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“Er ging een wereld voor me open: ondernemerschap, valoriseren, octrooien  en omzet” - Guus

Matthijs EN Guus 
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Matthijs: Guus, hoor ik bij jou een Brabantse tongval? Ik kom uit de buurt 
van Eindhoven, waar kom jij vandaan?
Guus: Ik kom uit Tilburg, het hart van Brabant en ik ben in Nijmegen gaan 
studeren. Research doen in een laboratorium, scheikunde en biologie 
combineren. Dat was mijn drive. Het liefst met Nobelprijswaardige resultaten. 
Natuurlijk gaat het uiteindelijk anders, maar ik kan zeker terugkijken op een 
boeiende tijd. Het DNA-onderzoek stond toen nog in de kinderschoenen.
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Een eigen 
onderneming was 

lange tijd  
‘not done’  

- Guus

‘Ik heb voor 
geneeskunde 
gekozen 
vanuit een 
behoorlijke 
portie 
idealisme’
Matthijs: En dan toch een eigen onderneming 
starten? Guus: Onder wetenschappelijk 
onderzoekers was een eigen onderneming lange tijd 
‘not done’. Dat veranderde rond 2000. De overheid 
werd er zich bewust van dat we in Nederland 
mondiaal achterliepen met het valoriseren 
van academisch onderzoek. Wetenschappelijk 
onderzoekers werden toen juist gestimuleerd 
om een eigen bedrijf te starten. Ik startte op 
de Brightlands Maastricht Health Campus met 
PathoFinder, een moleculair diagnostisch bedrijf 
met een unieke methode, gebaseerd op DNA, om 
infectieziekten snel, efficiënt en betrouwbaar op 
te sporen. Voor mij ging er een wereld open: van 
ondernemerschap, valoriseren, octrooien aanvragen 
en omzet genereren. Daarover had ik tijdens mijn 
studie niets geleerd. En ik leerde al snel dat een 
eigen onderneming zeker geen vrijblijvend avontuur 
is. 

Guus: Zeg Matthijs, doen ze nu meer aan 
ondernemersvaardigheden dan in mijn studietijd? 
Matthijs: Ik heb in mijn bachelor maar een paar 
colleges gehad over financiën en verzekeringen. 
Dus eigenlijk wordt daaraan nog altijd bijzonder 
weinig aandacht besteed. Wel hebben we in 
het vak academische vorming kennisgemaakt 
met de theoretische randvoorwaarden van 
wetenschappelijk onderzoek. 

Guus: Zou je dan wetenschappelijk onderzoek willen 
doen en promoveren? Matthijs: Ik sta er best voor 
open. Maar eerst moet ik nog drie jaar fulltime aan 

de slag om mijn masterstudie af te ronden. Daarna 
kijk ik opnieuw waar mijn interesses liggen en wat 
tot de mogelijkheden behoort.
 
Guus: Zo’n onderzoekplaats, hoe zie je dat eigenlijk in 
combinatie met Stichting Mens Achter de Patiënt? 
Matthijs: Bij aanvang van mijn studie viel me direct 
al op dat de focus ligt bij de medische aspecten: 
natuurlijk belangrijk voor een arts. Maar ik heb ook 
voor geneeskunde gekozen vanuit een behoorlijke 
portie idealisme; om de mens achter de patiënt 
te helpen. De impact van ziekte komt nu echter 
nauwelijks aan bod in ons studieprogramma. Terwijl 
een ziekte natuurlijk ook een flink effect heeft op 
het dagelijks leven van de patiënt. Samen met een 
medestudent heb ik dat bespreekbaar gemaakt. 
Vervolgens hebben we een voorstel gedaan voor 
een pilot. Zo gezegd, zo gedaan. Eerst met een 
kleine groep, waar ook vrienden meededen. 

Guus: De resultaten waren natuurlijk goed, maar 
de opzet van het onderzoek minder… Matthijs: 
Inderdaad. Terecht dat we er op werden gewezen 
dat de evaluatie niet geheel representatief was. 
Maar we hadden wel hun interesse gewekt! 
Onder begeleiding van professoren mochten we 
opschalen; de studiepopulaties werden groter en 
representatiever met studenten van Maastricht 
University, Zuyd Hogeschool en de ROC’s in 
Limburg. Ook de uitkomsten uit dat onderzoek waren 
zonder meer positief. Op dit moment bieden we 
een onderwijsmodule aan waaraan de verschillende 
studenten van alle niveaus, interdisciplinair, 
meedoen. Dat levert mooie resultaten op. 

Guus: Wat ik goed vind, is de manier waarop je bent 
omgegaan met de resultaten en het multidisciplinaire 
karakter ervan. Veranderingen in de zorg starten met 
het anders opleiden van de studenten. Persoonlijke 
zorg wordt steeds belangrijker. We moeten meer 
oog hebben voor wat een ziekte specifiek doet met 
de mens. Matthijs: Hoe zie jij dat vanuit je bedrijf 
PathoFinder? 

