIgemeen bij het onderwijs
- meer aksent op vorming van statistisch denken dan op methodebeheersing
- gebruik PC in het onderwijs, waardoor analyse van data afkomstig van cases
uit eigen discipline mogeIijk wordt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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PUNTEN VOOR BELEIDSVORMING
Als inleiding beschouwen we een tweetal benaderingswijzen. In hoofdstuk 2
wordt de noodzaak geschetst voor kontinue aanpassing van iedere organisatie
aan een zich veranderende omgeving. Weinigen zullen deze stelling aanvechten,
velen zullen deze wetmatigheid toch steeds weer opnieuw te weinig aandacht
geven.
Bet betreft hier het proces van strategische beleidsvorming, Le. je sterkten en
je zwakten bezien, nieuwe uitdagingen maar ook nieuwe bedreigingen identificeren, altematieven selekteren en bestuderen, en tot slot besluitvorming naar
een koersbepaling. Dit alles gericht op behoud van kontinuiteit als belangrijk
doel van een organisatie.
Dit proces vereist permanente aandacht van een daartoe geschikt gremium in
een organisatie. Dit proces moet op langere termijnen de gerichtheid van de
organisatie naar een zich veranderende vraag uit de omgeving bijsturen.
De kontingentie-benadering uit de organisatiewetenschap levert een andere
benaderingswijze. Een werkhypothese hierbij stelt dat de doelmatigheid van een
organisatie groter zal zijn naar gelang er een sterkere overeenstemming is
tussen de karakteristieken van de organisatie en die van de omgeving.
Waar de bovengenoemde benadering zich vooral richt op input-output-aspekten,
zoekt de kontingentiebenadering naar een optimale struktuur van een organisatie. Bet noodzakelijk geachte evenwicht tussen een organisatie en haar omgeving vereist een goed doordachte en daarop gerichte struktuur volgens deze
benadering.
Bet strategisch beleidsdenken kan zich dus richten op bijstellingen in de objektgebieden voor onderzoek, onderwijs en andere TUE-aktiviteiten. Bet kan
zich dus ook richten op de vraag of onze infrastruktuur nog adekwaat is voor
een noodzakelijk evenwicht met onze omgeving.
In 5.1 worden de belangrijk geachte omgevings- c.q. kontingentie-aspekten
geformuleerd in algemene termen. Deze zullen bekend voorkomen. In 5.2 wordt
de input tot diskussie over punten van beleid gegeven.
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5.1

Omgevings- c.q. kontingentie-aspekten
a.

De bezuinigingen zullen zich nog doorzetten.

b.

De aangebrachte scheiding in financiering van universitair onderzoek en
onderwijs moet men zien als een trendbreuk La.v. de funktionele integratie van deze twee soorten aktiviteiten met een belangrijke invloed op de
instelling.

c.

De toenemende snelheid van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. De toenemende fragmentalisering hierbij.

d.

Het achterblijvend vermogen tot integreren van diverse disciplines zoals
nodig voor de aanpak van komplexe problemen.

e.

De "push" en "pull" naar samenwerking, intra- en interfakultair, interuniversitair, in internationale kaders, met de industrie.

f.

Veranderende behoeften binnen het bedrijfsleven door: afnemende levenscycli van produkten, toenemende noodzaak tot meer en snellere innovaties, meer kennisinhoud per (high tech) produkt, vooral meer integratie
van diverse technologieen, noodzaak tot opereren op de wereldmarkt,
snellere veroudering van produktiesystemen, vooral bijblijven op snelle
ontwikkelingen in sleuteltechnologieen (informatika, materialen, elektronika, etc.)

g.

Op het bedrijfsleven gerichte onderwijs en onderzoek vereist een doorlopend adapteren aan steeds snellere veranderingen.

h.

De toenemende impact van de technologie op de mens, de samenleving en
het milieu vereist in toenemende mate een geYntegreerde aandacht, zgn.
aspekten-onderzoek of technology assessment-studies. Ook de ergonomie
vraagt hiervoor de nodige aandacht.

1.

We hebben ca. 10% van ons BNP over voor de gezondheidszorg. Technologische ontwikkelingen spelen een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. De gehandikapten maken ca. 10% uit van onze bevolking. We
zien een toenemend percentage senioren in onze samenleving.
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Diskussiepunten t.b.v. beleidsvorming
a.

De trends aangegeven in hoofdstuk 4 vragen aandacht specifiek voor
iedere onderzoek en onderwijsgroep. Deze beeldvorming kan worden meegenomen in idee-generatieprocessen voor nieuwe onderzoekprojekten; het
geeft aan waar samenwerking mogelijk zou kunnen zjjll, waar ondersteuning gegeven of verkregen zou kunnen worden.

b.

Heel nadrukkelijk kan in een onderzoekgroep worden bezien of op mogelijk secundaire zaken de onderzoekkapaciteit niet versterkt zou kunnen
worden zoals b.v. met een nieuw statistisch pakket, een nieuwe experimentele methode buiten de eigen discipline, een nieuw analytisch gereedschap.

c.

Het wordt voor de TUE essentieel geacht dat veranderingsprocessen op
gang komen naar een slagvaardiger organisatievorm dan de huidige struktuur mogelijk maakt.

d.

De trendbreuk in financiering van onderzoek en onderwijs vraagt om een
passende diversiteit in taakstelling in de zin van groepen met onderzoek
als primaire taak en groepen met onderwijs als primaire taak.

e.

Het streven naar de ondernemende universiteit en het soort medewerkers
dat geschikt is voor de onderzoek- en onderwijstaken zijn niet verenigbaar. Dit is nauwelijks of niet oplosbaar met trainingen. Dit vraagt om
een hierop gerichte infrastruktuur en het aantrekken van hiervoor geschikte medewerkers b.v. uit het bedrijfsleven of met ervaring op industriele research management.

f.

De TUE heeft ca. 10% van haar onderzoek gericht op het gebied van de
BMGT en heeft voor dit aandachtsgebied het dwarsverband-BMGT geformaliseerd.

g.

Het aansturen/gebruiken/benutten van dit multidisciplinaire verband in
algemene beleidsvormende processen vraagt om verbeteringen t.a.v. produktiviteit, doelmatigheid, efficientie.

h.

Er is een behoefte manifest aan een infrastruktuur met permanente aandacht voor strategische beleidsaspekten, - "top down" aangestuurd en
benut voor beleidsvorming (los van de bestaande struktuur van hierarchische bestuursorganen).

1.

Er is behoefte aan een krachtige research management-struktuur waarmee
de te verwachten hardere selektie naar een kleiner aantal onderzoekprogramma's adekwaat opgevangen kan worden.

j.

Meer bundeling van onderzoekkapaciteiten en deze plaatsen onder sterker
research-management wordt noodzakelijk geacht om te "overleven" in de
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k.

