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KADER
1.

De Technische Universiteit Eindhoven (TUE) kent een speciale infrastruktuur
voor het gebied van de Biomedische en Gezondheidstechnologie (BMGT). De
beleidsaandacht voor onderwijs en onderzoek op dit gebied is toevertrouwd aan
een kommissie waarin aile TUE-faklliteiten zijn vertegenwoordigd. Leden en
adviseurs van deze BMGT-kommissie (zie pag. 29) leverden observaties en visies
over veranderingsprocessen, samengevoegd in het rapport BMGT 88.232, Trends
jllni 1988.

2.

De inhoud van het rapport over trends diende als input voor een besloten
workshop op 22 juni 1988. Op deze workshop werd nagedacht over veranderingsprocessen en hoe die van invloed kunnen zijn op de TU E in het algemeen
en de BMGT in het bijzonder. Bezien welke beleidsaandacht dit zal vragen in
een strategisch perspektief vormt het doeI van dit kommunikatieproces.

3.

Dit rapport geeft een tweede beeldvorming over elementen van belang voor de
vorming van een strategisch beleid. Voor een deel vormt dit het verslag van de
besloten workshop op 22 juni 1988 i.e. de 4e bijeenkomst van de TUE kommissie BMGT. Voor een deel geeft dit persoonlijke bijdragen van de opsteller van
dit rapport. De eindredaktie van dit rapport kwam tot stand via een schriftelijke kommunikatie met leden en adviscurs van de kommissie BMGT in de periode 15juli -15 oktober 1988.

4.

Verwijzingen tussen haakjes in dit rapport betreffen het eerste rapport over
trends BMGT/88.232. De verwijzingen A, B of C slaan op drie invalshoeken tol
het proces van strategievorming:
[A] Omgevings c.q. kontingentie aspekten (waarvan een aantal bijeengebracht
in par. 5.1 van BMGT 88.232). Het zijn antwoorden op de vraag: "Wat
gebeurt er om ons heen?"
[B] Aspekten die de rol van een universiteit in onze samenleving betreffen en
van nut kunnen zijn in het projekteren van [A]-aspekten op de universitaire struktuur en kultuur.
[C] Punten waarop [A]-aspekten via [B]-"filtering" aanleiding geven tot beleidsaandacht (waarvan een aantal reeds bijeengebracht in par. 5.2 van
BMGT 88.232). Hier spelen de vragen wat is belangrijk voor ons en wat
kunnen/moeten wij eraan gaan doen?

5.

het trend-rapport BMGT/88.232 geeft een grote verzameling beknopte kenschetsen van veranderingsprocessen. In dit rapport worden verschillende elementen
nader bezien en samengevoegd onder een beperkt aantal noemers. Het zal dllidelijk zijn dat die zelden geheel onafhankelijk van elkaar beschouwd kunnen
worden. De TUE-kommissie BMGT vervolgt haar proces van strategische beleidsvorming. Hierbij zal nog meer konvergentie, reduktie en eenduidigheid tot
stand gebracht moeten worden. Veel hiervan raakt aan andere beleidsprocessen
binnen deze universitaire gemeenschap. Het voor U liggend rapport beoogt
mede input te zijn voor kommunikatieprocessen over strategievorming in bredere kring.
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ONDERWIJS ALGEMEEN

6.

Op vele momenten in dit kommunikatieproces kwam de relatie tussen onderzoek
en onderwijs aan de orde. De diskussieprodukten op dit onderwerp voegen we
hier samen met het aksent op onderwijs.

7.

Ais belangrijk gegeven geldt (5.1-b) de scheiding in financiering van onderzoek
en van onderwijs [A]. Oit wordt een grote invloed op de kllltuur van de lIniversiteit toegekend. Men ervaart in het algemeen een onderschatten of nauwelijks stilstaan bij de impact die dit heeft. De kommissie is unaniem van mening
dat de TUE-beleidsvorming hier veel aandacht aan zal moeten schenken.

8.

Een standpllnt La.v. de trendbrellk in ge"integreerde financiering van onderzock
en onderwijs is het vcrder doorvoeren van cen diversiteit in taakstelling in de
zin van groepen met onderzoek als primaire taak en groepen met onderwijs als
primaire taak (5.2-c) [C] (o.a. Bouma).

9.

Op voorstel van Janssen, voorzitter van de kommissie BMGT en van de workshop op 22 juni 1988, wordt besloten het gegeven ad 7 genuanceerd te bekijken
via enkele kategorieen [B]:
l I e fase onderwijs
II
afstudeerprojekten, stages, keuzekolleges zoals ondermeer de BMGT die
mede inhoud geeft
III 2e fase onderwijs
IV 3e fase onderwijs (ref. Tels) voor de groeiende behoeften aan education
permanente.

10.

Beleid La.v. het 2e fase onderwijs kan men niet los van onze onderzoekkoncentraten bezien. De kategorieen II en IV zlIllen daar ook nallw mee verweven
zijn. De belangen van goed onderwijs en het behartigen van excellerende onderzoekprogramma's schuiven hier in elkaar.

11.

Een beleidsstandpunt is de scheiding tussen Ie, 2e en 3e fase niet zo sterk tc
institutionaliseren als middel om de kwaliteit van de Ie fase te kunnen handhaven [C] (o.a. Janssen).

12.

T.a.v. de kategorie I kan de stelling ad 8 worden ingenomen. Uit de diskussie
voIgt daarbij een noodzaak van voortdurende voeding van deze kategorie uit
ontwikkelingen op de andere kategorieen.

13.

Scheiding in groepen ad 8 heeft voordelen maar als nadeel dat dit "doorsijpel"effekt van onderzoek naar Ie fase onderwijs moeilijker te realiseren zal zijn.
De toenemende druk naar zelf verwerven van inkomsten zal steeds meer resu 1taat (moeten) krijgen maar zekcr niet autornatisch tot aandacht voor versterking van I leiden. Een tegenovcrgcstelde verwachting wordt realistischer gcacht
(o.a. Tels).

14.

Een beleidsstandpunt stelt normverlaging te aksepteren voor de 4-jarige opleiding, aksenten plaatsen in de 2e fase voor de betere student (o.a. Moraal) [C].
Met verwijzing naar de rede van Hooge op 5-9-1988 zou je zoiets in internati-
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onale kaders moeten bezien (Beneken).
15.

Een beleidspunt gaat uit van 2e fase ontwikkelen in relatie met onderzoek,
maar als noodzakelijke voorwaarde zien dat men dit goed moet onderbouwen in
het 1e fase onderwijs (Huson) [C]. Dit te hewerkstel1igen zal krachtige heleidsaandacht vergen (meerderheid).

15A. Iedere 2e fase onderwijsrichting stelt zijn eigen specifieke eisen. Een Ie fase
zal breed en algemeen moeten blijven. Het onderscheid hiertussen maakt het
niet goed mogelijk om in de Ie fase tot gerichte goede onderbouwing van een
2e fase onderwijs te komen (Beneken).

16.

Als een alternatieve beleidslijn acht men het zinvol om Ie fase opleidingen te
bezien met mixtures zoals b.v. W + E of W + T [C] (Janssen).

17.

Het handhaven van een sterk stuk II, (capita selecta, afstudeerprojekten) wordt
een groot belang toegekend voor de noodzakelijke voeding van het Ie fase
onderwijs uit onderzoekontwikkelingen [C].

18.

Als een belangrijke omgevings- c.q. kontingentie-faktor komt bij herhaling naar
voren de te verwachten hardere selektie naar een kleiner aantal onderzoekprogramma's in de komende jaren [A].

19.

De universiteit zal daar op moeten inspelen (o.a. 52-i). Struktureringen in die
richting stellen specifieke eisen. De vraag is of dit anders realiseerhaar zal
zijn dan via het formeren van doelgerichte onderzoekgroepen, aIleen indirekt
betrokken bij onderwijstaken.

20.

Een diversiteit in taakstelling zoals aangegeven in punt 8 kan weI eens een
harde noodzaak blijken. Het beleidsdenken zal zoiets zeker in beschouwing
moeten nemen. De konklusie van de diskussie is dat daarbij tevens de relatie
tussen beide soorten groepen in het beleidsdenken meegenomen zal moeten
worden (o.a. de Bruijn, Huson, Graafmans).

21.

Een strukturele oplossing die de verwevenheid tussen al het universitaire onderwijs en onderzoek weer effektief terug hrengt heeft de voorkeur. De mogelijkheden hiervoor worden echter nauwelijks of niet aanwezig geacht. Niets
docn of iets van cell schijnoplossillg rcaliscrCIl worth ill dezc £lIs hijzollder
onverstandig belcid beschouwd l Cj.
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ONDERZOEKALGEMEEN
22.

