
Life is a rollercoaster, 
grab a seat and hold on!

De achtbaan die Medprotex heet – Hoe we no-time een fabriek 
bouwden en een medical device leveren



De achtbaan die Medprotex heet

• De aanleiding

• Vooruit, we gaan het doen!

• Plaatsnemen in het karretje

• Voorwaarts en omhoog

• Snelheid maken

• What goes up…??



De aanleiding Eind februari / begin maart

• Twee vrienden

• “De griep” uit China

• Kameraden verliezen hun bedrijven

• Orders gaan on hold

• We moeten iets doen! 



Vooruit we gaan het doen! (3e week maart)

• 20 Maart 2020: eerste kapje 
geproduceerd 

• 24 Maart 2020: Landelijk coördinatie-
centrum hulpmiddellen opgericht

• Prototype 1 afgekeurd…

• Prototype 2 was raak! 99% filtratie

• Zegt het voort, de website live! De 
reacties zijn overweldigend. Ook de 
Provincie Limburg ondersteunt (april)



Plaatsnemen in het karretje

• Aachen Maastricht Institute for
Biobased Materials (AMIBM) helpt

• De productie ondergaat een 
professionaliseringsslag

• Ambities groeien en worden 
duidelijker – Waarom niet voor LCH?

• Een UM persbericht

• Een boos telefoontje, met gevolgen 
(April 2020)



Voorwaarts en omhoog

• Eindelijk in contact met beslissers

• Veel gedraai rond de hete brei, 
weken gaan voorbij

• Geld verdienen aan de crisis… Meer 
duidelijkheid

• Nachtenlang doorhalen

• Ontwikkelingen van de business case 

• Het belang van business intelligence

• 18 Mei - Het hoge woord is eruit! 



Snelheid maken – De bouw van de fabriek

• Grootste fabriek Chirurgische 
mondkapjes type IIR van NL

• 1 mio stuks per week

• Normaal tijdbestek: 1 jaar

• Medprotex planning: 2 maanden

• Normaal beslismodel: besluitvorming o.b.v. 
tests en prototypes

• Medprotex model: beslissen op afstand, met 
audits

• Binnen 2 maanden CE gecertificeerd

• 34 FTE in 2 ploegen



Een locatie gevonden en toen de clean room



Mensen maken mondmaskers



Continue kwaliteitscontrole



Van grondstof tot eindproduct



Zo begon het 3 maanden geleden…



En zo gaat het nu



Did you enjoy the ride? De ervaringen

• Gebruik je netwerk!

• Werk kei- en keihard (8 tot 24)

• Heb je een idee waarin je heilig 
gelooft, ga er dan voor. Na die eerste 
stap wordt alles gemakkelijker.

• Van falen krijg je nooit spijt, dat krijg 
je van niet proberen. 

• Never waste a good crisis (denk om!)

• Als je in controle bent, ga je niet snel 
genoeg



What goes up…? Visie op de toekomst

• Een startup kan altijd falen, dus hoe 
minimaliseer je risico’s?

• Ben je niet bang dat jullie straks niet 
meer nodig zijn?

• Mondkapjes werken helemaal niet!

• Uitbreiding van het productassortiment

• En de ontwikkelingen rondom het Corona-
virus dan…?



… en zo gaat het nu!



Bedankt