Een sturend beleid en funktionele ondersteuning van onderzoekgroepen
naar internationalisering vooral europeanisering wordt eveneens essentieel
geacht voor de kontinuiteit.

1.

Het TUE-dwarsverband BMGT is in 1987 veranderd van een orgaan waar
voorheen BMGT-aktieve groepen in waren vertegenwoordigd naar een
kommissie waarvoor de fakulteiten een lid aanwijzen.
Waar dit nieuwe personen betrof bleek in deze verkenning een stuk kommunikatie over BMGT-werkgroepen weg te zijn gevallen. Hiervoor is geen
inbreng over de wetenschappelijke breedte van een fakulteit in de plaats
gekomen.
De struktuur van de GK-BMGT zal men willen handhaven. In dat geval
behoeft de relatie van de leden met de fakultaire achterban, ondermeer
met de BMGT-werkgroepen daarin, de nodige beleidsaandacht. Deze zal in
deze regeling vanuit de fakulteiten moeten komen.

m.

De universitaire omgeving bevordert deze jaren een sterke invloed naar
monodisciplinaire opsplitsing van onderzoek. Naar het multidisciplinaire
werk blijft een steeds sterkere maatschappelijke vraag vooral vanuit de
industrie bestaan. Maar dit werk is steeds moeilijker in de huidige universitaire struktuur te handhaven. Eerder bevorderde de TUE dit werk
met een beleidsruimte voor interfakultaire projekten. Bij het wegvallen
daarvan bleek het bevorderen van multidisciplinair werk steeds problematischer te worden. Er is een dringende behoefte manifest geworden aan
een nieuwe impuls voor dit multidisciplinair werken b.v. via een kleine
kapaciteit aan AlO's en OIO's ter beschikking te stellen van de GKBMGT.
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INDIVIDUELE VISIES, BASIS VOOR DEZE BEELDVORMING
Leden en adviseurs van de GK-BMGT
Leden

Adviseurs

Beneken, Prof.Dr.!r. J.E.W.
EH 3.06

Bruijn, Prof.Dr. C.H.M.M. de
Euro Diagnostics BV
Postbus 2820
7303 GC Apeldoorn

Bouma, Prof.Dr. H.
IPO
Brouwers, A.
W-Hoog 4.146
(secretaris)
Campen, Prof.Dr.!r. D.H. van
W-Hoog 0.144
Janssen, Prof.Dr.!r. J.D.
W-Hoog 0.141
(voorzitter)
Lammers, Dr.Ir. J.T.H.
HG 10.73
Leclercq, Dr.!r. P.A.
SH 3.09
Sander, Prof.Dr. P.C.
BDKPav. E4
Timmermans, Dr.Ir. C,J.
NT 1.06
Wijnen, Ing. J.T.M.
DG 1.23

Gartz, Ir. J.W.G.
W-hoog 2.131
Graafmans, Ir. J.A.M.
W-Hoog 4.144
Huson, Prof.Dr. A.
Thorbeckstraat 6
2313 HE Leiden
Moraal, Prof.Drs. J.
BDK Pay. U.14
Reneman, Prof.Dr. R.S.
RU Limburg
Biom. Centr./ Md. Biofysica
Beeldsnijdersdreef 101
Postbus 616
6200 MD Maastricht
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr.!r. J.E.W. Beneken op 20 april 1988.
Discipline:
Funktie(s):

elektrotechniek
Geboren: 1934
kroondocent Medische Elektrotechniek; ondermeer voorzitter EEG,
COMAC-Biomedical Engineering; dlt. leerstoel Universiteit van Florida,
Gainesville

1. Persoonljjke invalshoek t.a.v. veranderingsprocessen
Medische elektrotechniek; vertaalslag in interdisciplinaire toepassingen;
modelvorming, analogien; informatieverwerking; signaalanalyse; multidisciplinaire
kennisintegratie probleem gerichte werkwijze, ontwerpen van technische systemen
voor toepassing in de gezondheidszorg.
2. Veranderingen 1980-1985

inf0jatie-

t::ame~~~/

mate van ~roei in praktische
informatie
toepassingen
verwerking - - - - miniaturisering o.a. t.b.v. implanteerbare systemen
- kunstmatige intelligentie, door
hardware- en software-ontwikkelingen toegankelijk voor een groeiend
aantal toepassingen

5. Idem met voorbeelden
- nieuwe ontw. automatische data
acquisitie en display voor de anesthesiologie
ontw. van intelligente patientbewaking
ontw. op gebied van beeldvorming,
NMR, PET, CT scan, ultrasone
tomografie
pacemakers, insulinepomp

3. Veranderingen 1988-2000
- voortzetting ontwikkeling van informatie en kommunikatie technologie en vele toepassingen als geschetst in "The third wave" van
Alvin Toffler
meer samenwerking in onderzoekkaders over grenzen heen (minder
·· ')
t.a.v. ondefWlJS.
niet als "computers" herkenbare
decision support systemen in
diagnostiek en therapie

6. Idem met voorbeelden
- bij terugvallen van motorische
funkties revalidatie met elektrische stimulatie
- ontw. van expertsystemen voor
praktische toepassingen
- grotere toegankelijkheid van
steeds meer gekoppelde datasystemen

4. Trends naast eigen discipline
- ontwikkeling en toepassing in de
geneeskunde van nieuwe materialen
zoals b.v. biodegradeerbare
kunststof
- mapping menselijk genoom
- ontwikkeling van diagnostiek en
therapie methoden die minder belastend ziin voor de patient

7. Idem met voorbeelden
- bij dierexperiment stuk ader vervangen door buisje biodegradeerbare kunststof, herstelt het aderweefsel volledig onder verdwijning
van het ingebrachte materiaal
- therapie met monoc1onale antilichamen
- computer netwerken
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:

8. Maatschappij:
- vergrijzing bevolking met nieuwe konsepten voor de ouder wordende mens
- heel veel uit de toekomstschets van Toffler
- veel veranderingen door technische ontwikkelingen in het algemeen maar met
naijlende aandacht voor de ethische aspekten die daar mee samen hangen

9. Gezondheidswrg:
- doorzetten van de groei in technologie binnen de gezondheidszorg
- ook als bijdragen aan fundamenteel inzicht achter bet mediscb handelen
- verschuiving van de buidige aksenten in snijdende specialismen naar nieuwe
voren van diagnostiek (v.b. via monoklonale antilichamen) mikrochirurgieen
minder traumatische therapeutische ingrepen
- grote verandering in zorgstruktuur zoals nog meer "short stay"-behandelingen
en versterking eerste (en nulde) lijnszorg

10. Het onderwijs:
- meer toepassingen van lerende en zelflerende kennissystemen maar met behoud
van veel uit de huidige onderwijsvorm, vooral meer gebruik van simulatoren
(b.v. bij leren autorijden maar ook voor opleiding in b.v. anesthesie) (een
wens!)
- verschoolsing en vermindering van diepgang in het technologisch onderwijs
(verwacht helaas!)