Los van de bewegingen in onderzoeksoorten en thema's en de vraag om adekwate aanpassing in onze onderzoekobjekten dient zich een noodzaak aan om
het lopend onderzoek in het algemeen te bewaken en veelal te versterken op
aspekten als produktiviteit, effektiviteit, kwaliteit, struktuur, management.
De druk op het universitaire bestel zal deze noodzaak groter maken [A]. Een
goed beeld van de wezenlijke funkties van het universitaire onderzoek [B]
wordt essentieel geacht voor een adekwaat adaptatieproces. Voor het tot stand
brengen van een krachtigere infrastruktuur worden organisatorische aanpassingen onontkoombaar geacht (52-c) [C].

23.

Uit dit kommunikatieproces voIgt een algemene konklusie dat het voor iedere
groep binnen de TUE een toenemend belang is deel uit te maken van een
daadkrachtige organisatie.

24.

Hierbij sluit het reeds gestelde aan onder de punten 18 tim 21. Tels steJt als
een goede richtgedachte voor beleidsdiskussies, dat zo'n onderzoekgebied als
dat van de BMGT binnen 10 jaar financieel gezien geheel "self supporting" zal
(moeten) zijn [A]. Hoe moet men naar zoiets toe werken?

25.

De akademische vrijheid in het onderzoek wordt in het algemeen als een groot
goed beschouwd. Dit wordt zeker ernstig bedreigd en vraagt om krachtige
reakties (o.a. Timmermans, Janssen, Huson). De omvang van het z.g. vrije-onderzoek zal echter zeker afnemen. Niet iedere universitaire onderzoeker zal zo
zonder meer een recht op vrij-onderzoek meer kunnen c1aimen. Hoe gaat de
universiteit en in het bijzonder een technische universiteit dit nu selekteren?

26.

Een beleidslijn hierbij serieus te bezien is het nog meer bevorderen van onderzoekclusters (VF-programma's, TUE-koncentraten, Instituten etc.) het versterken van de infrastruktuur hiervoor, het management, en de middelen voor
onderzoeksturing (o.a. Bouma, Beneken) [C].

27.

Binnen die clusters kan men het management mimte en beslissingsmogelijkheden bieden voor een deel vrij-onderzoek [C].

28.

Zoiets kan men uiteraard ook per fakulteit voorstaan. Ook daar vereist dit
selektie, dus beoordeling, dus overzicht, wijsheid, ervaring gelouterd in research management. Oplossingen zoeken in die richting vraagt eveneens een
nogal ingrijpende aanpassing van de infrastruktuur van een fakulteit. De taakstelling, de bezetting en de (machts-)positie van de wetenschapskommissie zal
dan b.v. gewijzigd moeten worden. Ondermeer vraagt dit een groei naar consistentie in de tijd t.a.v. research koordinatie, niet meer zo sterk beinvloed door
de frekwente wisselingen in bezetting van dit soort kommissies [C].

28A. Koordinatie per fakulteit richt zich overwegend op monodisciplinair onderzoek.
Vom een multidisciplinair gebied als de BMGT zal zoiets geen oplossing bieden
(Bcneken).

29.

Ook een geniaal onderzoeker die men ruimte wil geven voor vrij-onderzoek kan
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nog maar weinig zonder een vruehtbare onderzoekomgeving, zonder ondersteuning op diverse gebieden. Oit gegeven pleit voor een verankering in goede onderzoekkoncentraten en leidt tot een voorkeur voor het alternatief genoemd in
27 [C].
30.

Er is onduideljjkheid hoe de TUE nu wil omgaan met de gekozen onderzoekkoncentraten. In ieder geval zuBen versterkingen op de z.g. HOOP-elementen
nagestreefd moeten worden zoals: twee of meer publikaties per f.t.e.; inbreng
aan 2e en 3e geldstroom per f.t.e.; internationalisering. In ieder geval zal bevorderd moeten worden dat het BMGT-onderzoek op dit soort elementen voldoende blijft/gaat seoren [C].

30A. Oat de onderzoeker een belangrijke mate van vrijheid heeft is altijd aangemerkt als een van de aantrekkelijke aspekten van de Nederlandse onderzoekorganisatie. Heden ten dage is hiervan met veel meer overgebleven. Oeze ontwikkeling heeft veel negatieve aspekten. Een onderzoeker dient zieh uiteraard te
verantwoorden. Meer en meer moet dit vooraf geschieden bij de voorwaardelijke financiering en bij subsidie-aanvragen. Yoor een deel zou dit ook aehteraf
kunnen. Oit is een noodzaak voor behoud van een deel vrij onderzoek. Oaar
zouden we ons sterk voor moeten maken (Reneman).
30B. Een ideaal beeld om na te streven is b.v. dat goede groepen e.q. goede onderzoekers 2/3 deel van het onderzoektijd programmatiseh invuBen en voor 1/3
deel vrijelijk over de middelen kunnen beschikken [C] Reneman.
30C. Te verdedigen is dat een onderzoeker die na vier jaar nog preeies doet wat hij
van te voren heeft opgeschreven, een slecht onderzoeker is (Reneman).
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INTERNATIONAUSERING
31.

Het eigen onderzoek (en onderwijs) in harmonie houden met ontwikkelingen
elders in de wereld wordt in toenemende mate als belangrijk ervaren. In het
bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de Europeanisering van onderzoek die
zich begint af te tekenen (o.a. Bouma, Beneken, de Bruijn, Reneman) [A].

32.

Hier geen rol in zoeken en vinden kan de kontinui:teit van een onderzoekgroep
de komende jaren in moeilijkheden brengen. Hier weI in participeren vereist de
nodige inspanning. Dit vraagt een redelijke omvang van de onderzoekscluster
om hiervoor een bepaalde kapaciteit af te kunnen zonderen. Dit vraagt ook
voldoende budget voor reizen [B].

33.

Per onderzoekscluster zal de gevraagde inspanning specifiek zijn. Vanuit de
TUE als geheel, zou enige bundeling van effort efficient kunnen zijn. Een buro
buitenlandse betrekkingen zou een hierop gerichte algemene taakstelling kunnen
krijgen [C].
Zoiets zal beperkt zijn tot informatie over subsidiemogelijkheden in het algemeen. Zulk een buro zal nauwelijks of geen rol kunnen spelen bij het tot stand
brengen van samenwerkingen. Deze dienen op de werkvloer tot stand te komen
(Reneman).

34.

Bij het wegvallen van de Europese binnengrenzen eind 1992 zal ook een konkurrentie-invloed tussen onderzoeksinstituten tot gevolg hebben. Het vrijere
verkeer, zalleiden tot een koncentratie van onderzoekers in een geringer
aantal top-instituten binnen Europa, verwacht de RAWB [A]. Dit wordt een belangrijke faktor (bedreigingjuitdaging) geacht. Tijdige beleidsvorming hierop en
konsekwente uitvoering hiervan wordt als noodzakelijk onderkend [C].

35.

Aandacht voor doelmatige internationalisering wordt op de eerste plaats van
belang geacht voor de leiding van iedere onderzoeksgroep. In samenhang kan
vanuit de BMGT een aktieprogramma tot stand worden gebracht. Het is echter
ook een punt van belang voor de TUE als instelling. De internationalisering
dient een belangrijk aktiepunt te zijn in het TUE-beleid voor de komende
jaren [C].

-7SPECIAUSATIE VERSUS IN1EGRATIE
36.

Om ergens goed in te worden moet je beperkingen aksepteren, - moet je specialiseren. Vele problemen zijn meeromvattend dan een specialisme aankan. Dit
vraagt evenzeer de nodige aandacht voor integratie [A]. De druk op de universiteiten heeft een weg genomen naar sterke aksenten op "mono"-disciplinaire
ontwikkelingen en naar afnemende randvoorwaarden voor de multidisciplinaire
aktiviteiten [A].

37.

Dit voIgt als een belangrijke algemene observatie uit dit kommunikatieproces.
De gehele kommissie acht dit een bijzonder onverstandige ontwikkeling. Gepleit
wordt voor behoud van het weinige multidisciplinaire onderzoek dat we tot
stand brachten. Gesteld wordt dat het behoud hiervan niet anders mogelijk is
dan vanuit een sterke politieke wil en krachtig beleid vanuit de universitaire
gemeenschap [C].

38.

Lammers wijst naar de ontwikkeling van facility management (FM). Dit komt
vanuit het bedrijfsleven. Men beziet hierbij welke taken binnen het bedrijf
spelen, op welke hiervan men zich sterk acht en op welke niet, wat men hiervan zelf inhoud wil blijven geven en wat men beter kan uit besteden. FM gaat
ook spelen buiten het bedrijfsleven ondermeer bij instellingen voor gezondheidszorg.

39.

Hier adekwaat op inspelen duidt Lammers aan als de ontwikkeling van facility
engineering (FE). Gei"ntegreerd ontwerpen van taken, hulpmiddelen, werkplek,
gebouw en inrichting hiervan. Op FE en FM ziet hij een groeigebied voor
onderzoek en onderwijs.

40.

