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Point of Care: ontwikkeling van  
snelle, handzame detectiesystemen  
voor toepassing in de zorg



Waarom Point of Care?   
Zorgverlening start over het algemeen met een 

juiste diagnose van een ziekte of aandoening. Als 

het gaat om diagnostiek van fysieke aandoeningen, 

vindt dit nog altijd overwegend plaats in 

ziekenhuizen, door specialisten. Dat is vaak 

kostbaar en tijdrovend. Als we manieren kunnen 

vinden om deze diagnostiek uit het ziekenhuis te 

halen en naar de directe zorg- en woonomgeving 

van een patiënt kunnen brengen, kunnen we een 

enorme kostenbesparing realiseren. Het onderzoek 

van Point of Care richt zich juist daarop: snelle 

en handzame detectiesystemen ontwikkelen die 

laagdrempelig gebruikt kunnen worden door 

huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners. 

Wat doet Point of Care?
Point of Care werkt aan de (door)ontwikkeling van snelle, 
handzame detectiesystemen op basis van bestaande 
technologieën. Op dit moment wordt gewerkt aan een 
detectiesysteem dat bacteriën kan opsporen. Daarnaast 
worden tests ontwikkeld om zogenaamde ‘bio-markers’ en 
andere moleculen die circuleren in het bloed of urine, te 
detecteren.
  
Hoe doen wij dit?
Eén van de Point of Care detectiesystemen is de Heat 
Transfer Method (HTM) – een technologie die door 
Maastricht University is ontwikkeld en gepatenteerd. 
Met behulp van deze techniek kan onderscheid gemaakt 
worden tussen verschillende soorten (en dode of levende) 
cellen. Die informatie kan gebruikt worden om specifi eke 
bacteriën op te sporen. Ook andere detectiesystemen, 
zoals ATP meters voor hygiëne-monitoring, worden 
onderzocht.

Op de eerste plaats doen wij dit samen met diverse 
partners waarbij Zuyd Hogeschool en Maastricht 
University de kernpartners zijn. Daarnaast werken we 
samen met een aantal bedrijven, ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen om de systemen verder te ontwikkelen en 
te testen. 

Bedrijven, kennisinstellingen, personen met innovatieve 
ideeën voor Point of Care testen kunnen direct contact 
opnemen om hun vragen of ideeën te delen. 

Point of Care is één van de vier kennisthema’s binnen LIME. 
Wilt u meer informatie over Point of Care? 

Neemt u dan contact op met francy.crijns@zuyd.nl 
of kijk op www.limeconnect.nl

Brightlands innovatie programma LIME is er om 
de (door)ontwikkeling en het daadwerkelijk
gebruik van innovatieve meetproducten 
en -instrumenten voor de zorg én positieve 
gezondheid te stimuleren. Zodat er slim 
gemeten wordt en zoveel mogelijk door cliënten 
zelf. Dat komt niet alleen de kwaliteit van de 
zorg ten goede, maar zorgt er ook voor dat deze 
betaalbaar en toegankelijk blijft.

Wat doet LIME?

1. Verbinden en ondersteunen bij vragen over 
meten in de zorg 

LIME levert directe ondersteuning bij uw vragen
over meten in de zorg, in welke fase u ook verkeert.
Bij de LIME Portal bekijkt een team van experts met
verschillende achtergronden (zorg, ICT, techniek en
business) uw vraag of idee en adviseert over het 
best passende vervolgtraject. Door relevante 
partners met elkaar te verbinden en door middel 
van co-creatie kunnen we uw vragen beantwoorden 
en u ondersteunen bij uw idee of project.

2. Kennisontwikkeling binnen de thema’s:

+ Anders meten
+ Personal Health Train
+ Personalised wearables
+ Point of Care
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