TV Eindhoven

BMGT/tb/ml/88.232/bou
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. BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 198G-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr. H. Bouma op 13 april 1988.
Geboren: 1934

Discipline:

fysikus

Funktie(s):

direkteur IPO; deeltijds kroondocent TUB fak. W&MW

1. Persoonlijke invalshoek t.a.v. veranderingsprocessen
fysika, gebruikers-interface, menselijke informatieverwerking, zien, horen, kognitie, taal, thema gericht multidisciplinair onderzoek., over het hele spektrum van
fundamenteel tot toegepast, perceptief gehandikapten.
2. Veranderingen 1980-1985
perceptie" cogniti;' ...

PSYC:Ofysis,:"ee::~~(
/
modelvornung ~
+

kwantitatieve
modelontw.

J

handelen

• integratie
_ . meer toepassingen
in technologie

3. Veranderingen 1988-2000
- geleidelijke ontvouwing bovengeschetste trends
lineaire modellen niet lineaire
modellen verfijningen meer
techno toepassingen idem cognitie/taal
"Europeanisering" van onderzoek
sterke groei in aandacht voor informatie ergonomie
4. Trends naast eigen discipline
- groei in mogelijkheden geboden
door de informatie technologie

5. Idem met voorbeelden
- interaktieve leerapparatuur en
programmatuur
- brug tussen taalkunde en spraaksynthese
- de zuinige kodering van spraak en
goed verstaanbare spraaksynthese

6. Idem met voorbeelden
- beeldkodering op basis van inzicht
in menselijke visuele processen
- opname instrukties en handleidingen in de app/progr. zelf
- interaktie met systemen in beperkte natuurlijke taal (inkl. spraakherkenning)

7. Idem met voorbeelden
- krachtige PC's

- robotontwikkeling
- nieuwe materialen
--------------..-------------------------------~~~ ....--------------------------------------- voor kontinuiteit TUE onder toe• lijkt meer konsekwente diversinemende druk:
teit in taakstelling nodig, in de
zin van:
• lijkt bundeling van onderzoekkapaciteiten onder sterker manaie- groepen met onderzoek als
lDM1 noodzakelijk
primaire taak
• wordt een veranderingsproces
- groepen met onderwijs als
naar een slaiYaardiier orianisaprimaire taak
tieYOrm essentieel geacht
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:
8. Maatschappij:
Meer aandacht voor de ouder wordende mens; meer begrijpen van funktieverlies
en van technische hulpmiddelen voor langere en kwalitatief betere zelfredzaamheid, betere produktergonomie i.h.b. betere situaties vanuit informatie-ergonomie
voor deze doelgroep.

9. Gezondheidszorg:
- minder gehandicapt zijn door lichamelijke gebreken door passende besturingssystemen en terugmeldingen.
- doordringen in het huis van apparatuurlijke "intelligentie"

10. Het onderwijs:
- volwassen rol voor menselijke informatieverwerking
- gestruktureerde interdisciplinaire samenwerking (wensdroom?)
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr.!r. D.H. van Campen op 21 april 1988.
Geboren: 1942

Discipline:

werktuigbouwkunde

Funktie(s):

kroondocent TUE fak. W in de fundamentele werktuigkunde

1. Persoonlijke invalshoek t.a.v. veranderingsprocessen
Mode1vorming van technische systemen op basis van fysische en mathematische
principes.
2. Veranderingen 1980-1985
- modelvorming van komplexe systemen
- die niet lineair zijn
- en niet deterministisch van aard
- ontwikkeling kunststofmaterialen en
toepassingen hiervan in technische
systemen

5. Idem met voorbeelden
- oplosbaarheid van omvangrijke
mechanika problemen met minikomputer
- optimalisatie van statische problemen met komputer
- convex mini-superkomputer die al
vektor-processing en parallel-processing mogelijk maakt

3. Veranderingen 1988-2000
- opmerkelijk ontw. in de computertechnologie die parallel processing
mogelijk gaat maken met vele praktische toepassingen
- flexibele robots in een regelcircuit
met een model-on-line vom handelingen met grote nauwkeurigheid

6. Idem met voorbeelden
- groei in systemen van het type
convex en groei in toepassingsgebieden voor on line regeling van
komplexe processen
toepassing stochastische technieken voor niet-lineaire dynamische problemen
optimalisering voor dynamische
problemen m.b.v. komputer

4. Trends naast eigen discipline
- ontw. kunststoffen
- ontw. keramische materialen
- komputer technologie met o.a. de
groei naar stand alone systemen
met een steeds krachtiger werkpakket (vervaging onderscheid PC werkstation van main frame)

7. Idem met voorbeelden
- toepassing kunststoffen op grote
schaal
- ontw. optische systemen (zoals
lasers)
- automatisering van ontwerp en
produktie
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:
8. Maatschappij:
- decentralisatie van kennis en verantwoordelijkheden
- meer tijd voor kreatieve bezigheden
- menswaardiger bestaan ouder wordende mens

9. Gezondheidszorg:
- diagnose en therapie zullen meer geschieden op basis van inzichten verkregen
uit fundamenteel onderzoek (b.v. vanuit biomechanika)

10. Het onderwijs:
- verdere doordringing van komputer in onderwijs zalleiden tot veranderingen
t.a.v. inhoud en overdracht van kennis
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr.Ir. J.D. Janssen op 4 mei 1988.
Geboren: 1940

Discipline:

fundamentele werktuigbouwkunde

Funktie(s):

kroondocent TUB fak. W; dlt. kroondocent bewegingswet. RU Limburg

1. Persoonlijke invalshoek t.a.v. veranderingsprocessen
Modelvorming van technische en biologische objekten; modelvorming over mechanisch gedrag van materialen; eindige elementen methode als analytisch gereedschap; experimenten met aspekten op mechanika, stromingsleer en materiaalgedrag.
2. Veranderingen 1980-1985
- uitbouw van eindige elementenmethode (EEM) als analytisch gereedschap met computers toepasbaar
op problemen komplex in geometrie
en materiaalgedrag
sterke veranderingen in de experimentele sfeer, inklusief een opwaardering, meer samenhang tussen
analyse en experiment
niet lineaire problemen beginnen
oplosbaar te worden

5. Idem met voorbeelden
simulaties van komplexe fysische
processen zoals 3D-instationaire
stromingsverschijnselen v.b. rond
aortaklep en in de halsslagadervertakking

3. Veranderingen 1988-2000
- verdere uitbouw en benutting van
de integratie tussen numerieke
analyses en experimenten
mechatronics Le. funktionele versmelting van mechanika, elektronika, regeltechniek en versmelting
van mechanica en materialen
grote vlucht in resultaten op de
interaktie tussen polymeertechn. &
technische keramiek enerzijds en
kontinuumsmechanika anderzijds

6. Idem met voorbeelden
- simulatie van nog komplexere
fenomenen zoals b.v. turbulenties
meetbaar/verwerkbaar worden van
anisotrope, inhomogene, tijds-afhankelijke materiaalparameters
met meer parameters (zoals b.v.
van materiaal en vorm) in "gelijkwaardigheid" konstrukties optimaliseren (Lp.v. b.v. aIleen via vormen)

4. Trends naast eigen discipline
- snelle groei informatika/IC-technologie
- snelle ontwikkeling afbeeldingstechnieken
- ontwerpen van materialen in interaktie met andere konstruktieaspekten

7. Idem met voorbeelden
- IC-technologie et al o.a. intelligente schakelingen
- CD-speIer
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:
8. Maatschappij:
- Meer aandacht voor de mens terug in onderzoek onderwijs en in techniscbe
leef- en werkomgeving (via industriele vormgeving, ergonomie etc.)