Guus: We hebben een laboratorium van circa 1.000 
m2 voor research, development en productie in 
Maastricht. We zijn onderdeel van Brightlands 
Maastricht Health Campus. Eigenlijk doen we niets 
anders dan werken met DNA/RNA van virussen, 

- Matthijs
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bacteriën en schimmels. De ontwikkelingen van 
het DNA-onderzoek in het algemeen spelen hierin 
een belangrijke rol. Ook nog de komende tien jaar. 
Waar we nu vaak met traditionele methoden en 
trial & error onderzoeken welke diagnose de juiste 
is, kunnen we dat in de toekomst mede bepalen op 
basis van DNA-onderzoek om vervolgens de juiste 
behandeling te starten. Matthijs: Een rode draad 
door je carrière, het DNA-onderzoek.
 
Guus: Inderdaad. Maar Matthijs, waarom heb jij bij 
Mens Achter de Patiënt gekozen voor een stichting, 
en geen BV?
Matthijs: Uiteindelijk is Mens Achter de Patiënt 
ontstaan vanuit idealisme en niet vanuit geld 
verdienen. Een stichting past daarom goed. 
Ons doel is: mensgerichte zorg door middel van 
mensgericht onderwijs. Als we commerciële - te 
hoge - tarieven berekenen en onderwijsinstellingen 
nemen onze onderwijsmodule daardoor niet af, dan 
bereiken we ons doel niet. Ik heb een tussenjaar 
genomen en met de inkomsten kan ik wel de huur 
van mijn studentenkamer betalen. Wel denk ik dat 
bij professionele kwaliteit uiteindelijk professionele 
tarieven behoren. Mens Achter de Patiënt zal voor 
mij altijd speciaal blijven. 

Matthijs: Wat zijn jouw toekomstplannen met 
PathoFinder? Guus: We zijn nu bezig met China. 
Daar doen we ook al wat zaken. Het is economisch 
een erg jong land, daar zijn zóveel mogelijkheden. 
De Chinezen zijn continu op zoek naar nieuwe 
technologie. Ondanks hun communistische 
verleden, lijkt het nu wel het meest kapitalistische 
land ter wereld - met ongekende mogelijkheden. 
De jeugd van nu is de eerste generatie die zelf een 
studiekeuze kan maken. Het onderwijssysteem is 
er geheel anders, veel kennis leren de studenten 
uit het hoofd. De Chinese studenten zijn bijzonder 
competitief; ze bruisen van de energie.
  
Matthijs: In Nepal heb ik drie weken gewerkt in 
een ziekenhuis. Ik was erg onder de indruk van 
hoeveel iedereen inderdaad uit zijn hoofd kent. 
Guus: Nepal, hoe kom je daar? Matthijs: Ik heb als 
hobby bergklimmen. Dat heb ik een keer kunnen 
combineren met een stage bij de intensive care in 
een ziekenhuis in Nepal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘We moeten 
meer oog 
hebben wat 
een ziekte 
specifiek doet 
met de mens’

- Guus
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Guus: Maar in China, zie ik dat op dit moment 
alleen de bovenlaag het redt. Er is veel zelfmoord 
onder studenten. De sociale druk om te presteren 
is enorm. Dan mogen we zeker niet mopperen over 
ons onderwijssysteem in Nederland.
Matthijs: Helemaal eens! Ik ben me bewust van het 
voorrecht om te kunnen studeren. Bij een studie 
geneeskunde vindt er ook selectie plaats: iedereen 
moet voordat hij wordt toegelaten tot de studie een 
toets maken, middels een portfolio de keuze voor 
Maastricht University motiveren en aangeven wat 
hij nog naast zijn middelbare school heeft gedaan. Ik 
weet niet wat precies de criteria zijn. Maar duidelijk 
is dat alleen de besten worden toegelaten tot de 
studie. Guus: …En dat het verder gaat dan alleen 
goede cijfers op je diploma. Dat is heel goed. Het 
menselijke aspect blijft een belangrijk speerpunt 
in het geneeskundig proces. In de toekomst 
wordt het mijn inziens steeds belangrijker om de 
goede vragen te kunnen stellen. Échte zorg kan 
geen robot overnemen. De mens is nu eenmaal 
een complex wezen. DNA, omgeving, opvoeding, 
interactie; het speelt allemaal een rol. Ieder mens 
is uniek. Voortschrijdendw inzicht, meer kennis en 
technologie zijn hieraan ondersteunend. Als we 
hiermee op een goede manier omgaan, maken die 
ontwikkelingen ons vak steeds rijker. Het helpt de 
zorg op maat te maken. 

Matthijs: Dank je wel voor dit inspirerende gesprek. 
Ik vond het leuk om kennis te maken en even zo te 
sparren.
Guus: Dat is wederzijds. Waar zo’n campus al niet 
goed voor is… Je komt er in elk geval interessante 
mensen tegen. Hou je me een beetje op de hoogte 
van hoe het verder met je gaat? 

'ik ben me bewust van het 
voorrecht om te kunnen 
studeren' - Matthijs


