
Waardevolle bron voor strategie 

 

OCTROOI-INFORMATIE BELANGRIJK HULPMIDDEL 

BIJ PRODUCTONTWIKKELING   
 
Voor instrumentenmaker Anatech is informatie uit octrooien een 

onmisbare kennisbron. Octrooien (patenten) beschermen niet alleen 
uitvindingen. Het geheel van octrooiaanvragen en verleende octrooien 

(de zogenoemde octrooi-informatie of octrooiliteratuur) biedt biedt 
ook inzicht in de allernieuwste stand van de techniek en de ontwik-

kelingsactiviteiten van concurrenten. Ook kan men, door voorafgaand 
aan een ontwikkelingsproject octrooi-informatie te raadplegen, voor-

komen dat men geld steekt in het ontwikkelen van producten die al 
bestaan. Dat het benutten van octrooi-informatie niet zo complex is als 

vaak wordt gedacht, bewijst Anatech, MKB-bedrijf én wereldmarkt-

leider op het gebied van thermische meetsystemen.  
 

Anatech uit Sittard maakt uiterst gevoelige thermische meetinstrumenten voor 
materiaalkarakterisering. Directeur Archi Leenaers: ”Wij produceren instru-

menten voor thermische analyse en kleine spuitgietmachines en extruders die 
op laboratoriumschaal gebruikt worden. Onze instrumenten meten de 

materiaaleigenschappen van een product als functie van de temperatuur. Dat 
kunnen metalen zijn, polymeren, maar ook hout of glas.  Twintig van onze 

dertig medewerkers houden zich bezig met productontwikkeling en we 
ontwikkelen twee à drie producten per jaar, wat veel is voor een bedrijf met 

dertig werknemers. Aangezien we in een niche-markt opereren waarbij de 
afnemers over de hele wereld verspreid zijn en een bedrijf van onze omvang 

geen wereldwijd distributienetwerk kan opzetten, verkopen we aan grote 
spelers die onder hun eigen naam onze producten op de markt brengen. Op 

die manier maken we gebruik van het wereldwijde netwerk van deze 

multinationale bedrijven.‟‟ 
 

Strategisch gebruik 
Vanwege het sterk technologische en innovatieve karakter van Anatech is het 

belangrijk dat het bedrijf goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen op haar 
vakgebied. Octrooi-informatie is daarbij een belangrijk hulpmiddel zegt Archi 

Leenaers: “Wij gebruiken octrooi-informatie vooral op een strategische manier; 
Je kunt namelijk de strategie die andere bedrijven volgen uit hun octrooi-

activiteit afleiden en dat kan je helpen te bepalen of je in een nieuw project 
moet investeren of niet. Als je bijvoorbeeld ziet dat een bedrijf vier of vijf 

patenten in een bepaalde richting heeft, dan weet je vrijwel zeker dat ze 
binnen een jaar of twee met een dergelijk product op de markt komen. Je kunt 

dan anticiperen en zelf ook die kant op gaan. Of juist niet, als het bijvoorbeeld 
een concurrent is die sterker is dan jij.‟‟ 

 

Hoewel men het zoeken in de octrooiliteratuur kan laten doen door zogenoem-
de „octrooirecherchebureau‟s‟, heeft directeur Leenaers het rechercheren zelf 

ter hand genomen. “Ik doe het zelf omdat ik het enerzijds erg boeiend vind en 
aan de andere kant  omdat ik het belangrijk vind dat ik als directeur goed 



betrokken ben bij de ontwikkelingen. Daarom zoek ik maandelijks via 

Espacenet, de octrooidatabase van het Europese Octrooibureau, naar octrooi-

aanvragen op ons vakgebied. Espacenet heeft ook links naar databases van 
andere octrooiverlenende instanties en elk octrooi in Espacenet heeft in ieder 

geval een Engelstalige samenvatting. Dus ook als het gaat om Russische, 
Koreaanse of Japanse octrooien. En natuurlijk de tekeningen, die essentieel 

zijn om de uitvinding te kunnen doorgronden. Per maand haal ik er twee tot 
vier patenten uit die voor ons interessant zijn.‟‟ 

 

