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Naam project Holland Health – het medisch cluster in Noordwest Holland 

Regeling Nummer ODR module: 1 

Looptijd project 12 maart 2013 tot 15 februari 2015 

Verwacht 
budget 

Verleende subsidie provincie Noord-Holland maximaal € 400.000,- 

Weblink http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_projectdetails&view=projectdetails
&Itemid=42&projectId=878  
Beschikking 

Samenvatting In het project EFRO Holland Health worden 3 hoofdactiviteiten uitgevoerd: Hoofdactiviteit 
1: Ontwikkelen Kenniscentrum Nano Geneeskunde: Nanogeneeskunde bezit de potentie 
om vroege diagnostieken preventie, behandelingen follow-up van ziekten mogelijk te 
maken. Het betreft een jonge en veelbelovende technologie voor de medische sector. 
Holland Health zal bijdragen aan de totstandkoming van een actief innovatieklimaat rond 
medische nanotechnologie in de regio door: . 1) Het ontwikkelen van het Kenniscentrum 
Nanogeneeskunde 2) Het ontwikkelen van een werkplaats voor nieuwe toepassingen 3) 
Het ontwerpen, valideren en valoriseren van nieuwe toepassingen Hoofdactiviteit 2: 
Ontwikkelen Kenniscentrum Nucleaire Geneeskunde: In de regio worden op het 
vakgebied van de nucleaire geneeskunde belangrijke bijdragen geleverd door sterke 
bedrijven als MCA Alkmaar, NRG Petten en het VU medisch centrum. In dit deelproject 
zullen zij, samen met het Foreest Medical School en het regionale MKB het 
Kenniscentrum Nucleaire Geneeskunde opzetten. Hierin zal het onderzoek dat 
plaatsvindt op het gebied van isotopen structureel ondergebracht worden om zo de 
levensvatbaarheid van deze innovatie te versterken. De activiteiten zijn: 1) Het 
ontwikkelen van het Kenniscentrum Nucleaire Geneeskunde 2) Het ontwikkelen van de 
leerlijn Cyclotron Operator en onderzoeksassistent. 3) Het ontwikkelen van de Nucleaire 
Academy Hoofdactiviteit 3: (Door)Ontwikkelen Trial Center Noord-Holland Noord De 
validering van het wetenschappelijk onderzoek van de nieuwe toepassingen in de 
geneeskunde is een vitaal onderdeel in de zorgindustrie.Om de zorgsector te ontwikkelen 
is deze validering derhalve een onmisbare schakel. Daarom wordt in het project actief 
hierop ingezet door het (door)ontwikkelen van een Trial Center in Noord-Holland Noord 
door: 1. Het (door)ontwikkelen van het Trial Center Noord-Holland Noord 2. 
Standaardisering van procedures en processen 3. Disseminatie, valorisatie en inbedding 
nieuw vergaarde kennis 
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directie SHV, Marjolijn Lindeman (subsidieverlener)  
Directie Middelen S. Yuksel (juridisch adviseur) 
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