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November 2, 2020 – “Succesvolle Validatie van nieuw product platform” 
 
Ook het derde kwartaal van dit jaar ondervinden wij de uitdagingen met het Corona virus en de 
gevolgen op de bedrijfsvoering. Hoewel we het aantal operaties weer zien oplopen en de reguliere 
zorg weer begint, zien we ook met de tweede golf de eerste neergaande bewegingen. Dit blijft een 
uitdaging. Derhalve zullen we heel 2020 de focus leggen om 2021 zo goed mogelijk van start te gaan 
wanneer de beperkingen enigszins worden opgeheven. 
 
Goed nieuws is er ook te melden. Aangezien we een goede orderportefeuille hebben en we een 
aantal langdurige projecten voor klanten in 2019 al hadden binnen gehaald, hebben we op dat deel 
van de omzet geen problemen.  De verwachting is dat we 2020 met een soortgelijke omzet als 2019 
zullen afsluiten. Door de grotere investeringen in 2020 van nieuwe productontwikkelingen 
verwachten wij op een verlies uit te komen. Door de goede orderportefeuille en adequate cash 
positie is de verwachting dat wij hiervan geen negatieve gevolgen ondervinden. 
 
De eerste resultaten van de validatie van ons nieuwe platform zijn ook binnen. Hieruit komen een 
aantal verbeterpunten maar overall is de feedback uiterst positief. Wij verwachten dan ook om in Q4 
2020 onze marktintroductie te kunnen doen. Wellicht moet dit i.v.m. Corona uitgesteld worden tot 
januari 2021. De eerste orders zijn al binnen en reserveringen worden omgezet in orders. Deze zullen 
na vrijgave van het platform worden uitgeleverd.  
 
Er worden momenteel een heleboel stappen gezet na de succesvolle publicatie van onze partners 
met slimme contrastvloeistoffen. Wij hopen hier in het vierde kwartaal nog met meer nieuws te 
komen over de vervolgstappen voor 2021. Ons team hebben we uitgebreid naar 40 FTE en de 
bouwaanvraag voor ons nieuwe pand wordt in Q4 ingediend. Wij zien 2021 met vertrouwen 
tegemoet, hoewel we ook nieuwe uitdagingen op ons af zien komen. We zullen hier de vinger aan de 
pols moeten houden en tijdig juiste maatregelen nemen.    