In deze nieuwe behoefte te voorzien vereist kadervorming om passende specialisten tot samenwerken te brengen en zo tot een gei"ntegreerde aanpak van dit
soort zaken. Behoud/versterking van multidisciplinaire kaders zoals die van de
BMGT kent hij mede hiervoor een groot belang toe. Dit soort kaders moeten
ook ontwikkelingen als voor FE en FM kunnen faciliteren.

41.

De Bruijn ondersteunt deze visie vanuit de realiteit van zijn bedrijf. Zonder
een goed doordachte FM zou je zo'n bedrijf niet kunnen runnen. Zoiets gaat
voor meer organisaties spelen. Onderzoeken en leren hoe je zoiets als FM en
FE aanpakt vormen interessante kansrijke thema's voor de TUB. Een kultuur
van multidisciplinair samen denken en werken is hiervoor onontbeerlijk.

42.

De associatie naar onderzoeksbeleid geeft de vragen, waar zijn we mee bezig,
wat doen we goed of waarop excelleren wij, waarop zijn we minder goed of
slecht, hoe kun je die zwakke punten versterken door samenwerking met daarop weI sterke groepen [C].

43.

Projekten zoals op hartkleppen, artherosderose, bloedreiniging, anesthesie zijn
goede voorbeelden van hoe het zou moeten. De recente integratie van W-onderzoek met T-ontwikkeling van materialen vormt ook zo'n positief voorbeeld.
De algemene randvoorwaarden voor dit soort multidisciplinaire ontwikkelingen
zijn echter beperkt (5.2-m) [B].
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44.

De kommissie is in het algemeen van oordeel dat de vorming van "specialistische" kennis, zoals die binnen de fakulteiten plaats vindt van het aller grootste belang is, maar dat de TUE een deel haar kapaciteit toegankelijk moet
houden voor multidisciplinair werk zoals dit b.v. op het gebied van de BMGT
wordt nagestreefd. Realisering van dit soort integraties is niet mogelijk zonder
passende infrastruktuur en hiervoor bestemde middelen [B].

45.

Gepleit wordt voor kleine kapaciteit aan AlO's en OlD's waarmee de kommissie
BMGT nieuwe impulsen kan geven aan het multidisciplinair werken (5.2-m) [C].

45B. Er bestaat een knelpunt La.v. het aantal plaatsen in Nederland dat voor goede
gepromoveerden beschikbaar is om enkele jaren na hun promotie te overbruggen. Het KNAW-programma en Huygen's-programa leveren hiervoor onvoldoende
ruimte [B] (Reneman).
45C. Naast ruimte voor AlO's en OlD's (punt 45) bestaat er ook een (wellicht nog
grotere) behoefte aan plaatsen voor "post docs" [C] (Reneman).
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STRUKTUUR VOOR STRATEGISCHE BELEIDSPROCESSEN

46.

Iedere (grate) organisatie is genoodzaakt om een goede notie te hebben van
hoe de wereld veranderd en hoe daar op ingespeeld moet worden.

47.

Een universiteit wordt ondermeer gekenmerkt door een relatief grate traagheid
in verandering. Dit gegeven ondervindt zowel positieve als negatieve
waardering. In een beleidsdenken zal men dit in ieder geval als een realiteit
moeten meenemen [B].

48.

Het organiserend vermogen van de universiteit lijkt reeds tot overbelasting
gebracht te kunnen worden door de frekwentie van de ministeriele interventies.
Steeds meer heeft het reageren hierap kenmerken van een ad-hoc praces waarin gaten vaIlen en zelden aIle interne resources tot voldoende benutting gebracht worden.

49.

Veel"verandering in de wereld" wordt gekenmerkt door aspekten als: toenemende komplexheid; schaal vergrating; afnemende levensduur van pradukten, van praduktiemethoden, en van benutbare kennis en kunde; in het algemeen
door een toenemende snelheid en een grater wordende invloed op mens, maatschappij en milieu [A].

50.

De TUE-gemeenschap kent medewerk(st)ers met een brede kijk en een voldoend
diep inzicht, t.a.v. wetenschappelijke en/of technologische doorbraken, met
maatschappelijke en/of politieke antennes (term van de Bruijn), met een realistische visie op de belangrijke veranderingen om ons heen en hoe men daar op
zou kunnen/moeten inspelen [B].

51.

De kommissie konformeert zich aan een voorstel van Gartz om voor de TUE
als insteIling een infrastruktuur te ontwerpen en realiseren, voor een kontinu
praces van strategische beleidsvorming met benutting van personen als geschetst in punt 50 (52-h). Zo'n nieuwe infrastruktuur voor het lange termijn
denken zou het organiserend vermogen voor korte termijn aktiviteiten aanzienlijk kunnen onderbouwen en versterken [C].

52.

Het BMGT-dwarsverband heeft vanaf de aanvang kleinschalig en aIleen voor
het aspektsysteem BMGT dit soort funkties trachten te vervullen ter versterking van de BMGT-graepen bij de verschillende fakulteiten. Ervaringen hiermee
kunnen mede van nut zijn bij het nadenken over een doelmatige TUE-infrastruktuur voor strategische beleidspracessen (o.a. Beneken) [B]. Zulk een infrastruktuur wordt mede als een doelmatig gremium gezien voor interakties tussen
het BMGT-dwarsverband, de fakulteiten, de organen van het TUE top-bestuur.

53. . Graafmans meldt dat de huidige TUE-onderzoekkommissie (COZ) nadenkt over
een klankbordfunktie met karakteristieken als hier besproken voor strategische
beleidsvorming.
54.

Dit wordt als positief ervaren. Als kritische punten komen naar voren: de vele
routine zaken en ad-hoc problemen in de taaksteIlingen van COZ. (Dit wordt
geen gunstige faktor geacht voor het lange termijn denken); de frekwente
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wisselingen in dit gremium (met voordelen maar ook met nadelen La.v. konsistentie in de tijd); aIleen onderzoek en niet onderwijs hierin betrokken.
55.

Een TUE-infrastruktuur voor strategische beleidsprocessen zal een funktionele
relatie met de TUE-kommissies voor onderzoek en onderwijs dienen te omvatten [B, C].

55A. Een funktionele relatie zoals aangegeven in 55 kan leiden tot kompetentieproblemen. Beter is hier te spreken van een nuttig kanaal voor kommunikatie, of
Hever nog voor ad-hoc-kontakten (Beneken).
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OMGAAN MET TRENDS

56.

In hoofdstuk 2 van het rapport BMGT/88.232 worden een aantal algemene gedachten weergegeven over de relatie tussen veranderingsprocessen en beleid.
Het rapport geeft echter op de eerste plaats een beknopt beeld van veranderingsprocessen en hoe die op ons van invloed zijn voor zover dit overzien
wordt door de leden en adviseurs van de kommissie BMGT.

57.

Deze beeldvorming is primair bedoelt als onderbouwing van onderzoek- en
onderwijsontwikkeling voor BMGT-aktieve groepen. Dit beoogt (5.2-a) [C]:
bijdragen te leveren aan idee-generatieprocessen voor nieuwe projekten;
onderlinge samenwerking te bevorderen;
subsidie-aanvragen in een breder kader te plaatsen en zo mogelijk te
versterken.

58.

Een observatie uit dit kommunikatieproces wordt weI algemeen bekend geacht
maar niet altijd zo op konsekwenties voor onderzoek en onderwijs beschouwd.
Deze observatie luidt: Ook onderzoek is onderhevig aan veroudering [A].

59.

Veroudering kan slaan op de onderzoekthema's of op de toegepaste methodologie. Maar deze kan ook gelden voor sekundaire elementen in de onderzoekkapaciteit. De trends in het rapport BMGT/88.232 beogen ook zicht te bieden op
mogelijkheden voor "updating" van het onderzoekinstrumentarium, b.v. met een
nieuwe experimentele methode (buiten de eigen discipline), een nieuw statistische pakket, een nieuw analytisch gereedschap (5.2-b) [C].

60.

Onder de hiervolgende noemers worden aksenten gelegd op enkele verandcringsprocessen. Het eerder genoemde rapport BMGT/88.232 geeft in beknopte
vorm een meer omvattend overzicht van voor ons relevante trends.

- 12 -

ONTWIKKELING NAAR GROTE AANTALLEN

61.

Tijdens de workshop geeft Tels een tussentijdse samenvatting. Een aantal aangedragen trends plaatst hij daarbij onder de algemene noemer "0ntwikkeling
naar grate aantallen" [A]. Hierin betrekt hij de graeiende aantallen mensen, mogelijkheden, - permutatie, - studenten, - data, etc. Beleid zal op de eerste
plaats daar op gericht moeten zijn. Hoe moet je daar als instellingjorganisatie
op reageren? Welke struktuuraanpassingen kunnen hiervoor wenselijkjnoodzakelijk worden?

62.

Tels verwijst hierbij naar de beeldvorming van Beneken. Deze geeft langs een
as de toename van het aantal informatiebrannen en langs een andere as de
toename van de mate van informatieverwerking, met als funktie van deze beide
ontwikkelingen de graei naar praktische toepassingen [A].

