
2016 ligt achter ons, de feestdagen zijn weer 
voorbij en 2017 klopt aan de deur. 

Er is weer veel gebeurd  binnen Medtronic in 
Nederland in het afgelopen jaar. Te veel om op te 
noemen, maar toch een paar hoogtepunten: 
Onze verkooporganisatie is ingetrokken in een 
mooi pand in Eindhoven; we zijn begonnen met 
een volledige renovatie van ons kantoorgebouw in 
Heerlen om Activity-Based Working te faciliteren; 
in Heerlen is een volledig nieuwe Service & Repair-
organisatie opgezet en we zijn begonnen met de 
nieuwbouw van een nieuw DC. Er hebben veel 
MITG-integraties plaatsgevonden; SAP is 
geïmplementeerd voor MITG; binnen BRC zijn 
weer prachtige klinische en R&D-projecten 
afgerond en onze productievestiging in Kerkrade 
heeft weer als vanouds de Coronary & Structural 
Heart (CSH)-divisie geweldig ondersteund.

We hebben veel bereikt in Nederland. We worden 
gezien als een ‘employer of choice’ en daarnaast 
als een van de meest innovatieve en belangrijke 
werkgevers in Zuidoost-Nederland.

Dit alles was alleen mogelijk door de geweldige 
inzet en betrokkenheid van jullie allen.

Daarom wil ik jullie namens het gehele Dutch 
Management Forum het allerbeste wensen voor 
een gezond en gelukkig 2017. Een nieuw jaar met 
nieuwe uitdagingen en nieuwe energie. Laten we 
er weer iets moois van maken en samen de Missie 
van Medtronic ‒ pijn verlichten, gezondheid 
herstellen en levens verlengen ‒ blijven 
waarmaken.
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RUIMTE VOOR INNOVATIE IN HET BAKKEN RESEARCH CENTER

Het Ruimte voor Innovatie-team is 
met de volgende initiatieven van start 
gegaan:
-  Een echte Innovatieruimte voor 

brainstormsessies over creativiteit 
en innovatie en voor open discussies 
tussen deelnemers.

-  Trainingen voor medewerkers 
gericht op het creatief oplossen van 
problemen. Het gaat hierbij om 
vaardigheden voor het structureren 
van een brainstormsessie waarin de 
mogelijkheid wordt geboden ideeën 
te ventileren of dagelijks 
terugkerende problemen aan de 
orde stellen. Denk hierbij aan ideeën 
over processen en workflows en 
dingen waar iedereen bij BRC 
tegenaan loopt. Er is al een team 
met zogeheten creativiteits-
bevorderaars in het leven geroepen 
die speciaal zijn opgeleid om 
brainstormsessies voor 
projectteams te faciliteren. 

-  'Walk-in'-sessies die BRC-
medewerkers de kans bieden kennis 
te maken met innovatie buiten 
Medtronic. Hierbij gaat het om 
innovatie op technisch, procesmatig 
of maatschappelijk gebied.

Alle Ruimte voor Innovatie-initiatieven 
zijn gericht op verdere verbetering van 
de betrokkenheid van medewerkers, 
grotere samenwerking tussen alle 
medewerkers van alle afdelingen en 
functies, en verdieping van het 
bewustzijn van het belang van 
innovatie. Het uiteindelijke doel is om 
BRC verder te laten uitgroeien tot een 
organisatie met een echt innovatie-
dna!

Wil je meer weten over innovatie en 
andere BRC-activiteiten van Ruimte 
voor Innovatie? Stuur dan een mail 
naar rs.brcroomforinnovation@
medtronic.com. 