9. Gezondheidszorg:
- kwaliteitskeurmerk in de gezondheidszorg
- meer ontwikkeling naar zelfzorg, zelfdiagnose;
- meer onafhankelijkheid individu van de professionele zorg

10. Het onderwijs:
- permanente onderwijsprocessen
- andere studierichtingen
- o.a. toenemende integratie van essenties uit thans bestaande studiericbtingen
- internationalisering
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Dr.!r. J.T.H. Lammers op 15 april 1988.
Discipline:

fysikus

Geboren: 1945

Funktie(s):

Hoofd Tebodin - Afd. Gebouwinstallaties en Bouwfysika en deeltijds
docent TUE-Fak. B, vakgroep FAGO

1. Persoonlijke invalshoek La.V. veranderingsprocessen
fysikus, bouwfysika, klimaatbeheersing in gebouwen, facility management, facility
engineering
2. Veranderingen 1980-1985
modelvorming binnenklimaat, met
steeds meer parameters woon/werksituaties kunnen doormeten en doorrekenen, geintegreerd ontwerpen

5. Idem met voorbeelden
- individuele beheersing van klimaatvariabelen Lp.v. totale klimaatregeling
- toepassingen van warmtepomp
- warmte-kracht koppeling
- elektronische gebouw-beheerssystemen

3. Veranderingen 1988-2000
- komplexiteit in werksituaties neemt
toe Le. taakstellingen, hulpsystemen, meubilair, omgevingsfaktoren
w.o. klimaat, automatisering etc.
geintegreerde aandacht voor dit
alles wordt moeilijker, facility
management (een USA-term voor
e.e.a. onderkennen maar ook bepaalde taken, diensten uitbesteden)
heeft tot gevolg dat hiervoor een
markt ontstaat - adviesburo's
hier op in spelen vraagt (all in)
facility engineering; deze ontwikkeling gaat zich duidelijk aandienen

6. Idem met voorbeelden
- warmtepomp voor kleinschalige
toepassingen
hiermee samenhangende stadsverwarmingssystemen via lage temp.
afvalwater ( 40 C) en daardoor via
goedkopere niet geisoleerde PVC
buizen stelsels (Lp.v. huidig dure
systeem)
betere integratie van de vele
deelaspekten t.a.v. de ergonomie
van de werkplek

4. Trends naast eigen discipline
- voortgestuwd door de ARBO-wet
groeiende aandacht voor de ergonomie van de werkplek
- een groei naar grotere kaders voor
epidemiologisch onderzoek, waaruit
data komen met kosten/baten analyses over grotere gehelen (Lp.v.
over b.v. een nieuwe MT-ontwikkeling in een ziekenhuis)

7. Idem met voorbeelden
- groei naar meer interdisciplinaire
samenwerking, noodzakelijk voor
komplexe objektgebieden
- v.b. t.b.v. de aanpak voor het
nieuwe gemeentehuis van Rijswijk;
waarbij een praktisch ir-buro als
Tebodin samenwerkt met een praktisch psychologisch adviesburo
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Magelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:

8. Maatschappij:
- een sterke groei naar steeds meer lokaal doen via elektriciteit, w.o. verwarmen
- met niet meer dan mariginale bijdragen vanuit wind- en zoooe-energieomzetting
- met ekonomische motieven als drijvende kracht andere verdeling van werk en
disciplines en meer naar optimalisatie van kleine eenheden

9. Gezondheidszorg:
- veel van bovengenoemde zaken a.a. facility management en facility engineering, hebben voaral ook betrekking ap de intermurale gezondheidszorg

10. Het onderwijs:
- meer ergonomie in het onderwijs
- meer aandacht voor leren funktioneren in multidisciplinaire kaders
- meer vakken waarvan je aIleen globaal de "ins and outs" leert om met desbetreffende deskundigen te kuooen samenwerken.
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr.!r. P.M. Everaerts en Dr.!r. P.A
Leclercq op 6 mei 1988.
Discipline:

scheikundige technologie

Funktie(s):

kroondocent TUE Fak. T, vakgroep TI; resp. UHD vakgroep TI

Geboren: 1941 resp. 1942

1. Persoonlijke invalshoek Lav. veranderingsprocessen
- geavanceerde fysisch-chemische scheidingstechnieken
- gaschromatografie, superkritische chromatografie, vloeistofchromatografie,
electrochromatografie, electroforese, in combinatie met massaspectrometrie
- theorievorming en ontwikkeling op het gebied van apparatuur t.b.v. milieu,
gezondheidszorg en industrie
2. Veranderingen 1980-1985
- snellere en gevoeligere analysemogelijkheden
- dit in samenhang met miniaturisering
- alsmede met mogelijkheden te benutten uit informatietechnologie
3.

Veranderingen 1988-2000
GC

-+

3
4

ITP

-+

1@

..

MB•

-+

HPLC
t

1®
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-+
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5. Idem met voorbeelden
- steroid analyse in urine, kon. ca.
10 jaar geleden (promotie Leunissen) plaats vinden in 10 uur thans
in 10 minuten
- max. grootte molekulen te analyseren is van 6 a 700 gebracht op
100.000
6. Idem met voorbeelden
- SFC (superkritische chromatografie)
- EC (elektrochromatografie)
- naast dure analyseapparatuur vele
goedkopere systemen voor lokaal
gebruik t.b.v. specifieke toepassingen

1,2: nieuwe ontwikkelingen
3,4,5: trends
GC : Gas Chromatografie
SFC : Super Kritische Chromatografie
HPLC : Vloeistofchromatografie
EC : Elektro Chromatografie
EF
: Elektro Forese
MB : Moving Boundery EF
ITP : Iso Tacho Forese

4. Trends naast eigen discipline
Binnen chemische technologie TUE:
kunststoffen en keramische materialen
- katalyse
- fysisch-chemische analysetechnieken

7. Idem met voorbeelden

- 40Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr.Ir. F.M. Everaerts en Dr.Ir. P.A
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:

