
Delft Health Initiative

Samenwerken met
de TU Delft

De TU Delft heeft uitgebreide ervaring met 
samenwerken in consortia. De subsidieadviseurs van 
het Valorisation Centre van de TU Delft hebben 
inzicht in de mogelijkheden van de verschillende 
Europese, nationale en regionale subsidies en 
kunnen ondersteunen bij het formuleren van de 
aanvraag. Daarnaast is er ervaring in het 
samenstellen van consortia en het creëren van goede 
contractuele voorwaarden voor succesvolle 
samenwerking.

Voorbeelden van samenwerking in consortia zijn: 
	 •	 	Europees	consortium:	MyJoint	
	 	 [www.myjoint.org];
	 •	 	Digitale	Operatiekamer	Assistent	voor	efficiënt	

en veilig opereren.

Contractonderzoek
Contractonderzoek wordt geheel gefinancierd 
door een externe partij tegen marktconforme 
tarieven. Het gaat hier meestal om onderzoek 
op korte termijn, uitgevoerd door een selecte 
onderzoeksgroep. De standaardvoorwaarden 
zijn	de	Algemene	Voorwaarden
[zie	www.tudelft.nl/samenwerken].	

Strategisch partnerschap
Grote bedrijven die een aanzienlijk budget willen 
committeren aan onderzoek bij de TU Delft kunnen 
een strategisch partnerschap op lange termijn 
aangaan met de TU Delft. Hierin wordt breed 
samengewerkt door het delen van faciliteiten en 
mensen.

Studentenopdracht
De student werkt bij bijvoorbeeld een medisch 
centrum of bedrijf als zelfstandig ingenieur aan een 
complex	afstudeerproject.	Meestal	zijn	hier	kosten	
aan verbonden.

Partijen in de zorg, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen 
en bedrijven, kunnen tegen vraagstukken aanlopen die 
met specifieke technologische expertise sneller kunnen 
worden opgelost. Onderzoekers en studenten van de TU 
Delft kunnen hun kennis via samenwerking met bedrijven, 
zorginstellingen, overheden en maatschappelijke 
organisaties toepassen in de samenleving. 

In deze flyer vindt u een overzicht van vier manieren om
met de TU Delft samen te werken, en de voorwaarden die 
de TU Delft aan deze samenwerking stelt.

Consortium
In een consortium kan een groot aantal partners 
deelnemen. Het bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen bundelen hun krachten rond één 
thema om gezamenlijk tot nieuwe technologie-
product-marktcombinaties te komen. In deze 
consortia zijn ook voor de partners van de TU Delft 
mogelijkheden om subsidie te krijgen. Hierbij zijn de 
voorwaarden van de subsidieregeling leidend.

Voorbeelden van samenwerken  
met de TU Delft
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Meer informatie:
http://www.health.tudelft.nl
http://www.tudelft.nl/samenwerken

Randvoorwaarden voor             
samenwerking

DHI: kennis over                 
gezondheid gebundeld

Kosten
De TU Delft volgt de Europese bepalingen inzake 
staatssteun. Voor inzet van personeel en faciliteiten 
van de TU Delft (ook voor studentenopdrachten) 
worden daarom marktconforme tarieven gerekend.

Intellectueel Eigendom
Bij samenwerking moeten over de resultaten, 
waaronder Intellectueel Eigendom (IE), afspraken 
gemaakt	worden.	Ook	moet	worden	vastgelegd	van	
wie de in het project of onderzoek ingebrachte 
(achtergrond)kennis is en wat de wederpartij met die 
kennis mag doen.

In principe blijft TU Delft eigenaar van het IE van 
haar eigen vindingen en verleent zij de 
opdrachtgever exploitatierechten op diens 
toepassingsgebied. De omvang en duur van deze 
exploitatierechten zal gerelateerd zijn aan de waarde 
van de technologie en de investering in de 
ontwikkeling ervan door de betrokkenen, alsook op 
het marktperspectief.

Wanneer	de	Algemene	Voorwaarden	van	TU	Delft	
[zie	www.tudelft.nl/samenwerken]	niet	geschikt	zijn,	
maken we projectspecifieke afspraken die we 
contractueel vastleggen.

Gebruik van kennis
Onderzoek	en	ontwikkeling	behoren	tot	de	kerntaken	
van een universiteit. De TU Delft moet vrijelijk 
gebruik kunnen maken van de opgebouwde kennis 
en technologie voor onderwijs en verder 
vervolgonderzoek en technologieontwikkeling.

Publicatie
Voor een kennisinstelling is het verspreiden van 
kennis via publicaties belangrijk. De resultaten van 
het onderzoek worden daarom in principe 
gepubliceerd. Hierbij zal op verzoek en waar mogelijk 
rekening worden gehouden met vertrouwelijkheid 
van de door partijen verstrekte bedrijfsinformatie en 
eventuele achtergrondkennis.

Het Delft Health Initiative is het knooppunt waar 
wetenschappelijke kennis over medische technologie 
samenkomt met maatschappelijke wensen op het 
gebied van gezondheidszorg. Samen met artsen en 
andere zorgprofessionals, bedrijven en de overheid 
ontwikkelen onze technologen oplossingen om de 
zorg in een vergrijzende samenleving efficiënter, 
effectiever en voor de patiënt minder ingrijpend te 
maken. De inbedding in dit netwerk biedt veel 
voordelen;	zo	kan	de	TU	Delft	u	ondersteunen	in	het	
bouwen van een consortium of bij het vinden van 
projectpartners.

Voorbeeld van 
een consortium: 
DORA
 
Het	DORA	systeem	(Digital	Operating	Room	
Assistant)	gebruikt	slimme	camera’s	en	sensoren	om	
de	status	van	apparatuur	en	instrumenten	in	de	OK	
te registreren, en in de gaten te houden welke 
processen	precies	gaande	zijn.	Het	systeem	houdt	de	
OK	planning	up-to-date	en	maakt	het	operatieproces	
efficiënter. In een verder stadium van ontwikkeling 
kan	het	systeem	mogelijke	risico’s	voor	de	
patiëntveiligheid tijdens de ingreep herkennen en 
aan	het	OK	personeel	signaleren.

Projectleider	John	van	den	Dobbelsteen:	“De	tien	
partners van dit project, waaronder de TU Delft, 
LUMC,	en	de	Yes!Delft	bedrijven	New	Compliance,	
SenseIT	en	Pr	Sys	Design,	zorgen	samen	voor	een	
aantoonbare economische haalbaarheid en een 
goede inbedding in de zorgpraktijk.”

Voorbeeld van een 
studentenopdracht: 
Slaapmiddel op 
de Intensive Care

Bachelorstudent	Jelmer	Vellema	van	de	TU	Delft	loste	
met zijn afstudeeronderzoek een lastig probleem op 
voor de Intensive Care-afdeling van het ‘Haga 
Ziekenhuis’.	Het	veelgebruikte	geneesmiddel	
lorazepam loopt daar, en waarschijnlijk ook in andere 
Nederlandse	ziekenhuizen,	regelmatig	in	de	infuuslijn	
vast. 

Vellema toonde experimenteel aan dat een andere 
verdunning van het middel het euvel verhelpt. 
Vellema:	“Het	mooie	aan	dit	onderzoek	was	dat	het	
zieke mensen concreet kan helpen. Dat is erg 
motiverend.”