Het management en de medewerkers van het Bakken Research Center 
(BRC) zijn gestart met ‘Ruimte voor Innovatie’, een initiatief waarmee ze 
verder vorm geven aan onze bedrijfsstrategie van therapie-innovatie, 
globalisering en economische meerwaarde. Het is ook een extra impuls voor 
het innovatieve karakter van BRC. Een team bestaande uit BRC-
medewerkers van alle afdelingen en geledingen is aan de slag gegaan om 
een werkomgeving te creëren die iedereen bij het BRC stimuleert en 
inspireert tot innovatie.
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START BOUW  
NIEUW  
DISTRIBUTIECENTRUM  
IN HEERLEN

Het nieuwe gebouw van 33.000 m2  
(+ 4.000 m2 tussenverdieping en 
2.000 m2 kantoorruimte) komt 
tegenover het bestaande 
distributiecentrum in Heerlen te 
staan en wordt straks gebruikt voor 
de opslag en distributie van 
medische hulpmiddelen, zoals 
implantaten, chirurgische producten 
en systemen voor 
patiëntenmonitoring. 
De volgende activiteiten zullen 
verhuizen naar het nieuwe 
distributiecentrum in Heerlen:  
	 de huidige levering van MITG-

producten aan klanten in Frankrijk, 
Ierland en het Verenigd Koninkrijk 
en Steriel Water vanuit Opglabbeek 
(België);

  de huidige levering van MITG-
producten aan klanten in Rusland 
en Zwitserland vanuit Rolo (Italië).

Op deze manier komt de logistieke 
organisatie weer in balans en kunnen 
we de beste zorg blijven leveren, ook 
gezien de verwachte groei in onze 
regio. De gunstige ligging van 
Limburg zorgt ervoor dat we  
met deze faciliteit maar liefst  
15.000 ziekenhuizen en klinieken in 
Europa binnen 24 uur kunnen 
bereiken.

Met het nieuwe distributiecentrum 
ontstaan ongeveer 140 extra 
arbeidsplaatsen en we zijn verheugd 
dat een aantal van deze plaatsen 
waarschijnlijk wordt ingevuld door 
onze collega’s uit België. Inmiddels 
hebben we een overeenkomst 
gesloten met CEVA Logistics, de 
logistieke dienstverlener die het 
nieuwe distributiecentrum in Heerlen 
gaat runnen. Door samen te werken 
met CEVA, kunnen we 
schaalbaarheid en flexibiliteit in ons 
logistieke netwerk in Europa 
waarborgen. Medtronic werkt in 
Leipzig al vele jaren samen met 
CEVA, waardoor we hen hebben 
leren kennen als een betrouwbare 
partner.
Het betrokken projectteam heeft 
zich de afgelopen tijd keihard ingezet 
om ervoor te zorgen dat de bouw in 
november kon starten en we willen 
hen daarvoor graag hartelijk 
bedanken. 

De eerste distributieactiviteiten 
vanuit het nieuwe DC zullen naar 
verwachting in de tweede helft van 
2017 starten. We houden iedereen 
uiteraard op de hoogte van de 
vorderingen van de bouw!

De medewerkers van Medtronic Heerlen zal het zeker niet ontgaan zijn:  
er wordt flink gegraven op het terrein tegenover het bestaande 
distributiecentrum. Zoals eerder gecommuniceerd, gaat Medtronic de 
logistieke capaciteit in Heerlen uitbreiden met een nieuw 
distributiecentrum. En de bouw hiervan is in november officieel van start 
gegaan!

15.000 ziekenhuizen 
en klinieken in Europa 

binnen 24 uur  
kunnen bereiken



Yoda is een Ierse Glen of Imaal-terriër. Een snoezig 
hondje of zoals haar baasje het noemt: een bouvier met 
korte poten. Maar Yoda is niet alleen maar een leuke 
hond. Zij is een diabeteshulphond: een hond die is 
getraind om hypo- of hyperglykemieën te herkennen 
aan de hand van lichaamsgeur.

