
Mede dankzij Twentse bedrij-
ven kunnen meer hartpatiënten
in India worden geopereerd.

Bert Hellegers
Enter

Ruim anderhalf jaar hebben ze in
Enter gewerkt aan het ontwerp
van een medisch apparaat dat in
India de redding betekent voor
veel hartpatiënten. Dit zoge-
naamde Cath Lab heeft dezelfde
mogelijkheden als vergelijkbare
machines van Siemens en Philips,
maar is drie keer goedkoper.
„Daardoor kunnen meer zieken-
huizen er een aanschaffen en kun-
nen veel meer hart- en vaatopera-
ties worden uitgevoerd en daar-
door levens worden gered”, zegt
Tom Evers van industrieel ont-
werpbureau D’Andrea & Evers
Design.
Via via kwam Evers in contact
met Vikram Mordani, die in India
werkte aan de ontwikkeling van
nieuwe technologie voor hart- en
vaatoperaties. Evers raakte onder
de indruk van de Indiër. „Heel in-
telligent en zeer gedreven.” 

Vormgeving
Mordani was op zoek naar een in-
dustrieel ontwerpbureau dat zijn
medische apparaat een hoogwaar-
dige uitstraling kon geven. „Nor-
maal kost zo’n ding al snel een half
miljoen. Door te kiezen voor een
iets uitgeklede machine in func-
tionaliteit kan hij het leveren voor
ongeveer anderhalve ton. Maar het
mocht er niet goedkoper uitzien.
Juist daarom is veel aandacht be-
steed aan de vormgeving.”
D’Andrea & Evers Design is niet
het enige Twentse bedrijf dat deel-
neemt aan het project. Evers heeft

meegezocht naar leveranciers van
materialen en loodste de Indische
initiatiefnemer naar Parthian
Technology. Dit Hengelose bedrijf
is specialist op het gebied van vezel
versterkt kunststof en levert het
materiaal voor de behandeltafel
van het medische apparaat. „Ge-
maakt van carbonfiber, vanwege
de doorlaatbaarheid van radio-ac-
tieve straling.”
Bij het ontwerpbureau, dat is ge-
vestigd in het bedrijfsverzamelge-
bouw Dock 36 langs de A1 bij En-

ter, zijn ze trots op de rol die ze
speelden bij de innovatie. „Het
geeft een goed gevoel dat we kun-
nen helpen hart- en vaatoperaties
voor meer mensen mogelijk te
maken”, zegt Evers, die 25 jaar ge-
leden met studiegenoot Luigi
d’Andrea het bedrijf begon.
„Daarom hebben we ook besloten
risicodragend deel te nemen. Pas
als de verkoop van dit Cath Lab
goed gaat draaien, worden we vol-
ledig betaald.”
Daarover hoeven ze zich in En-
ter geen zorgen te maken, merkte
Evers eerder deze maand bij een
bezoek aan India. De eerste ma-
chine wordt binnenkort geleverd
aan een ziekenhuis en er zijn al ne-
gen bestellingen binnen.
„Nu nog allemaal uit India,

maar het is de bedoeling dat dit ap-
paraat ook in andere landen op de
markt komt.”

Brandweer Twente kreeg tijdens
de jaarwisseling opnieuw minder
meldingen dan vorig jaar. Maar
het kan nog beter, is de gedachte.
Vijf vragen aan Stephan Wevers,
voorzitter van Brandweer Neder-
land en commandant in Twente.

1Hoe verliep de jaarwisseling?„Er kwamen in Twente 89 mel-
dingen binnen. Veel kleine inci-

denten zoals brandjes in vuilcon-
tainers. Ook twee middelgrote
branden, maar die kwamen niet
door vuurwerk. Vorig jaar waren er
98 meldingen en twee jaar geleden
149, dus wat dat betreft is het goed
verlopen. En van die 89 moet je
ook nog de 12 à 15 alledaagse mel-
dingen afhalen. Maar het ligt na-
tuurlijk veel hoger dan ook nor-
male dagen, dus er is ruimte voor
verbetering.”

2Hoe moet die verbetering
dan worden behaald?
„We zien vooral problemen

ontstaan door jongeren, die zich de
consequenties en risico’s van
vuurwerk soms niet lijken te reali-
seren. Daarom moeten we nog
meer investeren in goede voorlich-
ting. Bijvoorbeeld in de Risk Fac-
tory in Enschede. Daar geven we
nu voorlichting over negen ver-
schillende thema’s, maar in de
laatste maanden van dit jaar komt
daar een vuurwerkscenario bij.”

3Zijn er rond de jaarwisseling
nog Twentse brandweerlie-
den bedreigd of belaagd?

„Nee, dit jaar gelukkig niet. Vorig
jaar hebben we vanuit Brandweer
Twente nog twee aangiftes gedaan.
Eén nadat er in Enschede een lawi-
nepijl op een brandweerauto werd
afgevuurd en de andere nadat
dronken figuren in Almelo onze

mensen het werk onmogelijk
maakten. Maar dit jaar verliep alles
goed in de regio.”

4In andere regio’s als Gronin-
gen worden speciale teams
ingezet om meer meldingen

af te kunnen handelen. 
„Dat is bij ons niet nodig. In Gro-
ningen gaat een kleine brandweer-
ploeg samen met de politie naar
een melding om te verkennen. Dat
doen ze omdat de brandweer daar
altijd met volledige eenheden uit-
rukt. Wij werken in Twente met
variabele inzetten. Minder mensen
bij kleinere incidenten dus.
Daarom is zo’n verkenploeg hier
niet nodig.”

5
Is de brandweer eigenlijk
voor of tegen vuurwerk?
„Dat is iets voor de politiek om

over te beslissen. Wij zijn natuur-
lijk wel voor alle initiatieven die de
kans op incidenten en branden
kunnen verkleinen.”
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Goed gevoel dat we
kunnen helpen meer
hart- en vaatoperaties
mogelijk te maken
–Tom Evers 

Twentse oplossing voor
hartpatiënten in India

� Tom Evers toont het ontwerp van het Cath Lab. FOTO LARS SMOOK
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� De foto van Nicky Wagenvoort (35) uit Zenderen is door Buienradar uitgeroepen tot Weerfoto
van 2017. De winnares was totaal verrast. „Ik wist niet eens dat ik genomineerd was.” Naast de
eer wint ze ook een ‘Buienradar Stormparaplu’, zodat ze ook bij storm op pad kan om mooie
beelden te schieten van de natuur. Drie tot vier keer per week trekt Wagenvoort er met haar ca-
mera op uit. Veel van die foto's stuurt ze door naar media als RTL en de NOS.  FOTO NICKY WAGENVOORT 


