
                                                                                  

 

Persbericht 

 
Holland Venture en BOM investeren in CytoSMART: digitale 
microscopie in the cloud 
 
Amsterdam/Tilburg ( datum ) - Investeringsmaatschappij Holland Venture investeert 
samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in CytoSMART 
Technologies. CytoSMART, opgericht in 2012 onder de naam CytoMATE, is een spin-
off van de TU/e. Het bedrijf ontwikkelt slimme apparaten voor laboratoria wereldwijd.  
Het eerste product, CytoSMARTTM Lux, is een kleine digitale microscoop welke de 
celkweek in een CO2 incubator continu kan monitoren en de beelden rechtstreeks de 
cloud inschiet waar een analyse tool de data onderzoekt. 
 
Het huidige celkweek proces is een langdurige, foutgevoelige procedure en -gedurende de 
doorlooptijd- een black box voor de laborant. Veelal vindt tijdens de celkweek enkel een 
vluchtige handmatige visuele inspectie plaats. Een echte bepaling van de groei vindt pas 
achteraf plaats. Hiervoor moeten immers de cellen uit de CO2 incubator worden gehaald, 
hetgeen de optimale condities in de incubator verstoord, waardoor de resultaten kunnen 
worden beïnvloed. Op deze manier komt de laborant pas aan het einde van zijn proces 
erachter of de kweek al dan niet is geslaagd. Met het device van CytoSMART kan de 
celcultuur real-time worden gemonitord waardoor men tussentijds kan bijsturen. Daarnaast 
heeft CytoSMART enkele slimme software tools ontwikkeld waardoor de celkweek 
nauwkeuriger geanalyseerd kan worden.  
 
“Het ontbreken van real-time informatie over een celcultuur is een probleem waar alle 
laboratoria tegen aanlopen. Ons product biedt hier een oplossing voor en maakt het mogelijk 
om op ieder moment via elk gewenst device deze informatie te monitoren en analyseren. Om 
te kunnen blijven innoveren zullen we onze organisatie verder uitbreiden en focussen op 
productontwikkeling. De betrokkenheid van Holland Venture en de BOM stelt ons daartoe in 
staat. Zij begrijpen wat innovatieve zorgondernemingen nodig hebben om ambities 
werkelijkheid te laten worden”, aldus Joffry Maltha, CEO van CytoSMART. 
 
Ewout Prins, managing partner Holland Venture, is verheugd over de investering: 
“CytoSMART beschikt over een innovatieve technologie waarmee significant zorgrendement 
behaald kan worden. Met de producten en software tools van CytoSMART kan (bio)medisch 
onderzoek sneller, efficiënter en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Hiermee past de 
onderneming zeer goed binnen de investeringsfocus van ons zorginnovatie fonds. Wij kijken 
ernaar uit om CytoSMART actief te ondersteunen bij haar groei naar een volgende fase”. 
 
“CytoSMART heeft een unieke platform technologie ontwikkeld voor real-time 
beeldvormende technologieën voor laboratoria. De productontwikkelingen van CytoSMART 
zijn het bewijs dat het medtech ecosysteem in Brabant werkt en potentie heeft. BOM zal een 
actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van zowel CytoSMART als 
deze veelbelovende sector”, aldus Miriam Dragstra, Directeur BOM Capital. 
 
Over Holland Venture 
Holland Venture is opgericht in 1981 en daarmee een van de eerste onafhankelijke 
participatiemaatschappijen in Nederland. In de afgelopen 30 jaar heeft zij op een 
verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 120 Nederlandse MKB-ondernemingen 
geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke 



                                                                                  

 

groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet 
wat ondernemen is en streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met de 
managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om 
groei te realiseren. Holland Venture wordt ondersteund door een breed netwerk aan 
succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology. www.hollandventure.com  
 
Over Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 
Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vormen de aanjager voor 
economische ontwikkeling. Om de Brabantse economie te laten groeien, ondersteunt de 
BOM ondernemers op verschillende manieren. De BOM investeert risicodragend in startende 
en groeiende innovatieve ondernemingen; smeedt samenwerkingsverbanden tussen 
bedrijven, overheden en instellingen; trekt buitenlandse bedrijven aan en (her)ontwikkelt 
bedrijfslocaties. Op het gebied van Life Sciences en MedTech heeft de BOM inmiddels 
geïnvesteerd in 16 ondernemingen. De BOM is gevestigd in Tilburg en er zijn momenteel 
ongeveer 90 mensen werkzaam. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Joffrey Maltha, CEO CytoSMART 

T.  040 751 76 40 

E.  j.j.maltha@cytomate.com 

 

 

Jet Wiechers, partner Holland Venture 

T. 06- 52 33 22 90 

E.  jet.wiechers@hollandventure.com  

 

Bram van den Hoogen, Marketing- en Communicatiemanager, BOM. 

T. : 06 – 46 97 82 11  

E. : bvandenhoogen@bom.nl  
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