8. Maatschappij:
- geavanceerde analysetechnieken gericht op nieuwe toepassingen leidt tot meer
inzicht in een grote verscheidenheid van onderwerpen.
- met de achterliggende groei in know-how kunnen ontwikkelingen beter gericht
worden op gebieden als milieu en gezondheidszorg
- verder zal bovengenoemde gang van zaken vele nieuwe industriele aktiviteiten
doen ontstaan naast die t.a.v. kostbare produkten voor chemische analyse

9. Gezondbeidszorg:
Zie 8

10. Het onderwijs:
- een nog grotere rol voor de informate technologie
- inzicht in technologische basiskennis over chemie voor andere disciplines via
nieuwe onderwijsvormen
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr. P.e. Sander op 19 april 1988.
Geboren: 1940

Discipline:

operationele research en statistiek

Funktie(s):

kroondocent TUE fak. Bdk; ondermeer voorzitter van de samenwerking
TUE-NZI

1. Persoonlijke invalshoek t.a.v. veranderingsprocessen
Bedrijfskunde, modelvorming van bedrijfskundige situaties, beslissen in een onzekere omgeving.
2. Veranderingen 1980-1985
Methodologie versterking in de samenhang tussen:
- informatieverwerving
- modelvorming
- applikaties

5. Idem met voorbeelden
- onderhoudsmanagement bij gasunie
nu 25 jaar oud
- met komplex systeem, opgezet
voor een levensduur van 25 jaar
- mogelijk met geavanceerde statistische methoden
- en forse investeringen

3. Veranderingen 1988-2000
- voortzetting bovengenoemde trend
met uitbreiding van rekenfaciliteiten meer aanpak van rekenintensieve objecten met
meer toepassing op komplexe situaties met relatief veel onzekerheden
dit alles in een groei naar modelvorming met minder vooronderstellingen

6. Idem met voorbeelden
- vooral versterking op het groeien
naar meer internationale samenwerking, vooral binnen Europa
- nodig voor het zorgvuldig bijeen
brengen van schaarse informatie
- bovenal gericht op een betere
beheersing van de kwaliteit van
produktiesystemen

4. Trends naast eigen discipline
- de ontwikkeling in de informatietechnologie
veranderingen in de veiligheidskunde Le. meer langs rekenkundige
weg analyseren; komplexere situaties aanpakken
hiermee verweven groei in aandacht
voor onderhoudsaspekten
dit alles gericht op kwaliteitsverhoging en bewaking bij de meeringewikkelde produktiesystemen

7. Idem met voorbeelden
- een grote lijn achter enkele veranderingen:
een wat minder belang gaan toekennen aan deterministisch redeneren en handelen
met een geleidelijke groei naar
meer aandacht voor de stochastische processen in de werkelijkheden waarmee we omgaan
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Mogelijke effekten van vermeIde veranderingsprocessen op:
8. Maatschappij:
- Zie 7 en 10. De wijze waarop ingewikkeIde processen behe~rst worden gaat
veranderen.
- De man die asjes veIVaardigt met een machine, controIeert zelf een op de
zoveeI stuks, maar zal niet meteen op een te dun asje alleen aI de machine
gaan bijstellen
- Bovengenoemd v.b. zal exponenten krijgen in allerlei kompIexe organisatievormen.

9. Gezondheidszorg:
- de medicus werkt reeds veeI met stochastische aspekten in zijn patientenpopuIaties
- toch gebeurt er nog veeI zonder rekening te houden met stochastische effekten
- er zal meer inzicht tot stand komen waar dit weI - en waar niet terecht is
- hieruit zullen bijstellingen van werkprocedure voortkomen

10. Het onderwijs:
- het bovengenoemde in 7 vindt reeds ingang in de fysika
- de meeste onderwijssituaties zijn nog sterk doordrongen van het deterministisch denken alleen
- het stochastisch omgaan met kennis en kunde zaI toenemen
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Dr.!r. C.l. Timmermans op 12 en 20 april 1988.
Geboren: 1937

Discipline:

technische natuurkunde

Funktie(s):

docent, onderzoeker vakgroep deeltjesfysika, lid bestuur fakulteit technische natuurkunde met portefeuille onderzoek

1. PersoonliJke invalshoek t.av. veranderingsprocessen
Technische Natuurkunde; plasmafysika; plasmachemie toepassingsgebieden via
plasma-etsen en plasma depositie.

2. Veranderingen 1980-1985
- via een sterke groei in onderzoek aandacht voor plasma's - fundamenteel inzicht in fysische (en
chemische) aspekten toegenomen
- in interaktie met een opmerkelijke
groei in aantal en soorten toepassmgen

5. Idem met voorbeelden
- toepassingen van plasma-etsen
(CF4) o.a. achter de sterke groei
in IC technologie
- het ontleden (grootschalig) van
ertsverbindingen via thermische
plasma's (3000 K)
- korrosiebestendig maken van materialen via plasma-behandeling

3. Veranderingen 1988-2000
- IC-technologie (Megachip)

6. Idem met voorbeelden
- ontwikkelingen van plasma-etsen
die mede de megachip binnen
bereik zuHen brengen
- plasmamotoren in ruimtevaart
- > 10 jaar mogelijk ook nog een
doorbraak op fusiereaktoren

4. Trends naast eigen discipline
- informatietechnologie zowel algemeen als specifiek in b.v. dataverwerking
- mc supergeleiding

7. Idem met voorbeelden
- verwerkingsmogelijkheden voor
omvangrijke informatiestromen
- nieuwe HTC-supergeleiders
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:
8. Maatschappij:
- indirekt mede alles wat uit de IC-technologie voorkomt
- informatiestroom is/wordt gigantisch; welke mensen volgen dit, welke haken af?
- kloof wordt breder en dieper tussen "ontwikkelde" en "onder ontwikkelde"
landen

9. Gezondheidszorg:
- benutting van plasma~s voor het wegbranden van kalkvormingen in aders

10. Het onderwijs:
- Op een technische universiteit blijft de verwevenheid tussen onderwijs en
onderzoek een zaak van groot belang
aangezien onderzoek sluitpost is in de Ie geldstroom (rechtstreeks naar universiteit) en gezien de wezenloze burokratisering en lage honoreringsgraad 2e
geldstroom (via SOM, FOM, STOO, IOP-IC) zal universitair onderzoek veeI
meer doelgerichter worden c.q. moeten worden, ten kosten van het vrije en
fundamentele onderzoek
tegen deze ontwikkeling, door velen als niet wenselijk ervaren, wordt steeds
meer geageerd, een ombuiging van bovengenoemd trend wordt mogelijk en wenselijk geacht
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met J.Th.M. Wijnen op 22 april 1988.
Geboren: 1940

