
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Algemene gegevens 

PPS-nummer TKI-AF-12518 (CH002) 

Titel HDL functionality 

Topsector en innovatiethema TKI A&F – thema 6 

Projectleider (onderzoek) R. Mensink 

PPS-coördinator (namens private 
partij) 

R. Mensink 

Contactpersoon overheid Nvt 

Status (lopend of afgerond) Lopend 

Type onderzoek (F, T of V) F 

Werkelijke startdatum 01-12-2013 

Werkelijke einddatum  

Korte omschrijving inhoud (max. 
4 regels) 

In dit project richten wij ons op interventies om de relatie 
tussen het HDL-metabolisme (“HDL-functionaliteit”) en 
vaatwandfunctie te bestuderen. Een verslechterde 
vaatwandfunctie is een risicomarker voor het krijgen van hart- 
en vaatziekten. 

 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt de PPS volgens planning?  Ja 

Zijn er wijzigingen in het 
consortium/de projectpartners? 

Nee 

Is er sprake van vertraging 

en/of uitgestelde opleverdatum? 

Ja 

 

 
Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten (deze beschrijving 
wordt als publieke samenvatting op de websites van de TKI’s/topsectoren geplaatst) 

In de afgelopen periode zijn bepalingen opgezet om het HDL-metabolisme in kaart te brengen. 
Deze analyses worden inmiddels ingezet om de effecten van plantaardige voedingsstoffen op de 
HDL-functionaliteit te onderzoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van monsters afkomstig van 
humane interventiestudies. 

 
 

Knelpunten: geef een korte beschrijving van de eventuele inhoudelijke knelpunten 

Geen 

 

 

 
 

Aantal opgeleverde producten in 2014 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 
producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappe-
lijke artikelen 
(*) 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ 
workshops/ 
invited lectures 

Aangevraag-
de octrooien 
/first filings 

Spin-offs 
(**) 

Geen (hiervoor 
is het nog te 

Geen 
(hiervoor is 

Geen 
(hiervoor is 

Geen (hiervoor is 
het nog te vroeg 

Geen Geen 

PPS-jaarrapportage 2014 
De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te 
rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient 
dit format gebruikt te worden. Voor de financiële voortgang is een spreadsheet beschikbaar. U 
wordt gevraagd te rapporteren over de hele PPS: de publieke én de private bijdrage en de 
resultaten van beide partijen. 
 
 
Format PPS-jaarrapportage topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
 



vroeg in het 
project) 

het nog te 
vroeg in het 

project) 

het nog te 
vroeg in het 

project) 

in het project) 

 
(*)  Ter herinnering: in geval van financiering met TKI-toeslag dienen de TKI’s in publicaties 
genoemd te worden als financier. In het geval van publicaties  in tijdschriften met een zeer hoge 
impactfactor worden de TKI’s graag vooraf op de hoogte gesteld.  
(**)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 
subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.  

 

Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag? JA / NEE 

 
 

Financiën: Maak een overzicht van het goedgekeurde begrotingsbudget en de realisatie van het 
budget uitgesplitst in DLO/TNO-capaciteit, private cash-bijdrage, private in kind bijdrage, TKI-
toeslag en overige overheidsbijdrage. Gebruik hiervoor de excelsheet. Vermeld hieronder: 

Afwijking van het ingezette budget  

Doorschuif van budget (goedgekeurd)  

 

 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
Geef evt. toelichting op: 
- Afwijking opgeleverde producten 

- Reden van nog niet  plaatsen van product op openbare website   
 

 

 

 

 

 