Gerbrig van Brug is Yoda’s baasje en de moeder van zevenjarige 
Bas. Bas heeft vanaf zijn vierde diabetes en vanaf oktober 2014 
gebruikt hij de MiniMed Mio®-infusieset, wat zijn leven een stuk 
flexibeler gemaakt heeft. Anderhalf jaar geleden heeft hij ook een 
glucosesensor gekregen. Dat heeft zijn ouders vooral ’s nachts 

meer rust gegeven. Een paar jaar geleden heeft de familie een 
hond genomen. Het werd Yoda, gewoon een leuke hond. Toen 
was er nog geen enkel idee om haar op te leiden tot hulphond.
Via een artikel in het blad van de Sugar Kids over Stichting Kibo 
Medical Detection Dogs, een organisatie in Nijkerk, werd de 
familie op het spoor gezet om Yoda te trainen als hulphond. Er 
zijn organisaties die kant-en-klare (onbetaalbare) 
diabeteshulphonden leveren. Maar Kibo helpt met het trainen 
van de baas zelf, die vervolgens zijn eigen hond traint, natuurlijk 
alleen als die geschikt is daarvoor.

De familie moest hier eerst even goed over nadenken, want het 
zou een traject van een jaar met een grote impact worden. Wat 
was de meerwaarde? Bas regelde zijn diabetes al heel 
zelfstandig, maar hij was nog jong. Kun je een hond leren zijn 
neus zo goed te gebruiken? Natuurlijk, geuren herkennen zit 
standaard in het dier, maar je moet een hond hebben met heel 
veel zelfvertrouwen. En elke situatie, elk gezin en elke hond is 
anders, het is maatwerk. Bas zelf gaf de doorslag toen hij zei: 
‘Dan ben ik nooit meer alleen met mijn diabetes.’
De training was intensief. Eerst met gewone geurmonsters, 
daarna met monsters van speeksel, beginnend met de hypogeur 
en vervolgens de hypergeur, in die volgorde omdat lage 
bloedsuikers minder lang aanwezig zijn. Omdat Bas een sensor 
had, werd het trainen natuurlijk veel minder hinderlijk omdat hij 
niet elke keer hoefde te prikken. Het is van belang dat de hond 
heel veel prikkels en heel veel afleiding aankan. 
Diabeteshulphonden doen hun werk niet op commando maar ze 
moeten zelf het initiatief nemen als ze iets ruiken. En natuurlijk 
moet de hond ook getraind worden om zich altijd goed te 
gedragen, want zij gaat in principe overal mee naar toe. 
Acht maanden verder is het een overweldigend succes. De hond 
is zo betrouwbaar. Het komt zelfs voor dat zij het goed heeft en 
de sensor niet. Honden zijn namelijk sneller in het detecteren, en 
de combinatie van sensor en hond is geruststellend. Bas slaapt 
heel diep en hoort de trillingen en de piepjes van zijn 
insulinepomp niet. Yoda begint dan te krabben aan zijn been, 
gaat vervolgens bovenop hem liggen en begint zijn hand en 
gezicht likken. Dan gaat zij piepen en als laatste blaffen met de 
boodschap dat hij nu toch echt eens moet gaan reageren!
In februari studeertYoda officieel af!

DIABETES- 
HULPHOND

“ Ik ben nooit meer 
alleen met mijn 
diabetes.”
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Op 30 september 2016 ontving Medtronic Translations (BRC) de 
Hieronymusprijs van het Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer (BDÜ), Duitslands belangrijkste beroepsorganisatie voor 
vertalers. Gabriela Powers en Kirsten van Waes-Armit reisden naar 
Duitsland om de prijs in ontvangst te nemen, die werd toegekend 
vanwege de voorbeeldige kwaliteit van de meertalige communicatie die 
wordt geleverd door deze afdeling. Medtronic Translations was 
genomineerd door dr. Dietrich Hermann, een gepensioneerde chirurg en 
een van de eigen freelance vertalers voor Duits. De afdeling is bezig met 
diverse initiatieven om ervoor te zorgen dat de freelance vertalers 
betrokken zijn en goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen als 
leden van het linguïstische team van Medtronic. De prijs 
is een geweldige erkenning voor de positieve impact en 
het belang van de werkzaamheden van het team. 