63.

Beneken benadrukt de onafhankelijke snelle graei in informatietechnologie en
die in kommunikatietechnologie. Hij wijst op effekten van de integratie hiervan; b.v. in de ontwikkeling van netwerken; b.v. ook in de ontwikkeling van
interaktieve apparaten. In het algemeen wordt dit globaal bekend geacht maar
in de gevolgen zeker nog niet voldoende onderkend [A].

64.

Op de eerste plaats ziet men hier nieuwe uitdagingen voor onderzoeksontwikkeling (o.a. Beneken) b.v. automatische data acquisitie en display voor anesthesie; de ontwikkeling van intelligente patientbewaking, ontwikkelingen op het
gebied van beeldvorming [B].

65.

Op de tweede plaats ziet men hieruit opmerkelijke veranderingen voortkomen
in vele leef- en werksituaties; ondermeer binnen de gezondheidszorg (het objektgebied voor de BMGT); maar ook bij onderwijs en bij onderzoek in het
algemeen. Iedere student zal in de opleiding met deze nieuwe mogelijkheden
moeten leren omgaan. Ieder onderzoek waarin de nieuwe mogelijkheden van
informatie en kommunikatie technologie niet adekwaat zijn ingebouwd zal in
resultaten gaan naijlen bij konkurrerend onderzoek waar dat weI funktioneel is
gelntegreerd [B].

66.

Tels sluit in zijn beschouwing aan bij de trend naar gratere toegankelijkheid
van statistische methoden (o.a. Wijnen, Sander). Dit vormt ook een manier om
te leren omgaan met grote aantallen. Ontwikkelingen die ondermeer hierap
steunen en nog meer bevorderd zouden moeten worden zijn:
Die naar grate clinical trials waarbij meerdere ziekenhuizen zijn betrokken.
Die naar meer epidemiologisch onderzoek in het algemeen.

66A. Naast deze realiteit moet een vraag ons noodzakelijk blijven bezig houden, nl.

hoe wij bij die grater wordende aantallen nog oog kunnen houden op de behoeften van de individuele mens (student, patient) (Beneken).
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MULTIPLE-INPUT-MULTIPLE-OUTPUT-SYSTEEM
67.

Een deel van de samenvattende besehouwing van Tels handelt over de interne
struktuur in relatie tot de ontwikkeling naar grote aantallen. De sterke groei
in aantal studenten heeft b.v. een grote invloed op de kultuur en struktuur van
de universiteit. In veel zaken vormt dit een zo bepalende faktor dat andere
belangen daardoor op de aehtergrond raken. Tels refereert naar Bertholet
(TUE-WM) met de observatie dat sterke groei in steden zaals b.v. Mexico City
en Athene, met vele miljoenen inwoners laat zien dat dit kan plaats vinden
zonder een bijpassende ontwikkeling van de infrastruktuur met vele gevolgen
voor de kwaliteit van het leven in het algemeen.

68.

De diversiteit in de ontwikkelingen die ons raken is groot. Iedere trend op
zich is komplex. Tels konkludeert hieruit dat het opvangen van signalen en
adekwaat inspelen op veranderingen daarom nimmer via een interne klub doelmatig beheerst kan worden.

69.

Een opmerkelijk aggregatienivo in de universitaire organisatie ziet Tels in de
leerstoel (met alles daarom heen). Hij meent dat de veelheid en diversiteit aan
leerstoelen borg kan staan voor het opvangen en verwerken van de meeste belangrijke veranderingsprocessen die ons raken.

69A. Die ene interne klub is nodig voor onderlinge kommunikatie en om informatie
van de veelheid aan leerstoelen bijeen te brengen. Het opvangen en verwerken
van veranderingsproeessen zal niet mogelijk zijn zander zulk een klub omdat
als regel de leerstoelen als los zand aan elkaar hangen (Beneken).
70.

De Bruijn formuleerde de visie, die hierbij aansluit Le. dat aanpassingen aan
snelle ontwikkelingen elders realiseerbaar is via het deeltijds aantrekken van
personen aktief betrokken bij dat soort ontwikkelingen. Zoiets werkt vooral
goed in een sterk eentraal geleide organisatie maar nauwelijks of niet doelmatig in een "free for all" organisatie als de TUE (Beneken).

71.

Vervolgens aeht Tels het noodzakelijk dat hierbij waar mogelijk samenwerkingsverbanden tot stand komen waarmee sterkere reakties op uitdagingen/bedreigingen mogelijk zijn. Hij pleit voor het bevorderen van multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden daar waar die zich aandienen.

72.

De kommissie BMGT herkent zieh in dit standpllnt. Eehter het beleid dat ons
(van blliten) wordt opgedrongen bevordert dit niet maar daarentegen bovenal
dat van de monodisciplinaire ontwikkelingen. Vele maatregelen hebben geleid
tot grote sehuttingen rond vakgroepen en rond fakulteiten, waarbinnen aIleen
de eigen kontinuiteit prioriteit heeft/moet hebben. De groei naar dwarsverbanden krijgt nog maar weinig werkzame randvoorwaarden mee.

73.

Tels konkludeert dat het bovenal ons aller taak is te (blijven) bouwen aan een
universiteit zander (interne) schllttingen. Aktiviteiten die dit mede beogen
moeten we steunen. Krachten die dit belemmeren moeten we leren het hoofd te
bieden.
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74.

In dit streven acht hij het bevorderen/stimuleren van onderlinge kommunikatie
een noodzakelijk beleidspunt. Wetenschapsvoorlichting, kennistransfer zijn hierbij belangrijke zaken. Hierbij is het ook van groot belang te groeien naar een
beter inzicht in waar het nu wezenlijk omgaat bij kennisoverdracht. Voor het
stimuleren van meer intern overleg acht Tels de persoonlijke benadering bij dit
alles belangrijk b.v. vanuit een funktie als rektor.

75.

De kommunikatie op dit onderwerp konvergeert naar de standpunten [C]:
De universiteit zien als een open systeem.
In een komplexe steeds sneller veranderende "omgeving" (volgens de kontingentie-benadering kan dit ook interne aspekten omvatten).
Waarvoor de multiple-input-multiple-output op vele nivo's en over vele
disciplinaire invalshoeken gezien moet worden als de aangewezen manier
om met voldoende interne variantie naar behoefte te blijven adapteren
aan de veranderende omgeving.
Waarbij dwarsverbandvorming waar wenselijk geacht geen onnodige belemmeringen zouden mogen ondervinden.
Met veel aksent op de persoonlijke benaderingen.
Maar toch zeker ook met zoiets als een infrastruktuur voor koncentratie/integratie/lange termijn beleidsvorming op alles wat hierbij speelt (zie
punt 51).
Van waaruit stimulancen moeten voortkomen voor brede lagen op aIle
nivo's van deze universitaire gemeenschap.
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MODELVORMING

76.

Veel visies en observaties leggen een toenemende nadruk op modelvorming. Men
plaatst dit in een methodologische samenhang tussen informatieverwerking,
modelvorming en applikaties (o.a. Sander). Men ziet het als een vooruitgang
dat hier steeds meer parameters in kunnen worden meegenomen (o.a. Lammers).
De huidige modelvorming laat ook de verwerking toe van steeds meer data (o.a.
Huson).

77.

Uitbreiding van rekenfaciliteiten laat meer rekenintensieve modelvorming toe.
Hierdoor ontstaan meer toepassingen op komplexe situaties met relatief veel
onzekerheden. Dit alles leidt tot een groei in modelvorming met minder
vooronderstellingen (Sander).

78.

Modelvorming is binnen bereik aan het komen voor komplexe systemen die niet
lineair zijn en niet deterministisch van aard (v. Campen, Janssen, Sander).

79.

Het model vindt steeds meer toepassing in on-line sturing en verwerking van
gegevens in een experiment (o.a. Beneken, Janssen).

80.

Het model vormt een eindprodukt van een fundamenteel onderzoek. Nieuw
verworven inzicht wordt in die vorm gepresenteerd t.a.v. een meestal beperkt
objektgebied. Het model vormt het begin van een ontwerpcyclus. Aile relevante
zaken worden daarin gelntegreerd aan het begin van het ontwerpproces. Beide
soorten modellen evenals beide soorten onderzoekers groeien steeds meer uit
elkaar. Dit is een karakteristiek van de toenemende kloof tussen zogenoemd
fundamenteel en toegepast onderzoek [B]. Kennistransfer en wezenlijke vormen
van samenwerking tussen deze soorten onderzoekers worden als moeilijk ervaren maar van wezenlijk belang, zeker op technische fakulteiten [C].

81.

Het IPO-onderzoek geeft een ontwikkeling in aksenten van "perceptie", naar
"kognitie en taal", en vervolgens naar "handelen". De modelvorming ontwikkelde
zich van fysischjfysiologische- naar psychofysische- en tenslotte naar meer
kwantitatieve modellen. Deze uitbreiding van het objektgebied, verweven met
deze ontwikkeling naar meer omvattende modellen, vormt tevens een basis voor
een groeiend aantal technologische toepassingen. Dit geheel omvat zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, alsmede een integratie van verschillende
disciplines (Bouma).

