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Betreft: Een nieuwe fase voor de SurgiCube

Geachte,
Geachte «aanhef»,
In de afgelopen jaren heeft de operatie-unit SurgiCube van Hippocratech Surgical bv,
dochteronderneming van NIIOS, haar weg gevonden naar een groot aantal artsen, ziekenhuizen en
klinieken, zowel in Nederland als in het buitenland.
De SurgiCube biedt de mogelijkheid van een vaste operatiekamer tegen een beperkte investering,
gebruikmakend van een lokale steriele laminaire luchtstroom over het operatiegebied en de
instrumententafels.
Het succes van de SurgiCube en de toenemende (inter)nationale belangstelling voor het gebruik van
de SurgiCube vragen om een verdere professionalisering en uitbreiding van de organisatie. Binnen
het NIIOS (Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery) behoorde de SurgiCube niet tot de
kernactiviteiten. Het NIIOS richt zich voornamelijk op de Research & Development van
oogheelkundige operatietechnieken en beschikt niet over een wereldwijd verkoopnetwerk.
Om deze reden heeft het NIIOS gezocht naar een partij die het succes van de SurgiCube verder kan
uitbouwen. Deze partij is gevonden in de persoon van Ger Vijfvinkel, oprichter en voormalig directeur
van D.O.R.C. International B.V.
Alle activiteiten betreffende de SurgiCube worden voortgezet door SurgiCube International B.V. met
Ger Vijfvinkel als directeur-eigenaar.
Gerrit Melles:
‘Ger Vijfvinkel heeft zich als oprichter en directeur van DORC International in Zuidland gedurende
30 jaar bewezen als vernieuwer en verfijner van chirurgische concepten. DORC is één van ‘s-werelds
leidende bedrijven op het gebied van ontwikkeling en productie van instrumenten, apparatuur en
vloeistoffen voor oogchirurgie en is actief in meer dan 80 landen. Ger is de aangewezen persoon om
de SurgiCube blijvend te vernieuwen en in alle delen van de wereld inzetbaar te maken.’

Ger Vijfvinkel:
‘De SurgiCube is een prachtige vinding van pionierend oogarts Gerrit Melles. Ik zie grote
mogelijkheden voor de SurgiCube en ik zie ernaar uit in de komende periode nader kennis met u te
maken. Als contactpersoon voor de SurgiCube blijft Haico Zijlstra betrokken bij onze organisatie. Zijn
contactgegevens treft u onderaan in deze brief. Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze
stand 3A tijdens het NOG 2014, van 26 tot en met 28 maart a.s. in het MECC te Maastricht.’
Wij zien uit naar een verdere prettige samenwerking met u, hetzij als relatie van het NIIOS, hetzij als
relatie van SurgiCube International B.V.
Hoogachtend,

Gerrit Melles
Directeur / oogarts
The Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery
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