BEWERKSTELLIGEN VAN EEN OMSLAG

Gabriela Powers en Kirsten van Waes-Armit nemen namens Medtronic Translations  
de Hieronymusprijs in ontvangst uit handen van BDÜ-voorzitter André Lindemann en  
dr. Dietrich Herrmann (foto: Thomas Rittelmann voor BDÜ e.V.)

HIERONYMUSPRIJS  
MEDTRONIC TRANSLATIONS 
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Er is op het gebied van trombose en beroerte een omslag nodig: 
van oplossing naar preventie. Dit is noodzakelijk om bewustzijn te 
creëren bij zowel de professionele zorgverleners als bij de patiënt.

Er is nog zo weinig bekend over zowel de preventie van trombose als 
beroertes dat twee wereldwijde campagnes zijn opgezet om hier 

aandacht voor te vragen. Wereld Trombose Dag op 13 oktober en 
Wereld Beroerte Day op 29 oktober zijn belangrijke dagen die 
aangegrepen zijn door Patient Monitoring & Recovery (Wereld 
Trombose Dag) van MITG en Neurovascular (Wereld Beroerte Dag) 
van RTG om feiten en oplossingen bij de diverse doelgroepen 
kenbaar te maken.

Het team van Patient Monitoring & Recovery heeft 
een aantal activiteiten georganiseerd om het 
bewustzijn rondom het voorkomen van trombose 
(veneuze trombo-embolie = VTE) te vergroten, 
waaronder:
•  buttons uitgedeeld aan alle accountmanagers 

van Medtronic met het verzoek deze op  
13 oktober te dragen in de ziekenhuizen om 
aandacht te vragen;

•  kennistest over VTE op het verkoopkantoor in 
Eindhoven; De medewerkers konden de 

oplossing van Medtronic overigens ook zelf 
uitproberen.

•  aanwezig zijn bij een aantal ziekenhuizen dat 
aandacht schonk aan Wereld Trombose Dag. Hier 
werden activiteiten georganiseerd om bewustzijn 
te creëren voor het belang van preventie van VTE 
en de oplossingen die hiervoor bestaan. De feiten 
liegen er namelijk niet om: 1.489 overlijdens per 
dag zijn gerelateerd aan VTE.

Om de seconde wordt iemand getroffen door 
een beroerte, ongeacht leeftijd, ras of geslacht. 
Het team van Neurovascular heeft  
Wereld Beroerte Dag aangegrepen om het 
bewustzijn rondom beroertes te vergroten  
met de campagne ‘Take 2... Tell 2’. 
Een beroerte treft jaarlijks 15 miljoen mensen. 
Daarvan overleeft 6 miljoen het niet. Het doel 
is om het lage bewustzijn bij het algemene 
publiek rondom symptomen van een beroerte 
te vergroten en ‘TIME IS BRAIN’ (hoe sneller je 

handelt, hoe minder ernstig de 
hersenaantasting) te benadrukken. De 
activiteiten waren:
•  In samenwerking met een radiostation in 

België heeft het team een educatief 
programma ontwikkeld om het publiek op de 
hoogte te brengen van de symptomen en 
feiten van een beroerte. Het radiostation 
zond medische programma’s uit en deze 
waren specifiek gericht op beroertes. 

•  Het Neurovascular-team was aanwezig  op

Wereld Beroerte Dag

Wereld Trombose Dag

Kortom, twee teams die op effectieve manier hun boodschap 
overbrengen aan de verschillende doelgroepen. Het benadrukt 
wederom dat Medtronic een betrouwbare partner is, niet alleen op 

het gebied van medisch-technologische oplossingen, maar dat we 
ook de zorg voor de patiënt hoog in het vaandel hebben staan.

een aantal symposia en heeft “Take 2”-kaartjes  
in zakformaat uitgedeeld aan neurologen met  
het verzoek om deze te verdelen onder hun 
patiënten om op die manier het bewustzijn te 
verhogen.