82.

Faktoren die bij het IPO spelen en dit mede mogelijk maken zijn: Een beperkt
objektgebied, de instituutsvorm en top-down research management.

83.

Voor de funktionele anatomie schetst Huson een ontwikkeling van modellen die
strukturen en vormen beschrijven, - naar modellen waarin funkties worden
meegenomen, - en als grote uitdaging - naar modellen waarin de biologische
ontwikkeling wordt gelntegreerd.

84.

Reneman wijst er op dat de technologische ontwikkelingen de modelvorming
van processen op molekulair nivo mogelijk maken. De waarneembaarheid van
in-vivo-processen is als regel veel geringer dan die van industriele processen.

- 16 -

Ontwikkelingen van interpretatiemodellen, waar veel a-priori kennis uit onderzoek in is verwerkt, maken het mogelijk om met beperkte meetdata toch tot
een toename te komen in de betrouwbaarheid van niet-invasieve diagnostiek
zoals b.v. met ultrageluid.
85.

Men ziet een enorme vooruitgang in de modelvorming van de genetische "make
up". De analyse van een gen, met bijzonder veel informatie dragende delen
(duizende kilobasen) vereiste tot voor kort ongeveer een jaar. Nu kan dat
reeds met een nacht rekentijd worden verricht (De Bruijn).

86.

In high-tech-produktenjsystemenjprocessen vervullen modellen in toenemende
mate de alles bepalende funktie b.v.: in servo anesthesie en bij patientbewaking (Beneken); flexibele robots in een regelcircuit met een model-on-line voor
handelingen met grote nauwkeurigheid (v. Campen); de mens-machine-systemen
in de procesindustrie (Moraal); afbeeldingstechnieken (o.a. Beneken, Huson,
Reneman); kwaliteitsbewaking bij ingewikkelde produktiesystemen (Sander); de
analyse van lichaamsvloeistoffell in samellhang met kompartimentenmodellell
(Leclercq).
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TECHNISCHE HULPMIDDELEN

87.

Veel diskussie over technologische ontwikkelingen koncentreert zich op z.g.
sleuteltechnologieen, - op de grote technologische ontwikkelingen zoals die op
informatika, materialen, mikro-elektronika, komputers, lasers. De invloed die
deze ontwikkelingen hebben is groot en veelomvattend. Mogelijkheden en konsekwenties die dit alles meebrengt voor de eigen organisatie kan men niet
naast zich neerleggen, geen bedrijf kan zich dat veroorloven maar ook geen
onderzoekgroep of onderwijsinstelling.

88.

Vit dit kommunikatieproces voIgt ook de markering van kleinschaligere technische hulpgereedschappen als belangrijk op zich. Veel nieuwe zaken zijn/komen
binnen bereik door de snelle groei van technische hulpmiddelen. Dit is zowel
een groei in bruikbaarheid als in toenemende diversiteit van funkties [A].

89.

Aandacht voor deze groei in technische hulpmiddelen is op zijn plaats rond het
"up to date" houden van onderzoeksfaciliteiten. Anderzijds bieden vele experimentele programma's intelligente oplossingen voor deelproblemen die zich ook
lenen voor een verdere ontwikkeling en kommercialisering (o.a. de Bruijn, Janssen) [C].

90.

In veel gevallen handelt dit om meetapparatuur. Leclercq wijst op ontwikkelingen op het gebied van de instrumentele chemische analyse. Deze brengen snellere en gevoeligere analyse-mogelijkheden binnen bereik. Dit geschiedt in
samenhang met nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie en met de
trend naar miniaturisering [B].
Naast de ontwikkeling van geavanceerde en dure analyse-apparatuur vindt hier
ook een ontwikkeling plaats naar eenvoudige en goedkopere systemen voor
lokaal gebruik op specifieke toepassingen [C].

91.

De Bruijn wijst op mogelijke ontwikkelingen van betrekkelijk simpele hulpmiddelen als "spin off' bij snel groeiend fundamenteel inzicht in bepaalde gebieden. Meestal komt dit niet zonder meer tot stand vanuit de fundamentele
onderzoekers aIleen. Enige interaktie met toepassings gerichte personen lijkt
hiervoor noodzakelijk [C].
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ERGONOMIE
92.

(Snelle) technologische ontwikkelingen krijgen als regel wat naijlend passende
aanvulling vanuit ergonomische invalshoeken. Het proces van aanpassing van
nieuwe technieken aan de "menselijke maat" wordt vaak overgenomen door
diverse ergonomie groepen/disciplines. Vanaf het BMGT-symposium "Ingenieur
en Preventie" in 1979, is veel aandacht gericht op een harmonisering van ergonomie-onderwijs en van het adekwaat meenemen van de zogenaamde "human
factors" in het onderzoek en bij ontwerpprocessen [C].

93.

Moraal wijst op veranderingen in samenhang met ontwikkelingen op het gebied
van de automatisering. Dit laat een ontwikkeling zien van de mens als deel van
een werkproces, naar regelaar van zo'n proces, naar steeds meer supervisor
van werkprocessen. De oude (harde) ergonomie met aandacht voor "skills" zal
belangrijk blijven. Daarnaast vindt een ontwikkeling plaats naar ergonomie voor
komplexe werksituaties, met meer taken op het kognitieve vlak [A].

94.

Lammers wijst op de toenemende invloed van de ARBO-wet. Dit laat zich vertalen als een groeiende aandacht voor de ergonomie van de werkplek [A]. Hierop inspelen (in TUE-onderwijs en -onderzoek) plaatst hij onder de noemer
facility engineering (FE) reeds besproken in punt 39 [C].

95.

De snelle ontwikkelingen op het gebied van de informatika scheppen nieuwe
behoeften aan ergonomische aanpassingen. Bouma konstateert een sterke groei
in aandacht voor informatie-ergonomie [A]. De aandacht hiervoor wordt waar
mogelijk ge"integreerd in het (IPO) onderzoek en onderwijs op het gebied van
perceptie [C].

96.

Produkt-ergonomie is bij afspraak geen aandachtsgebied voor de TUE maar
voor de TUD. In een aantal gevallen vindt op deze invalshoek samenwerking
plaats tussen de TUE en de Eindhovense HBO-Opleiding voor Industriele Vormgeving. Vanuit de TUE is weI speciale produktergonomische aandacht gericht op
het ontwerpen van hulpmiddelen voor gehandikapten (Beneken, Bouma, Graafmans) [B].

97.

Een samenhang van ergonomische aandacht voor werkplek, informatika en produkt vormt een belangrijke basis achter de TUE ontwikkeling van het systeem
voor automatische data acquisitie en display t.b.v. de anesthesiologie en van
een systeem voor intelligente patientbewaking op een "intensive care" afdeling
(Beneken).

98.

De ouder wordende mens vormt een "groeimarkt". Onze bevolking vergrijst. De
mens existeert in interaktie met zijn (sterk technologisch hepaaJde) omgeving.
Waar de ollder wordende mens met vorrncn van fllnktieverlies te rnaken krijgt
rijst de vraag wat voor bijzondere ergonornische eisen gesteld moeten kllnnen
worden aan de technologische omgeving, - de inrichting daarvan en - produkten voor het zolang mogelijk zelfredzaam blijven van de ouder wordende mens
[A].

99.

