Lijst met PMC’s BOM tbv provincie Noord-Brabant
Periode: 2012 tot nu
Business Developers: Wendy Persoon en Ria Hein
1) Kennisinstituut Therapie op Maat- waarbij MKB bedrijven het initiatief nemen om
samen te werken in toegepast onderzoek
2) Axxicon en Helvoet- point of care diagnostiek voor zorginstellingen
3) Artpred- diagnostiek voor IVF-succes
4) Grennis- regeneratief weefsel, spin off TNO
5) Complex Materials-coatings, spin off TNO, samenwerking met Medtronic
6) Trigona-non-invasieve diabetis test
7) BRON- oncologiecluster rondom Amphia
8) Techlogcampus- 3D printing met Avans, Verbeeten Instituut, Renishaw
9) Lifetec Group- regeneratieve tussenwervelschijf
10) Xeltis- regeneratieve hartklep
11) InnoPhysics – plasma voor oppervlaktebehandeling
12) NTRC –drug development en consultancy
13) Pivot Park screening centre
14) Avivia- drugdevelopment
15) Emultech – microfluids-procestechnologie
16) Okklo Lifesciences –drug development
17) Delta Phenomics – technologie voor optimale pre-klinische studies
18) Innatos –diagnostiek voor Lyme en Q-koorts
19) Goutier Laboratories – drug development
20) Bioconnection – broker organisatie Pivot park
21) Sense textiles – matras hoes tegen decubitus
22) Preceyes – oogchirurge robot
23) Thysia – platform voor healthdata
24) Cordian – monitor systemen in verpleeghuizen
25) Gocare24 – monitor systeem voor ziekenhuispatiënten
26) Ikracht – tool voor werkgevers om werknemers te helpen uit schulden te komen (heeft
positieve impact op wellbeing)
27) Huibrecht technologies - endoscoop
28) Imove – kraakbeen toepassingen voor knieën
29) Mindflow – anti-stress tool
30) CableStor – opbergsysteem voor kabels in ziekenhuis
31) Plasmacure – behandelmethode voor mensen met voetwonden door diabetes
32) Slowcare – zorgconcept voor zeer zwaar gehandicapten
33) VisitU – VR systeem voor ziekenhuispatiënten
34) Zign – kwaliteitsmeter voor endoscopen
35) Bambi medical – jasje om vitals van prematuren draadloos te meten
36) Nemo – weeën meter
37) Sleepcompany – slaapapneu toepassing
38) PharmIT – ICT oplossing voor apothekers en medicatietrouw
39) Trammpolin - kraakbeen toepassingen voor knieën
40) Quaspec – huidkanker detectie

41) Labtie – wormenkweker voor pharmaindustrie
42) Cytomate – procesinstrument voor Lifesciences onderzoek
43) Into Dementia – ervaringsomgeving dementie voor mantelzorgers
44) Madecc - fixed probe voor echo’s