Discipline:

wiskunde

Funktie(s):

docent TUB fak. Wiskunde & Informatika

1. Persoonlijke invalshoek La.v. veranderingsprocessen
wiskunde, statistische methoden, toepassingen hiervan, ondermeer in industrie en
bij geneeskunde
2. Veranderingen 1980-1985
- sterke ontwikkeling van multivariate technieken en data-analyse door
opkomst komputer
ook ontwikkeling van gecompliceerde multivariate technieken
met invoering van PC en komst
statistische software-pakketten
groei in gebruik van statistische
methoden ook door leken

5. Idem met voorbeelden

3. Veranderingen 1988-2000
- doorzetten van bovengenoemde
ontwikkelingen
ontwikkelingen op het gebied van
kunstmatige intelligentie, ondermeer
expertsystemen, in het bijzonder
naar betere toepasbaarheid in praktijksituaties
sterke groei in informatika in toepassingen hiervan in het algemeen

6. Idem met voorbeelden
- groei in toepassing van statistische
methoden, daarbij ook meer situaties waarin deze foutief worden
toegepast
- en hieruit voortkomend soft-ware
pakketten waarin meer bezien
wordt of het toepassingsdomein
inderdaad voldoet aan vereiste
voorwaarden

4. Trends naast eigen discipline
- de trendbreuk in verwevenheid
tussen onderzoek en onderwijs
- groei naar meer multidisciplinaire
samenwerking b.v. recente ontwikkeling op kennissystemen tussen
WSKI-vakgroep informatika, IPO en
BDK-vakgroep technologie en arbeid

7. Idem met voorbeelden
- snelle ontwikkeling naar steeds
kleinere komputersystemen die
steeds meer aankunnen

- 46Memo n.a.v. gedachtenwisseling met J.Th.M. Wijnen
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:

8. Maatschappij:
- hernieuwde aandacht voor en nieuwe mogelijkheden tot goede kwaliteitsbeheersing voor industriele produkten (ondermeer door groeiende konkurrentie)
- methodologische vooruitgang en veranderingen daardoor in maatschappelijk
funktioneren van gammawetenschappen

9. Gezondheidszorg:
- een groei in toepassing van statistiek bij medisch onderzoek
* door hogere eisen van wet. tijdschriften
* en grotere toegankelijkheid van "tools" hiervoor
een verdere toename van toepassingen van statistische methoden in medisch
onderzoek
mede daardoor een ontwikkeling naar grote clinical trials, waarbij meerdere
ziekenhuizen zijn betrokken
meer en beter epidemiologisch onderzoek met toenemend praktisch belang voor
het medisch handelen in het algemeen

10. Het onderwijs:
- hernieuwde aandacht voor statistiek in het algemeen bij het onderwijs
- meer aksent op vorming van statistisch denken dan op methodebeheersing
- gebruik PC in het onderwijs, waardoor analyse van data afkomstig van cases
uit eigen discipline mogelijk wordt
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr. C.H.M.M. de Bruijn op 14 april 1988.
Discipline:
Funktie(s):

biochemikus
Geboren: 1946
deeltijds hoogleraar Fysiologische Chemie, direkteur Euro Diagnostics BV

1. Persoonlijke invalshoek t.a.v. veranderingsprocessen
biochemie; nieuwe biotechnologie (DNA, etc.); met groeiend fundamenteel inzicht
eenvoudig te gebruiken produkten ontwikkelen voor analyse en diagnostiek; R&Dmanagement
2. Veranderingen 1980-1985
- ontrafeling van niet begrepen molekulaire principes in biologisch materiaal
met een sterke groei in inzicht
over ontwikkelingen van erfelijke
eigenschap naar verschijningsvorm
(van genotypo tot phenotype)
een groeiend inzicht in de invloeden die bij deze ontwikkeling een
rol spelen

5. Idem met voorbeelden
v.b. de analyse van een gen, opgebouwd uit bijzonder veel informatie
dragende delen (duizende kilobasen)
vereiste tot voor kort ongeveer een
jaar maar nu kan dat met de komputer in een nacht

3. Veranderingen 1988-2000
- groeiend aantal toepassingen in het
manipuleren van mikro-organismen
en planten, - wat later ook dieren,
- en nog later - de mens
- detailbeeldvorming van genetische
"make up" (- analyse-ontwikkeling)

6. Idem met voorbeelden
- binnen 5 jaar genetisch gemanipuleerde landbouwprodukten, onafhankelijk van kunstmest, resistent
tegen ziekmakende mikro-organismen
idem op veterinair gebied zal gen
manipulatie ingang vinden door
sperma eigenschappen uit te selekteren; er zullen ook hybride dieren
gefokt worden
wat later vinden gen. manipulatie
ook plaats op menselijke embryo's:
korrektie erfelijke ziekten later
gevolgd door versterking bepaalde
eigenschappen.

4. Trends naast eigen discipline
- technologische ontwikkeling rond
signaal/informatie verwerking (procesbeheersing; automatisering; informatika)
- ontwikke1ingen op het gebied van
medische technologie
- snelle groei van technische hulpmiddelen (in bruikbaarheid en in
toenemende diversiteit van funkties)

7. Idem met voorbeelden
- procestechnologie
- informatika
- techno hulpgereed- }
schappen

achter het
ontrafelen
wat des
levens is
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:
8. Maatschappij:
- makrosociaal: techno ontwikkelingen gaan ook in de richting van meer "self supporting" worden minder afhankelijk van import zelfs gericht op groeiende export;
dit alles schept een toenemende kloof tussen de rijke ontwikkelde wereld en de
arme, minder ontwikkelde wereld
- mikrosociaal: kijk op leven, ziekte, gezondheid komt onder druk; het ethisch denken over geboorte (o.a. in vitro fertilisatie) en sterven (o.a. euthanasie) zal sterk
in beweging komen

9. Gezondheidszorg:
- zie bovenstaand mikrosociaal aspekt
- nieuwe medische technieken zullen vele huidige routines gaan vervangen
- in de organisatie van de gezondheidszorg zal veel veranderen: oude vormen van
koncentraties van kennis en kunde zullen voor een deel verdwijnen en nieuwe
zullen ontstaan

10. Het onderwijs:
- (universitaire) onderwijssituaties hebben een zekere traagheid in verandering
veranderingsprocessen nemen toe in snelheid en impact (in diepte en breedte)
onderwijs zal steeds meer gaan naijlen op de alsmaar sneller veranderende werkelijkheid
dit is o.a. op te vangen door meer inschakeling van personen in het onderwijs
die elders aktief betrokken zijn bj opmerkelijke ontwikkelingen
en die binnen de onderwijsopstelling een wezenlijke mimte voor nieuwe aktiviteitenontwikkeling krijgen
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Ir. J.W.G. Gartz op 20 april 1988.
Geboren: 1935