Huson wijst er op dat veel in de ergonomie steunt op de funktionele anatomie
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en op de anthropologie. Echter praktisch alle onderzoeksaandacht is hierbij
gericht op de volwassen mens in de kracht van zijn leven en op de embryonale
fase maar daarentegen nog maar nauwelijks op de ontwikkeling van het individu als kind en als bejaarde.
100. De trend "vergrijzing van de bevolking" brengt de uitdaging om via ergonomische invalshoeken te bezien welke nieuwe eisen aan technologische
produktenjsystemenjprocessen gesteld moeten worden om deze groep langer
zelfredzaam te doen zijn [C].
101. De Bruijn stelt het als een dwingende eis dat de nieuwe high-tech-produkten
zo ontworpen, verpakt en geintroduceerd moeten worden dat hier niets mis kan
gaan, dat dit zelfs "idiot-prove" is.
102. Beneken vermeldt een toepassing van een Expert System ingebouwd in de
"software"-besturing van een bestralingsapparaat. Door een fout werd een verkeerd filter voorgezet en kreeg de patient een 60-voudige doses. Daarna kwam
volautomatisch de foutmelding. Te laat uiteraard. De toetsbaarheid van veel
"high-tech"-systemen vormt een moeilijk probleem. Veel medisch-technische
(MT) produkten zouden aan veiligheid en gebruiksvriendelijkheid kunnen winnen
door hierop gericht ergonomische onderzoek. Huson wijst er op dat veel komplexe systemen voor gebruikers nauwelijks toegankelijk zijn voor kontrole.
103. De Bruijn meent dat zoiets vooral speelt bij therapeutische produkten en wat
anders ligt bij produkten voor diagnostiek. In zijn produkten gericht op
diagnostiek draagt hij zorg voor ingebouwde kontroles, bepalingen langs twee
onafhankelijke wegen in een systeem zoals b.v. bij de nieuwste zwangerschapstesten.
104. Tels brengt de auto als v.b. in de diskussie; de bestuurder heeft hier zijn
bedienings- en meetsystemen; dat moet de begrenzing zijn tussen hem en de
auto; maar als hij ook nog gaat sleutelen onder de motorkap zander voldoende
kennis dan kan het goed mis gaan. De ergonomie-aandacht bij de fakulteit SDK
is gericht op de interakties tllssen operators en komplexe (meestal industriele)
processen (Graafmans).
105. De TUE heeft een aantal "ingredienten" voor passende ergonomische evaluaties
van MT-produkten in gebruik binnen de specifieke omstandigheden van een
ziekenhuis bij de verschillende soorten "operators" [B]. Er is een behoefte aan
dit soort evaluaties. De Gezondheidsraad heeft onlangs nog een speciale permanente kommissie geinstalleerd om meer aandacht te bevorderen voor de doelmatigheidjveiligheid van MT-produkten. De MT-industrie is gebaat bij het ook
beter ergonomisch verantwoord zijn van MT-produkten [A]. De vraag is of de
TUE, en wie dan binnende TUE, hier op zou willen inspelen [C].
lOt>. Uit de diskllssics voigt CCIl noodzaak vccl aalldacllllc SChCllkcll aall v()orlicl1ting over niellwe high-tech-produktenjsystemenjprocessen en aandacht te hebben voor nieuwe vormen van opvoeding/training om het omgaan hiermee te
integreren in leef- en werkaktiviteiten [C].
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WAARNEEMBAARHEID VAN ZIEKTEPROCESSEN
107. Men kan de begrippen "observability" en 'controllability" uit het systeem-denken bezien La.v. biologische processen. Het eerste begrip vraagt om vast te
stellen wat het uiterste minimum aan informatie is, nodig om wezenlijk iets
over een proces te kunnen zeggen. Het tweede stelt het minimum aan mogelijke belnvloedingen om een proces inderdaad te kunnen besturenjbeheersen.
Deze begrippen spelen een (moeilijke) rol bij onderzoek aan biologische processen. Bij ziekteprocessen omvat de eerste de diagnostische mogelijkheden, de
tweede de mimte voor therapeutische ingrepen. De "observability" van ziekteprocessen bezien volgens normen van de systeemleer is vaak (te) gering en
laat nogal eens onzekerheden over. Ook de "controllability" kent hier uiteraard
beperkingen.
108. Het "meten-is-weten-syndroom" van de ingenieur en alles wat hij daarvoor
binnen bereik heeft maakt een technische universiteit een geschikte partner om
vooral aktief mee te werken aan de verdere ontwikkeling van diagnostische
methodenjsystemenjprocessen. Onderzoek dat wezenlijk bijdraagt aan een betere waarneembaarheid van ziekteprocessen wordt een grote maatschappelijke
relevantie toegekend. Indien dit tevens leidt tot de ontwikkeling van nieuwe
produkten voor de MT-industrie dan zal het maatschappelijk belang van dit
onderzoek uiteraard nog groter zijn. Scoren op beide punten zal zelden mogelijk zijn binnen de beperkingen van een nominaal onderzoekprojekL Aandacht
voor beide aspekten is weI mogelijk vanuit een bredere research-managementscope over langere termijnen.
109. Binnen de BMGT op de TUE ziet men verschillende vormen van onderzoek gericht op verbeteringen in de "observability" van ziekteprocessen. AI dit BMGTonderzoek vindt plaats in samenwerking met (bio)medische disciplines, maar
met een bepaalde diversiteit in de relaties.
110. Leclercq stelt dat de TUE-groep Instrumentele Analyse primair gericht is op de
verdere ontwikkeling van apparatuur voor chemische analyses. De kapitaalintensieve faciliteiten en de hoogwaardige kennis en kunde om hier mee om te
gaan, vormen de "sterkten" van deze onderzoekskapaciteiL Richt men dit "analytisch geweld" nu op lichaamsvloeistoffen dan geeft dit in heel veel gevallen
informatierijkere en vaak ook veel gevoeligere meetdata dan in de huidige
medische praxis binnen bereik is. Dit nu vormt een bases voor nieuw fundamenteel inzicht, voor nieuwe diagnostische methoden en zelfs voor doelmatigheids-analyses van medikamenteuze therapieen.
111. Binnen deze TUE-invalshoek groeit dan kennis La.v. specifieke aspekten van
zo'n ziekteproces. Bij het tot benutting brengen van dit alles Jigt het aksent
ais regel bij de betrokken medici. Dit levert een relatienetwerk op met veel
soorten medici (meestal klinici) op veel soorten ziekteprocessen [B]. Gezien
deze rol van de medische partners hierbij lijkt een "medical-pull" beter op zijn
plaats dan een "technology push" als strategie voor onderzocksoIllwikkeling.
Het beleid in zulk een geval zal dan veel aandacht aan wetenschapsvoorJichting
over deze TUE-sterkten moeten schenken [C].
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112. In veel gevallen liggen in-vivo-meetdata dichtbij de haalbare informatie-inhoud.
Soms is dan winst te behalen via meeromvattende interpretatiemodellen. Deze
komen tot stand uit onderzoek met een samengaan van fysische/fysiologische
theorieen en diverse experimenten met fysische modellen, - in-vitro, - met
dieren en uiteindelijke klinische evaluaties. Dit soort BMGT-onderzoek vraagt
meestal veel inhoud aan specifieke technisch wetenschappelijke inbreng aan
basale medische participatie (fysiologie, anatomie) en aan langdurige samenwerking met klinische specialisten. Het onderzoek naar vroege detektie van atherosclerose is hier een voorbeeld van (Janssen) [B].
113. Bovengenoemde vorm van multidisciplinair onderzoek vereist lange termijn
beleidsaandacht en de nodige ekstra zorg op het gebied van research management. Nieuwe objekten voor onderzoek dienen te passen bij een aantal specifieke methodologische karakteristieken i.e. "sterkten" van de desbetreffende
onderzoekskapaciteit [C].
114. Een andere benadering van het "observability"-probleem ziet men bij het TUEonderzoek op het gebied van de anesthesiology en dat van de intensive care.
Hier gaat het om ordening van een veelheid aan informatie en de verwerking/reduktie hiervan tot een gebruiksvriendelijke presentatie (Beneken).
115. Beleidsaandacht hiervoor richt zich op medische gebieden waar veel soorten
meetdata een rol spelen, - op acquisitie van de medische expertiesen in het
omgaan met dit alles Le. expert systemen en op de ontwikkeling van
nieuwe/betere apparaten/systemen voor deze medische toepassingen [C].
116. Bij veel BMGT-onderzoek is ervaring opgedaan t.a.v. de vertaling van medische
problemen naar technologische vraagstellingen. Deze "vertaalslag" vormt vaak
op zich een moeilijk proces. Soms worden de medische vraagstellingen hierbij
omgezet naar ander soortige probleemomschrijvingen. Hierbij komen soms veranderingen tot stand in de behoefte aan soorten meetgegevens. Langdurige
ervaringen op deze "vertaalslag" tussen medische- en technologische disciplines
moet men als waardevol aanmerken; als een "sterkte" in de TUE-onderzoekkapaciteit (o.a. Beneken).
117. Reneman schetst een grote vooruitgang in de niet-invasieve diagnostiek. Vele
biochemische processen laten zich nu in-vivo bestuderen b.v. met PET. De
technologie van de digitale beeldverwerking brengt steeds meer binnen bereik.
118. Het beleidsdenken hierbij leidt tot de vaststelling dat veel biomedisch onderzoek versnelt of verdiept zal worden met systemen als PET en NMR. Niet
iedereen zal deze dure systemen in huis kunnen halen. Een benutting van dit
soort faciliteiten elders inbouwen in het eigen onderzoek vraagt een nieuw
soort organisatorische aandacht bij onderzoeksontwikkeling. Het beleidsdenken
hierover leidt ook tot de vraag welke TUE-faciliteiten zo kapitaalintensief zijn
of op andere wijze zo speciaal dat derden hier gebruik van zouden willen maken [C].
119. De Bruijn opent een hele nieuwe wereld naar nieuwe informatie over de mens
i.e. de analyse van een gen. Dit zal een grote vlucht nemen. Nieuwe kennis
over biologisch materiaal heeft reeds geleid tot nieuwe vormen van diagnostiek.
Binnen de EEG is hierover een groot programma in ontwikkeling onder de naam
"Predictive medicine" (Beneken).
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DE ACHTSTE SCHEPPINGSDAG
120. Onder deze titel beschrijft Bas van Kleef in de Volkskrant van 2-4-1988 het
biotechnologisch ontwerpen van nieuwe planten en dieren: bakterien die medicijnen produceren, muizen die schapemelk maken en varkens met menselijke
kenmerken.
121. De Bruijn schetst de opmerkelijke ontwikkelingen bij het ontrafelen wat des
levens is. De analyse van een gen is een nacht rekentijd; vanuit een haar het
produceren van een "fingerprint"j"barcode"jprofilering van een individu. Dit
maakt een genetische file mogelijk met informatie b.v. hoe mensen op stressituaties reageren en hoe de kansen op kankervorming zijn. De Bruijn acht dit
binnen 5 jaar standaard. In deze ontwikkeling ontstaat een groeiend inzicht in
de overgangen van erfelijke eigenschappen naar verschijningsvormen (van genotypen tot phenotypen) en inzicht in de invloeden die hierbij een rol spelen.
122. De Bruijn verwacht een sterke groei in het toepassen van de nieuwe kennisgebieden. In het manipuleren van mikro-organismen, planten, dieren, en daarop
volgend in een later stadium ook van de mens. Binnen 5 jaar zijn er genetisch
gemanipuleere landbouwprodukten, onafhankelijk van kunstmest, resistent tegen
ziekmakende mikro-organismen. Ook op veterinair gebied zal gen-manipulatie
ingang vinden door uitselekteren van sperma-eigenschappen. Hieruit zullen ook
hybride dieren voortkomen.
123. In deze lijn van ontwikkeling moet men zeker verwachten dat ook gen-manipulaties zullen plaatsvinden op menselijke embryo's; eerst ter korrektie van
erfelijke ziekten maar later ook gevolgd door versterking van wenselijk geachte eigenschappen.
124. Deze ontwikkeling verloopt snel is veel omvattend en zal een grote invloed
gaan uitoefenen op de mens en de maatschappij. Een vraag thans aan de arde
is waar raakt dit onze universiteit en hoe zouden wij daarop moeten inspelen
(Janssen). De hierop volgende gedachtenwisseling plaatst deze vraag in een
breder kader La.v. alle snelle ontwikkelingen zoals die aangeduid met sleuteltechnologieen (punt 87).
125. Dit soort snelle doorbraken raken uiteraard veel van het universitaire gebeuren, maar vinden als regel niet meer dan een beperkte verankering in zo'n
instelling als de TUE. Als regel zullen de konsekwenties voor de groeperingen
die zoiets aan gaat sJechts langzaam merkbaar worden en nog langzamer tot
adapterende reakties leiden. Waar zoiets het meest doelmatig tot nieuwe vakgroepen (of fakulteiten) zou moeten leiden is het vermogen tot aanpassen nog
geringer [B].
126. De diskussie hierover brcngt een grotc bchoefte (een toenemend manko) om dit
soort ontwikkelingen tot cen snelle diffusie in een gellleenschap als dat van
de TUE te brengen. Dc interne kOllllllunikatic over dit soort opmcrkelijke wctenschappelijke ontwikkelingen is gering en ZOLI aanzienlijk versterkt moeten
worden [C].
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INTERUNIVERSITAIRE SAMENWERKING
127. Veel elementen in dit kommunikatieproces betreffen de noodzaak tot interuniversitaire samenwerking. Vanuit BMGT-aktiviteiten op de TUE lopen samenwerkingsverbanden met vele medische fakulteiten. Er is een gei'nstitutionaliseerd
samenwerkingsverband tussen de KUB en de TUE.
128. Tels deelt mee dat uitbreiding van de samenwerking met meerdere zuidelijke
universiteiten opnieuw beleidsaandacht heeft. Konkreet vraagt hij de (mogelijke) samenwerkingsrelaties met de RL in Maastricht eens nader in beeld te
brengen.
129. Uit de gedachtenwisseling voIgt het idee om de relatie TUE-RL-(KUB-etc.)
nader te bezien rond een onderwijsjonderzoek-thema. besloten wordt om als
thema hiervoor te kiezen "Health Care Technology" [C].
130. In deze verkenning zal naast de BMGT op de TUE worden meegenomen mogelijke ontwikkelingen rond chemie op de RL en het mogelijke samenwerkingsverband tussen de RL, de TUE, het TNO Instituut- en de Lucasstichting voor
Revalidatie beide te Hoensbroek [C].
131. Uit de diskussie volgt dat inventariseren hierbij cen aspekt is, maar dat een
stimuleringsruimte en een managementstruktuur even belangrijke zaken zijn.
Voor het eerste aspekt kan het overzicht en inzicht binnen het BMGT-dwarsverband veel betekenen. De beide andere aspekten vragen om beleidsaandacht
op bestuurlijk top-nivo [C].
132. Het Interuniversitaire Overleg Biornedische Technologie (IUO)-BMT, opgericht
in 1980, vormt een orgaan waarin BMT gerichte medewerkers zijn vertegenwoordigd van: De Medische Fakulteiten van de Nederlandse Universiteiten, de
Technische Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente en de Medisch
Technologische Dienst van TNO.
Het IUO-BMT heeft als algemene doelstellingen:
Bevordering van de BMT in Nederland
Onderlinge harmonisatie van BMT onderwijs en onderzoek
Onderling onderhouden van een netwerk van BMT deskundigheid
Onderlinge informatie uitwisseling.
133. Het IUO-BMT is door de besturen van bovengenoemde instellingen en fakulteiten erkend als orgaan voor onderling overleg over BMT. Het IUO-BMT fungeert als "cluster"-overleg voor deze tak van wetenschapsbeoefening.
134. Aandachtspunten van het IUO-BMT in de komende jaren zijn:
Bevorderen van samenwerking tussen participerende instellingen:
Benutten van elkaars "sterke punten".
Mogelijkheden verkennen en desgewenst realiseren van netwerken voor
gekoncentreerde AlO-begeleiding.
Gezamenlijke beeldvorming van BMT gebied.
Bezien wat eigen sterke elementen zijn en hoe die onderling beter benut
kunnen worden.
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Herkennen van storende "zwaktcn" en omissics yoor CCll kansrijkc onllc!
bouwing van de nationale BMT-industrie.
Beleidsontwikkeling naar een krachtiger infrastruktuur.
Analyse en evaluatie van de financieringsmogelijkheden van BMT-onderzoek:
Beeldvorming van de grate verscheidenheid aan financieringskanalen.
Extra aandacht voor de afnemende ruimte voor fundamenteel onderzoek.
Bezien of een structureIe wijziging in het systeem van onderzoekfinanciering mogelijk en wenselijk is. Dit bijvoorbeeld in de vorm van een tweede-geldstraom-stichting voor BMT.
Verkenning van de mogelijkheid tot integratie van de grate verscheidenheid
aan BMT gerichte organisaties in ons land.
Samenwerking bij onderwijsontwikkeling; ondermeer:
Gezamenlijke NADO-beraepsopleiding.
PATO-cursussen.
Opleidingen in EEG-verband.
Aandacht voor maatschappelijke inbedding van het BMT-onderzoek:
Medical Technology Assessment (MTA) studies.
Bezien van het belang voor de volksgezondheid.
Aandacht voor de relatie met het bedrijfsleven.
Bevorderen van aandacht voor veiligheid en ergonomie bij de toepassing van
medische technologie.
Bevorderen van funktionele kontakten in internationale kaders, speciaal in
EEG-verband.
Passende aandacht voor de bekendheid van het IUO-BMT (PR-aspekten).
135. Het BMGT-beleidsvoorstel voor de TUE is aktief te blijven participeren in dit
landelijke overleg IUO-BMT [C].
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REIATIES MET DE INDUSTRlE