Leenaers zegt dat hij ondanks het juridische jargon waar octrooien mee zijn 
doorspekt er goed mee uit de voeten kan, omdat elk octrooi een duidelijk 

herkenbare opbouw heeft: een octrooinummer, een samenvatting, een 
beschrijving van de stand-der-techniek, een gedetailleerde beschrijving van de 

uitvinding refererend aan positienummers op tekeningen en een aantal 
conclusies of „claims‟ (de juridische omschrijving van de uitvinding). “Ik kijk 

met name wat de kern van zo‟n uitvinding is”, verklaart Leenaers. “Als je goed 

thuis bent in de materie kan je dat wel doorgronden. Vooral de bijbehorende 
technische tekeningen zijn vaak heel verduidelijkend. Die horen bij de 

beschrijving van de uitvinding en met behulp van deze tekeningen moet de 
uitvinder uit de doeken doen waar de uitvinding uit bestaat. Het kost me soms 

vijf minuten, soms een paar uur voordat ik de grondgedachte door heb. Het 
idee achter de uitvinding doorhebben kun je heel goed zelf als je goed 

ingevoerd bent op het betreffende vakgebied. Wat anders is het als je vreest 
dat je met jouw vinding inbreuk gaat maken op andermans octrooi. Dan moet 

je wel een octrooigemachtigde inschakelen. Die kan je dan precies vertellen 
wat wel en wat niet mag. Dat doen we zelf ook, als we twijfelen. Een paar jaar 

geleden hebben we bijvoorbeeld een sensor ontwikkeld waar we zelf uitgebreid 
octrooionderzoek naar gedaan hebben om na te gaan of het al bestond. Toen 

we zelf dachten dat het nieuw was hebben we, omdat het voor ons een 
cruciale vinding was, het nogmaals laten onderzoeken door een octrooi-

gemachtigde.‟‟ 

 
  



Ook informatie- en inspiratiebron 

Leenaers‟ betrokkenheid bij het benutten 

van octrooi-informatie stopt niet bij het 
zelf rechercheren. “Ik maak  zelf samen-

vattingen van de octrooien voor onze 
technische mensen, omdat ieder octrooi 

weliswaar een samenvatting heeft, maar 
die gaat vaak niet over de kern van de 

uitvinding. Onze technische mensen lezen 
de samenvattingen en als ze er dieper op 

in willen gaan, discussiëren we over de 
uitvinding. We gaan ook na wat zo‟n 

octrooi voor ons betekent. Als we bijvoor-
beeld een octrooi tegenkomen met een 

ontwikkeling waarmee we zelf ook bezig 
zijn, dan volgen we die met extra aan-

dacht. En alle octrooien die we al gelezen 

hebben staan in een database die we hier 
zelf ontwikkeld hebben. Daarin kunnen 

onze technici zoeken, wat ze altijd doen 
voordat ze met een project beginnen. 

Onderzoek in de octrooiliteratuur is 
namelijk belangrijk voordat je met een 

ontwikkeling begint. Het duurt doorgaans twee à drie jaar voordat een 
ontwikkelingsproject in de eindfase zit en als je er dan pas achter komt dat 

jouw ontwikkeling al bestaat, en dat je het misschien niet eens mag toepassen, 
dan ben je natuurlijk veel te laat.” 

 
Octrooiliteratuur is volgens Leenaers ook als inspiratiebron voor Anatech van 

belang. “Soms zien we in een octrooi een oplossing van een probleem dat wij 
ook zijn tegengekomen, maar waar wij een andere oplossing voor hebben 

gevonden. Of we zien dat een ander wel een oplossing heeft kunnen vinden 

voor een bepaald probleem en wij niet.” Volgens Leenaers maken die drie 
dingen, het strategische nut, het voorkomen dat men opnieuw het wiel uitvindt 

en hulpmiddel als inspiratiebron, octrooiliteratuur heel waardevol, en hij vindt 
dat het heel belangrijk is dat innovatieve MKB-bedrijven er veel tijd aan 

besteden. “Maar het MKB is nog terughoudend op dit gebied”, stelt hij vast. “Ik 
heb weleens voordrachten gehouden over het benutten van octrooi-informatie 

en dan merk je dat de drempel voor veel mensen gevoelsmatig nog te hoog is. 
Ik denk ook dat veel MKB-bedrijven die octrooionderzoek zouden moeten 

doen, dat niet doen. Terwijl het niet zo moeilijk is. Het is een kwestie van er 
even rustig voor gaan zitten en dan merk je dat je heel goed je weg in de 

octrooiliteratuur kunt vinden.” 
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