Discipline:

werktuigbouwkunde

Funktie(s):

docent mechanika, studie-adviseur W,lid TUE Unversiteits Raad

1. Persoonlijke invalshoek Lav. veranderingsprocessen
- naast bovenvermelde 3 funktie-aspekten, ondermeer adviseur GK-BMGT voor
algemene beleidsprocessen die spelen op instellingsnivo
- besloten wordt om in dit kontakt e.e.a. te bezien vanuit de laatst genoemde
invalshoek La.v. TUE als Technische Universiteit
2. Veranderingen 1980-1985
vanuit deze opliek bezien wordt de
achterliggende periode gekenmerkt
door karakteristieken als:
- demokratisering
- ontwikkeling naar onderzoekprogramma's
- 2 fase strukuur voor onderwijs
- groei in aantal studenten
- bezuinigingen
- (recenter) decentralisatie

5. Idem met voorbeclden

3. Veranderingen 1988-2000
een veranderingsproces in de vorm
van de demokratisering
- nog meer bezuinigingsdruk
hardere selektie op een kleiner
aantal onderzoekprogramma's
veranderingen in de organisatiestruktuur
groter aanbod studenten

6. Idem met voorbeelden
een afzonderlijke infrastruktuur in
de TUE met permanente aandacht
voor strategische beleidsaspekten;
- top down aangestuurd en benut
voor beleidsvorrning; los van bestaande (hierarchische) bestuursorganen/gremia

4. Trends naast eigen discipline
- internationalisering, vooral ook
Europeanisering op veler gebied
zoals industrie, handel, diensten
maar ook onderzoek en onderwijs

7. Idem met voorbeelden
- strategische management (subkulturen) gei'ntegreerd in de organisatie van grate en middelgrote
industriele ondernemingen

- 4 jarige Ir. opleiding
- budget - mandatering - fakulteiten
- EEG samenwerking b.v. in Espritprogramma

- 50Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Ir. J.W.G. Gartz

Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:

8. Maatschappij:

9. Gezondheidszorg:

to. Het onderwijs:
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Ir. I.AM. Graafmans op 16 mei 1988.
Geboren: 1951

Discipline:

medische technologie - ergonomie

Funktie(s):

onderwijs/onderzoekontwikkeling TUE-Centrum BMGT

1. Persoonlijke invalshoek t.a.v. veranderingsprocessen
trenddetectie, trendassociatie, medical technology assessment, patroonherkenning
in grote komplexe processen, knowledge engineering; interdisciplinaire opleidingen
2. Veranderingen 198~1985
- toename van het aantal specialisaties zowel in de medische als technische discipline
groeiende projektonvriendelijkheid
voor een specialisme overschreidende onderwerpen
decentralisatie van budgetten binnen universiteiten en binnen de
gezondheidszorg
invoering van de ARBO-wet (inklusief de ergonomie)

5. Idem met voorbeelden
op technisch gebied:
- biosensoren o.a. ISFET
- biodegradeerbare materialen
- diverse lasertoepassingen

3. Veranderingen 1988-2000
- samenwerkingplatforms met meerjarensubsidies voor grotere programma's (onderzoek)
- meer intertechnische opleidingen

6. Idem met voorbeelden
- geautomatiseerde patroonherkenning
- meer specifieke diagnose en meer
targettherapie met monoklonale
antilichamen (MCA's) bij een
verscheidenheid aan aandoeningen

4. Trends naast eigen discipline
- kunstmatige neurale netwerken
(data-acquisitie en verwerking , ref.
BRAIN-programma (EG))
- nieuwe materialen met kombinaties
van reaktief biologische en technische kwaliteiten

7. Idem met voorbeelden
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Mogelijke effekten van vermelde veranderingsprocessen op:

8. Maatschappij:
- de mens wordt supervisor over zijn informatieverwerkende en geautomatiseerde
omgeving die voor hem black boxes worden, deels al zijn)

(

9. Gezondheidszorg:
- de scheiding tussen leven en dood wordt abrupter
- de kwaliteit van het leven wordt hager (maar misschien onbetaalbaar en dus
nietvooriedereen)

10. Het onderwijs:
- inter-technische-opleidingen
- gestuurd door komplexe maatschappelijke vraagstellingen zoals gezondheidszorg,
milieu, energie
- waardoor tevens alfa- en gamma-aksenten funktioneel meegenomen gaan worden
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Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr. A. Huson op 11 april 1988.
Geboren: 1932

Discipline:

funktioneel anatoom

Funktie(s):

- kroondocent anatomie Rijksuniversiteit Leiden
- deeltijddocent funktionele anatomie TUB

1. Persoonlijke invalsboek La.v. veranderingsprocessen
Funktionele anatomie (= vorm en struktuur begrijpen vanuit de funktie);
aksent op volwassen lijf (met besefvan te weinig aandacht voor kinderlijf en
bejaarden); - spier-skelet-systeem; - biomechanica; - myocybemetica; - modelvorming

2. Veranderingen 1980-1985

'.

5. Idem met voorbeelden

Steeds grotere nadruk op:
- modelvorming
kwantificering (morfometrie) in
samenhang met
snelle ontw. in beeldregistratie en
verwerking; reconstructietechnieken
integratief gebruik van veel meer
gegevens dan vroeger

- beeldanimatie op 2-D scherm met
pseudo 3-D effekt; manipuleerbare
"transparantie" van afgebeelde
strukturen ter ondersteuning van
3-D perceptie in ruimtelijke orientatie
kontaktloze registratie van
verplaatsing met zeer hoge resolutie

3. Veranderingen 1988-2000
- doorzetten van de ontwikkeling van
math. modellen van anatomische
strukturen
een nieuwe groei in experimenteel
onderzoek in samenhang met deze
modellen
snelle ontwikkeling van beeldvorming en manipulaties hiermee
uitgaande van modelvorming van dit
soort komplexe systemen

6. Idem met voorbeelden
- meer van bovengenoemd soort presentaties van komplexe strukturen
in het lichaam
model & beeldvorming van veranderingsprocessen t.a.v. deze systemen onder invloed van ontwikkeling (van jong naar oud) en onder
milieu invloeden
modelvorming waarin vele detailstudies geintegreerd worden

4. Trends naast eigen discipline
- informatieverwerking (hardware en
software)
- methodenontwikkeling voor de
modelvorming van komplexe systemen en processen
- technieken voor beeldkonstruktie en
-manipulatie op 2-D-scherm

7. Idem met voorbeelden
- beeldvorming zoals bij CT-scan,
NMR, PET
- kontaktloze registraties van verplaatsingen en vormveranderingen
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8. Maatschappij:
- versterking van diagnostische gereedschap in de eerstelijnsgezondheidszorg
- betere toegankelijkheid van komplexe kennis voor een algemeen publiek, maar
dit vergt (dure) daartoe geschikt gemaakt programma's

9. Gezondheidszorg:
- vooral op het gebied van meer toepassingen van geavanceerde beeldbewerkingen
op steeds meer terreinen van het medisch handelen