136. Het TUE-beleid t.a.v. de relaties met het bedrijfsleven krijgt richting en impulsen vanuit de Bestuurskommissie Contacten Bedrijfsleven (BCB). Het TUEtransferburo fungeert als uitvoerend orgaan van deze kommissie.
De BCB en het transferburo varmen TUE-organen met een aktieve aandacht
voar het bedrijfsleven in het algemeen. Uiteraard omvat dit ook bedrijven
aktief op het gebied van de medische technologie (MT) [B].
137. Aandacht voor MT-bedrijvigheid is tevens gei"ntegreerd in het BMGT-dwarsverband op de TUE. Kontakten met MT-bedrijven en beleidsontwikkeling La.v.
kleine en middelgrote ondernemingen op dit gebied vormen al meer dan 10 jaar
aandachtspunten voor de TUE-kommissie-BMGT en het uitvoerende projektburo
BMGT. Ervaringen en visies op dit onderwerp zijn ondermeer bijeengebracht in
het rapport BMGT/87.470: Beeldvorming van de relatie Universiteit - Industrie
op Medische Technologie [B]. De relaties met het MT-bedrijfsleven (ook een
van de HOOP-kriteria voor de beoordeling van onderzoek) blijven een punt van
aktieve beleidsaandacht voar de BMGT [C].
138. Het transferburo en het buro BMGT geven beiden inhoud aan aktiviteiten gericht op MT-bedrijven. Veel problemen die zich hierbij voordoen gelden voor
beide buro's. Er bestaan verschillen in aanpak van deze problemen en t.a.v. de
invulling van dit soort aktiviteiten. Deze vinden hun oarsprong in de verschillen in taakstelling voar deze buro's en in de geaardheid van de medewerkers. Beide buro's dragen zorg voor de best passende allokatie van aktiviteiten
via een van deze twee TUE-kanalen. Waar relevant vindt samenwerking plaats
[B].
139. Industriele bedrijvigheid met produkten op het gebied van de Medische Technologie (MT) wordt als kansrijk onderkend. Het Ministerie van Ekonomische Zaken (EZ) ontwikkelde een stimuleringsprogramma voor de Medische Technologie
[A].

