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Jan Leideman 

Hoe ga je van idee naar product? 



Demcon 
• Demcon ontwikkelt en produceert producten en modules voor de 

medisch, industrial en high tech markt 
• Opgericht in 1993, ~200 medewerkers, 
• Vestigingen in: Enschede, Oldenzaal, Münster, Amsterdam en Eindhoven 

 
 

 
 



Project aanpak 

• Gestructureerd project  aanpak met V-model 
• Iteraties binnen V-model, voor optimale concept, samen met klant 

Documentatie 
•URD (storyboard) 
•SRD 
•CDD 
•HDD 
• … 
•TAR 
•TAR-use 



Ontwikkel fases 

• Proof of Principle (PoP) fase voor elimineren technisch risico’s… 

• en vaak ook eerste functionele indruk gebruiker 

 

 

 

PoP fase kan steeds dichter bij eind product 

• Rapid proto typing technieken( look en feel) 

• Model based software ontwikkeling (functionaliteit) 

• Snel te integreren elektronica (Arduino, Labview, XPC, etc) 
 



DORC 
• Leverancier van hoogwaardige instrumenten en apparatuur voor de 

ophthalmische operaties 

• Opgericht in 1983, door een instrumentmaker 

• DORC staat voor hoge kwaliteit  



Wensen aan het nieuwe systeem 
• Moderne look&feel, kwaliteit uitstralen  

• Meer functionaliteit in één 

• Intuïtief gebruikersgemak voor chirurg en assistent 

• Eenvoudiger in onderhoud en service 

 

• Business case … 

Ontwikkeling oog operatie systeem 
DORC wilde een groter mark aandeel verwerven 

Oude DORC systeem 
De Associate 

Bausch & Lomb 

Alcon 



Achtergrond oogoperatie 

Infuus  
fles 

Vacuüm 
pomp 

Waste 

• Infuus druk zorgt voor stabiliteit oog  
• Chirurg kijkt door microscoop in het oog en gebruikt zijn voet 
•  De vacuüm pomp speelt centrale rol in oog operatie 
• Pomp bestaat uit unit en disposable cartridge 
 



De eerste vraag van DORC aan Demcon  
 

Ontwikkel een nieuwe pomp/cartridge met: 
• Goedkope cartridge (business model) 

• Snelle respons op input chirurg (user intuïtief) 

• Rimpelloze flow and stabiel vacuüm (innovatie & veilig ) 

• Zowel flow als vacuüm regeling mogelijk (business case) 
 

 

 
 

 

Ontwikkeling pomp/cartridge 

Oude associate + cartridge 



Achtergrond 
• Huidige pomp principes in oog operatie systemen  

• Huidige druk en flow metingen, concurrenten 

• Wat is belangrijk voor de chirurg 

• Patenten 

• Normen voor zo’n pomp 

Ontwikkeling pomp 

air 
Cartridge 

Peristaltisch pomp (roller) 

Venturi pomp 

Oude cartridge 



valve1 valve2 

piston2 piston 1 

Pressure sensor  

Idee: vier kleppen pomp principe  
• Passieve druksensoren, meten door een membraam  

• Vacuüm klemmen cartridge membraan, voor snelle response en controle 

• Eenvoudige cartridge, uit slecht 3 delen, goedkoop te produceren, 

 

• Totaal nieuw principe en technieken voor ophthalmische wereld  

• Technische en niet technische risico’s 

• Concept keuze samen met DORC 

 

 

Ontwikkeling pomp 



Proof of Principle fase pomp 
• Oude interface en nieuwe pomp 

• Technische eisen verifiëren 

• Validatie met chirurg, operatie koeien ogen  

 

 
• Oude systeem gebruikt als interface 
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Associate 

Pump & cartridge 

Foot pedal 

Rapid proto type cartridge 



Resultaat ontwikkeling Pomp/Cartridge 
• Het succes van de Proof of Principle experimenten gaven groen licht voor verder 

ontwikkeling van de pomp en het hele oog operatie systeem (EVA) 

 

 

 

 

 



Wensen aan het systeem 
• Moderne look&feel, kwaliteit uitstralen  

• Intuïtief gebruikersgemak voor art en assistent 

• Eenvoudiger in onderhoud en service 

• Alle functionaliteit in één systeem 

 

Ontwikkeling van het EVA systeem 

Bausch & Lomb 

Alcon 



Samenwerking 

Rol DORC  
• Achtergrond voor opstellen requirements 
• Useability en werkwijze tijdens operatie 
• Continue feedback op design oplossingen 
• Kosten bewaken gedurende ontwikkelproces 

Rol Demcon 
• Systeem/module requirements 
• Design modulaire concept opbouw   
• Design van 5 modules + pomp cartridge 
• Documentatie klaar voor certificering 
• Opleveren eerste 5 prototypes 

Rol D&E 
• Design en ontwikkeling behuizing 
• Ergonomie 
• Gebruikersgemak  
• Uiterlijk en akoestische design GUI 
 



Overlap gebieden in de samenwerking 
• Graphical User Interface (incl. audio) 
• Ruimte budget (uiterlijk) 
• Warmte huishouding gehele systeem 
• EMC eisen 
• Kabel loop 
• Normen en standaarden, veiligheid 



Resultaat EVA 
• Eerste 5 proto’s geïntegreerd en opgeleverd 
• Inclusief documentatie voor certificering 
• Nazorg voor GUI software 
• Productie van de pomp module bij Demcon  
 



Vragen ? 