10. Het onderwijs:
- meer gebruik van modellen en beeldvorming hierbij, interaktief, waarmee gevoeligheid van bepaalde variabelen kan worden bezien, alsmede doorwrocht wat
de achterliggende fundamentele kennisaspekten zijn t.a.v. het desbetreffende
objektgebied
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedacbtenwisseling met Prof.Drs. J. Moraal op 19 april 1988.
Geboren: 1934

Discipline:

psycbologische funktieleer

Funktie(s):

onderdirekteur TNO Instituut Zintuigfysiologie; dlt. kroondocent ergonomie TUE fak. Bdk

1. PersooDlijke invalshoek t.a.v. veranderingsprocessen
Psychonomie, ergonomie, informatieverwerking, mens-machine interfaces, besluitvorming, training en selectie, ontwerp, taakbelasting, sensor integratie.
2. Veranderingen 1980-1985
- vanuit aandacht voor "skills" (harde
ergonomie) die belangrijk is en
blijft!
ontw. naar ergonomie voor komplexe werksituaties met taken op
het kognitieve vlak
met veranderingen in de manier van
experimenteren Le. van puur lab.
onderzoek naar ekologiscbe kaders,
inzicht in kognitieve processen
zoeken via verbale protokollen,
meer een op een-simulaties

5. Idem met voorbeelden
- een ontwikkeling van de mens:
- als deel van werkproces,
- naar regelaar van zo'n proces
- naar supervisor van werkproces(sen)
- in samenhang met ontwikkelingen
op het gebied van automatisering,
robotika etc.

3. Veranderingen 1988-2000
- bovengenoemde trends zetten door
- een ontw. naar besturing van werkprocessen via o.a. robots, op steeds
meer lokaties
een ontw. naar produkten die hierin
passen
- ontw. in vormgeving van werksituaties met steeds meer integratie
van werkplek, informatiestromen,
organisatie, teamwork

6. Idem met voorbeelden
- geavanceerde decision-aids
geavanceerde leer-computers aangepast aan bet individu
expert-systemen voor diverse
toepassingen
automatische slagerij bestaat
reeds, meer automatisering zal
volgen

4. Trends naast eigen discipline
- informatietechnologie
- ontw. in de beheersing van komplexe processen
- technologische ontw. en bewustwording t.a.v. veiligheid, - vooral daar
waar effekten grootschaliger zijn

7. Idem met voorbeelden
- robotica in industrie
- netwerk modellen (toepassing)
- telematica in bet algemeen
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8. Maabcbappij:
Ontwikkelingen naar:
- steeds minder mensen in het arbeidsproces
- die meer en andere taken vervullen
- met andere middelen

9. Gezondheidszorg:
In vergelijking met industriele werksituaties Hjken veranderingen binnen de gezondheidszorg, na te ijlen, zich in nog prille ontw. te bevinden, d.w.z. wat de
toepassing van geavanceerde werkmethoden en apparatuur betreft.

10. Het onderwijs:
- naast behoefte aan mensen met specialistische kennis is meer aandacht wenselijk voor onderwijssituaties waarin problemen in grotere kaders en in samenhang tussen diverse disciplinaire invalshoeken bestudeerd kunnen worden
- grote veranderingen in vormen voor het toegankelijk maken van kennis vaar
studenten
- met 4-jarige opleiding of normverlaging aksepteren of sterke aksenten leggen
op 2e fase vervolgopleidingen voor de betere student.
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BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE
Trends in technologie 1980-2000
Memo n.a.v. gedachtenwisseling met Prof.Dr. R. Reneman op 13 juni 1988.
Geboren: 1935

Discipline:

arts, fysioloog

Funktie(s):

- kroondocent fysiologie - biofysika Rijksuniversiteit Limburg
- deeltijddocent fysiologie TUE

1. Persoonlijke invalshoek La.v. veranderingsprocessen
Fysiologie/Pathofysiologie
Algemene termen: - orgaanfunktie-celfunktie (normaaljafwijkend); - mechanismen
van ziekteprocessen; - met invasieve diagnostiek; - dierexperimenteel onderzoek;
- in vitro onderzoek
Specifiek: - hemodynamisch onderzoek; - hartspier mechanika; - hartspiermetabolisme; - mikrocirkulatie; - vloeistofdynamika; - doppler-ultrageluid; - perifeer
vaatlijden; - hartspierschade bij ischemie; - cerebrovaskulair lijden
2. Veranderingen 1980-1985
- meer werken op molekulair nivo
- digitale beeldverwerking
- toename betrouwbaarheid niet-invasieve diagnostiek (ultrageluid)

5. Idem met voorbeelden
- receptor/metabole studies met PET
- niet-invasieve detektie van harten vaatlijden met verhoudingsgewijs goedkope methodes (ultrageluid)
- bestudering processen op mikrocirkulair nivo bij de mens

3. Veranderingen 1988-2000
- verbetering van de technieken om
processen op molekulair nivo te
kunnen bestuderen met inbegrip
van: bestudering van "biochemische
processen" in vivo
dierexperimenteel met mikrocirkulatietechnieken - humaan met b.v.
PET
verdere verbetering van de nietinvasieve diagnostiek en niet
chirurgische behandeling van aandoeningen
toepassing van mikroelektronika in
de geneeskunde

6. Idem met voorbeelden
- het niet-invasief, on-line leggen
van relaties tussen struktuur en
funktie (inklusief chemische funktie) in de meeste organen bij de
mens
''biochemie in vivo" - bestudering
van b.v. thrombotische processen
in het intakte dier
celfunktie in vivo

4. Trends naast eigen discipline
met restriktie
- supergeleiding bij hogere temperaturen
- gen-ziektekoppeling
- lasertechnologie

7. Idem met voorbeelden
met restriktie
- genetisch verklaren van ziekteprocessen en vroegdiagnostiek van
deze afwijkingen (intrauteriem)
- digitale beeldverwerking
- lasertoepassingen
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8. Maatschappij:
- duidelijke verschuiving van intramuraal naar extramuraal voor wat betreft
diagnostiek en behandeling
- verdere ontwikkeling thuiszorg, mits op voorwaarde van realiteit en niet in het
kader van bezuinigingen
- sterkere "medische kontrole" op abortus en mogelijk partnerkeuze Lv.m. geneziekte relatie. Dit onder voorbehoud omdat ik het niet helemaal kan overzien.

9. Gezondheidszorg:

Ja,
- verschuiving chirurgische naar niet-chirurgische behandeling
- verschuiving naar niet-invasieve diagnostiek en behandeling
- verschuiving intra- naar extramurale zorg

10. Het onderwijs:
- in eerste fase niet ingrijpend, docenten dienen weI in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen, misschien meer dan nu het geval is (nascholing intensiveren?)
- tweede fase lijkt een uitgelezen mogelijkheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zonodig in overleg met industrie (ook mee betalen).