140. Een algemeen BMGT-beleidspunt is dat voar de stimulering van de industriele
bedrijvigheid op MT iedere aktiviteit zinvol is waarbij exponenten uit het
bedrijfsleven, uit de gezondheidszarg en uit onderzoekcentra tot konkrete
interakties komen [C]. Het BMGT-onderzoek en -onderwijs maken de TUE een
bruikbare partner in aktiviteiten ter stimulering van de MT-bedrijvigheid [C].
141. De verwachting dat een universiteit als de TUE regelmatig ideeen genereert
voor nieuwe MT-produkten is niet realistisch. Zoiets is zo nu en dan het geval
maar toch niet iets dat in overeenstemming is met de primaire doelstellingen
en de kultuur van een universiteit [B].
Het universitaire bestel bevindt zich in een gedwongen veranderingsproces. Dit
heeft ook konsekwenties voar relaties met het bedrijfsleven. Zo is ondermeer
de universitaire ruimte voar ad hoc onderzoek t.b.v. een MT-bedrijf in het
algemeen aan het verminderen. Op sommige aspekten lijkt een verdieping in
deze relatie te kunnen ontstaan [B].
142. Universitaire (VF-) onderzoekprogramma's met zowel fundamentele als toege-
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paste elementen zijn geringer in aantal maar bieden mogelijkheid tot meer
diepgang als "backing up"-onderzoek van wezenlijk belang voor produktvernieuwing en verbreding over langere termijnen. Dit soort samenwerking tussen
een onderzoekgroep en een MT-bedrijf in een strategisch perspektief dient
bevorderd te worden [C].
143. Naast onderzoek zijn universitaire aktiviteiten op het gehied van post-dokteraal
onderwijs wenselijk Le. korte kursussen voor ca. 20 personen; enkele malen per
jaar; ontwikkeld door medici, ondernemers en technici in onderlinge samenwerking; over trends in de gezondheidszorg, en in de technologie [A].
144. Het EZ-stimuleringsprogramma richt zich tot de MT-industrie. Bevorderen van
meer samenhang met onderzoekscentra moet op de eerste plaats vanuit een
MT-bedrijf tot stand komen [A]. Inspelen op dit MT-stimuleringsprogramma
vanuit een universiteit vereist derhalve op de eerste plaats het bevorderen van
funktionele kontakten met MT-bedrijven [C].
145. Voor een MT-bedrijf is de marktsektor waarop men zich richt sterk bepalend
voor een keus tot samenwerking met een onderzoeksgroep. De groep met hetzelfde of nauw verwante gebied als objekt voor onderzoek kan de geschikte
partner zijn, ongeacht de universiteit waaraan deze groep verbonden is [A].
146. Het groeiende programmatische karakter van universitair onderzoek in Nederland legt objekten voor onderzoek als regel vast voor lange termijnen. Hier
geldt het omgekeerde als hiervoor gesteld. MT-bedrijven geschikt als partner
bij zulk een onderzoeksprogramma worden bepaald door de marktorientatie van
de bedrijven ongeacht waar deze gevestigd zijn [C].
147. MT-bedrijven zijn vaak aneen gericht op produktie, waarbij de marktgerichtheid is ondergebracht bij een andere onderneming. Vanuit een TUE wordt de
relatie met de produktiebedrijven de belangrijkste geacht, maar zal dit verband
met MT handelsbedrijven meegenomen moeten worden in beleidsbeschouwingen
[C].
148. Uit het bovenstaande wordt gekonkludeerd dat mede door de vele marktsegmenten onderkend in de gezondheidszorg het hevorderen van interakties universiteit - MT-bedrijfsleven thematisch gestruktureerd moet worden [C].
Relaties tussen een universiteit en een groot hedrijf geven als regel niet veel
problemen en komen naar behoeften betrekkelijk makkelijk tot stand. Bevordcren van werkzame relaties tussen een universiteit en midden- en kleine MTbedrijven moet men zeker inschatten als uitermate zinvol maar bovenal niet
zien als een eenvoudig proces; zoiets zal veel energieke en kreatieve aandacht
vergen [C].
149. De noodzakelijke aktieve aandacht voor deze stimulering zal uit verschillende
invalshoeken moeten komen maar met goede zorg voor de integratie. Dit betekent een organisatieprobleem met een zekere komplexheid. Een geschikt koordinatiepunt, - hiervoor kundige personen en de nodige middelen zijn hiervoor
noodzakelijke voorwaarden [C].
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150. Naast de thematische strukturering van interakties tussen onderzoeksgroepen en
MT-bedrijven bIijft regeimatig aftasten zinvol van nieuwe vindingen bij experimenteel onderzoek op potenties tot produktinnovatie voor nieuwe markten. Zo'n
"scouting"-funktie wordt weI door grote bedrijven ingevuld maar het is nog
niet zo goed bezien hoe dit voor het midden- en kleine bedrijf zou moeten.
Aandacht voor zulk een algernene "scouting"-funktie wordt belangrijk geacht
in dit kader [C].
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ETIUSCHE ASPEKTEN

151. Kijk op leven, ziekte, gezondheid komt onder druk, het ethisch denken over
geboorte en sterven zal sterk in beweging komen (De Bruijn). De scheiding
tussen leven en doo<.l wordt abrupter (Graafmans) [A].
152. De kwaliteit van het leven wordt hoger, maar niet meer betaalbaar voor iedereen (Graafmans). De technologische ontwikkelingen vergroten de kloof tussen
de rijke, ontwikkelde wereld en de arme, minder ontwikkelde wereld (De
Bruijn). Verschillen in intelligentienivo's brengen nieuwe vormen van disharmonie in onze samenleving (o.a. Beneken) [A].
153. De snelle ontwikkelingen in wetenschap en technologie brengen ook normen die
onze samenleving beheersen in beweging. De ethische reflekties op deze veranderingsprocessen komen als regel naijlend op gang [A]. De maatschappelijke
verantwoordelijkheid van een technische universiteit vraagt om bij te dragen
aan de ethische diskussies over deze ontwikkelingen. Studium Generale (SG)
van de TUE organiseert regelmatig aktiviteiten op dit onderwerp [B]. Bevorderen van meer aktieve participatie hierin vanuit de TUE-gemeenschap wordt een
belangrijk punt van beleid geacht [C].
154. Het objektgebied van de BMGT, de gezondheidszorg en de rol van de technologie daarin, kent specifieke ethische aspekten. In de "medical-technologyassessment"-verkenningen 1982-1984, gerapporteerd in BMGT/83.328/b en
BMGT/84.016, werden verschillende van deze aspekten op ethisch gebied nader
bezien.
155. De multidisciplinaire gedachtenwisselingen hierover hebben ondermeer geleid tot
meer beleidsaandacht voor objektgebieden als [C]:
Technologie voor de gehandicapte mens
Technologische invalshoeken tot de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
Voldoende werkruimte voor onze Technische Werkwinkel Gezondheidszorg
Versterking van de eerstelijns gezondheiclszorg
Technologie voor cle oucler worclencle mens
Technologie en arbeicl in verpleeginstellingen
Ergonomische aspekten hier elclers beschreven (punten 92-106)
Ontwikkelingen die cle mens/patient minder afhankelijk maken van het
systeem van gezon<.lheidszorg
Preventie van ziekten.
156. De rapporten genoemd in punt 154 geven ondermeer een groot aantal richtgedachten voor de ontwikkeling van onclerzoek en onclerwijs gebaseercl op ethische beschouwingen. Deze worden nog immer up to date geacht om bij te kunnen dragen aan beleidsvorming [C].
157. Een aantal veranderingsprocessen, gepresenteerd in dit kommunikatieproces
leidt tot toekomstbeelden als geschetst in de punten 151 en 152. Deze vragen
om aanvullende beleiclsaandacht La.v. ethische aspekten. Het TUE-dwarsverband
BMGT zal hiervoor een nieuwe aktiviteit moeten opzetten [C]. Voorgesteld
worclt te verzoeken om de beeldvorming hierover mede tot inhoud te doen
brengen vanuit het programma van Studium Generale voor cle komende jaren
[C].
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