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Minister Van der Hoeven opent BMM kantoor

MINISTER MARIA VAN DER HOEVEN GEEFT STARTSCHOT VOOR
BMM TOPINSTITUUT OP CHEMELOT IN SITTARD-GELEEN
GELEEN, 21 januari 2008.
Vandaag opent Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken het nieuwe kantoor van
het BioMedical Materials Topinstituut (BMM) op Chemelot in Sittard - Geleen. Deze officiële
bijeenkomst symboliseert de operationele start van de BMM organisatie en van de voorbereiding
van de eerste “call for proposals”, de oproep voor het indienen van onderzoeksvoorstellen, in het
kader van het BMM programma. Hierbij aanwezig zijn de partners van het BMM programma die
o.a. vertegenwoordigd worden in het bestuur, het management team en de executive board.
Het programma dat nu van start gaat, heeft een voorzien budget van 90 miljoen euro en een
looptijd van vijf jaar. Het programma zal worden ondersteund door de Nederlandse overheid met
een bedrag van 45 miljoen euro. Het consortium van deelnemers telt nu circa 30 leden,
bestaande uit een groot aantal vooraanstaande bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke
instellingen, universiteiten en universitair medische centra, en vertegenwoordigers uit middenen kleinbedrijf.
Jan Zuidam, bestuurlid van de Stichting BMM, en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van
DSM N.V., is verheugd met de operationele start van BMM: “Met dit consortium zullen we de
sterke kennisbasis in de Nederland verder uitbouwen. Zowel de economie als de
gezondheidszorgsystemen in ons land zullen er van profiteren.”
Jo Ritzen, voorzitter van de Stichting BMM en voorzitter van het College van Bestuur van de
Universiteit Maastricht: “De samenwerking met onze universiteit en andere medische centra
maakt het mogelijk dat het onderzoek van BMM in het hart van de geneeskundige wereld kan
worden uitgevoerd en snel in de praktijk kan worden gebracht. De komst van BMM naar SittardGeleen past in de doelstelling om van Zuid-Oost Nederland een zwaartepunt in de life sciences
te maken. De Universiteit Maastricht zal een deel van zijn onderwijs- en opleidingsactiviteiten in
de medische technologie op de campus Chemelot verder gaan ontwikkelen.”

Maatschappelijke trends
Maatschappelijke trends, zoals vergrijzing, veranderende leefstijlen en een toenemende vraag
naar hogere kwaliteit van leven hebben een noodzaak gecreëerd voor nieuwe en verbeterde
medische behandelingen. Het BMM programma wil daaraan een bijdrage leveren door een
technologieplatform voor nieuwe en baanbrekende biomedische materialen te ontwikkelen en
medische doorbraken te creëren. De biomedische materialen kunnen straks worden toegepast
bij veel voorkomende ziektebeelden, zoals hart- en vaatziekten, aandoeningen van bot en
kraakbeen, oncologie en nierziekten. Ook zal BMM onderzoek doen naar het gericht afgeven en

toedienen van medicijnen in het lichaam en het ontwikkelen van biomedische, antimicrobiële
dunne lagen. Bij het bepalen van de onderzoeksrichting en de onderzoeksonderwerpen is de
klinische behoefte aan nieuwe therapieën het belangrijkste uitgangspunt. De belangrijke rol die
biomedische materialen op deze gebieden zullen spelen wordt bevestigd door recente medische
en wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.

BMM
BMM is een multidisciplinair onderzoeksprogramma, waarbij iedere partner zijn specifieke kennis
en expertise inbrengt, en waarbij fundamenteel onderzoek wordt uitgevoerd, en concepten zullen
worden uitgewerkt tot en met initiële validatie in een klinische omgeving.
Intensieve samenwerking op deze wijze is absolute noodzaak om in dit complexe
onderzoeksterrein succesvol te kunnen zijn. Het onderzoeksprogramma heeft belangrijke
maatschappelijke en economische meerwaarde en zal de vooraanstaande positie van Nederland
in dit innovatieve en relevante onderzoeksveld ook internationaal verder versterken. Met dit
ambitieuze onderzoeksprogramma wil het consortium een positieve impuls geven aan de
Nederlandse gezondheidszorg.

Deelnemers
Grote deelnemende ondernemingen en instellingen zijn: DSM, Medtronic, Organon, Philips en
Fuji. Ook de Nierstichting en de Nederlandse Hartstichting nemen deel. Wetenschappelijke
ondersteuning komt van University of Eindhoven, University of Groningen/University Medical
Center Groningen, University of Leiden/University Medical Center Leiden, University of
Maastricht/Academic Medical Hospital Maastricht, University of Nijmegen/University Medical
Center St. Radboud, University of Twente, University of Utrecht/University Medical Center
Utrecht en TNO. Verder nemen bedrijven als Innocore, Pharmacell, Pharming, Polyganics,
Fortimedix en PURAC deel aan BMM.
Voor een volledig overzicht van het programma, de huidige partners en ondersteuners en meer
informatie over BMM zie: www.bmm-program.nl.
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Via e-mail: info@bmm-program.nl, of algemeen directeur BMM Emiel Staring, bereikbaar via
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