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Samen kunnen we bergen verzetten

Eric Thépaut, executive vice president en president EMEA Boston Scientific heeft zich  

naar eigen zeggen nederig gevoeld door de collectieve reactie van MedTech tijdens de  

corona pandemie. “Nu we de MedTech-week 2020 naderen, kan onze industrie trots zijn 

op de bijdrage die we hebben geleverd.”  

Bergen verplaatsen 
Een crisis creëert een specifieke dynamiek die heel anders is 
dan normaal zakendoen. Voorspelbare routines worden aan 
de kant gezet om met alarmerende situaties om te kunnen 
gaan. In een crisis is snelheid van handelen van het grootste 
belang. “We passen ons aan, switchen, doen er alles aan om 
nieuwe dingen uit te proberen, want het alternatief is gewe-
tenloos,” stelt hij.  

Samen verandering realiseren
COVID-19 heeft de wereld volgens Thépaut duidelijk gemaakt 
wat velen van ons al wisten: de gezondheidszorg is een zeer 
complex -en sterk onderling afhankelijk- ecosysteem. “Willen 
we verandering realiseren, dan moet iedereen bereid zijn 
in gezamenlijkheid een stap voorwaarts zetten. Hiervoor is 
een gezamenlijk doel nodig, een gevoel van urgentie en sterk 
leiderschap van alle belanghebbenden: van zorgverleners tot 
financiers en iedereen daartussenin.”

Mensenlevens redden 
Thépaut schetst: “Geconfronteerd met deze crisis heeft ons 
gezondheidssysteem -een systeem dat soms de onterechte 
reputatie heeft dat het zich in een slakkengangetje beweegt- 
zijn wandelschoenen verruilt voor hardloopschoenen. Binnen 
een mum van tijd werden onder meer technologieën op afstand 
overgenomen, de productie van beademingsapparatuur en 
PBM's opgevoerd, distributieketens omgeleid en het beroeps-
onderwijs online gegeven. Kortom: met elke stap die we 
hebben gezet, stonden we in verbinding met onze klanten en 
hebben we bewezen dat we samen bergen kunnen verzetten 
om mensenlevens te redden.”   

Zonder angst behandeling ondergaan 
We hebben ook geleerd hoe cruciaal het is om de ernstige 
ontwrichting van patiëntenzorgtrajecten aan te pakken, vooral 
voor hart- en vaatpatiënten die een verhoogd risico lopen als 
ze COVID-19 krijgen. “We moeten er alles aan doen om het 
uitstellen en stopzetten van routinematige medische zorg te 
voorkomen en patiënten aan te moedigen om zonder angst 
of aarzeling behandelingen te ondergaan.”  

Verschuivende mentaliteit 
Hij gaat verder: “Doorslaggevend is ook ons vermogen om de 
toegang tot innovatie te verbeteren.  Zo zal in het kader van 
de nieuwe EU-verordening inzake medische hulpmiddelen 
‘Early Feasibility Studies’ worden uitgevoerd om efficiënte 
toegang tot innovatie op een zeer veilige manier mogelijk te 
maken. We verbinden, delen het leerproces en zoeken naar 
antwoorden. Het lijkt erop dat samenwerking en co-creatie 
de plaats hebben ingenomen van silo's en concurrentie. 
Voor mij zijn dat allemaal belangrijke aanwijzingen dat de 
mentaliteit verschuift en dat de voorwaarden voor significante 
vooruitgang op het gebied van innovatie goed zijn.”

Gezonde toekomst 
We moeten wat Thépaut betreft doen wat we kunnen om te 
luisteren naar patiënten en hun vertegenwoordigers om hun 
veranderende behoeften te begrijpen. “Laten we doorgaan 
met het verder bouwen aan samenwerking en vertrouwen: 
het ontwikkelen van strategische partnerschappen en allian-
ties om ons levendige MedTech-ecosysteem te koesteren.”  
Thépaut vermoedt dat velen het grootste deel van 2020 ver 
buiten de comfortzone opereren. “De vraag is: kunnen we dat 
gevoel benutten om ons potentieel te realiseren? Ik hoop het 
zeker.” Oplossingen creëren voor een gezondere toekomst 
voor miljoenen mensen is zijn overtuigende motivatie.
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