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  Het Waaiertje (Schizophyllum commune) is  
een veel voorkomende paddenstoel en groeit 
in de natuur op dood hout (zie pag. 4).  
Bovendien is het heel makkelijk te kweken 
in een petrischaaltje in het laboratorium, 
waardoor het goed gebruikt kan worden als 
modelsysteem om genetisch onderzoek te 
doen naar paddenstoelvorming.
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Doorgroeien

Een jaar of tien geleden ging mijn oudste kind het huis uit, op weg naar een nieuw leven als 

student in een grote stad. Het zal geen verrassing zijn dat dit bij mij een dubbel gevoel teweegbracht.  

Je moet je jongvolwassen kind loslaten, maar tegelijkertijd blijf je als ouder betrokken en sta je altijd 

paraat om te helpen wanneer dat nodig is. 

Bij NWO-domein TTW (en voorheen Technologiestichting STW) moeten we doorlopend  

onze ‘kindjes’ loslaten. Die kindjes zijn de onderzoeksprojecten die we financieren en begeleiden.  

De projecten hebben nu eenmaal een bepaalde looptijd, doorgaans vier tot zes jaar, en worden dan 

afgesloten. Als betrokken ouders blijven we contact houden, en staan we paraat met hulp en advies, 

bijvoorbeeld over de verdere toepassing van de kennis die in hun project ontstond.

De vraag is uiteindelijk wel hoe een project zich na de afronding ontwikkelt. Hoe succesvol 

zijn ze? Bouwen de wetenschappers en bedrijven die in het project samenwerkten hun alliantie verder 

uit? Slagen ze erin hun vindingen toe te passen, zodat de rest van de samenleving er ook baat bij heeft? 

Leidt het onderzoek tot inkomsten voor de TTW of de onderzoeksgroep?

In dit Utilisatierapport beantwoorden we die vragen voor onderzoeksprojecten die vijf of 

tien jaar geleden van start gingen. We doen dat ieder jaar, om inzichtelijk te maken wat onze projecten 

opleveren. Net als ieder jaar maakt ook deze uitgave duidelijk dat afgesloten projecten vaak flink ‘door-

groeien’ nadat ze zijn afgerond. Het is een ontwikkeling die wij kritisch, maar tevreden volgen.

Ook NWO-domein TTW zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. We zullen ons blijven 

inzetten als ouderlijke hoeder van technische wetenschappen, maar ook nadrukkelijker optreden als 

cultivator en aanjager. Dat pakken we onder meer aan met een nieuwe strategie, waarin we inzetten op 

meer maatschappelijke impact en meer kennisbenutting uit ons onderzoek. Dat doen we bijvoorbeeld 

door onze blik niet alleen te richten op onze onderzoeksprojecten, maar ook te werken aan een beter 

innovatie-ecosysteem voor Nederland.

De komende jaren verwacht ik dan ook een groeiend aantal veelbelovende TTW-projecten  

te kunnen verwelkomen  – en ze uiteindelijk met nog meer vertrouwen te kunnen loslaten in een  

innoverend Nederland.

 Herry Nijhuis

 directeur

Voorwoord
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Samenvatting cijfers

De cijfers geven inzicht in de situatie direct  
na beëindiging van een project. Het ontwikkelings-
traject moet dan vaak nog beginnen. Het is  
dan ook heel goed denkbaar dat de inkomsten  
de komende jaren nog fors zullen toenemen  
(zie tabel 1).

2006

Van de projecten die in 2006 zijn gestart, heeft 
tot nu toe 80,3 procent (=score B en C) geleid tot 
een actieve relatie met één of meer gebruikers 
(figuur 5 op pagina 12), 80,3 procent (=score B  
en C) heeft een concreet product opgeleverd en 
32,4 procent (=score B en C) heeft cash of in kind 
inkomsten opgeleverd.

Van de projecten die gestart zijn in 2006 hebben  
er 24 één of meerdere vervolgonderzoeken  
gesubsidieerd gekregen of zijn een vervolg op  
een eerder gehonoreerd project.

2011

80,3 procent (=score B en C) van de projecten  
die in 2011 zijn gestart, heeft tot nu toe geleid  
tot een actieve relatie met één of meerdere 
gebruikers (figuur 6 op pagina 13). 
76,7 procent (=score B en C) heeft een concreet 
product opgeleverd en 33,7 procent (=score B  
en C) heeft cash- of in-kindinkomsten opgeleverd.  
Voor deze projecten die onlangs beëindigd zijn,  
is het in veel gevallen nog te vroeg om van 
uitgekristalliseerde kennisexploitatie te spreken. 

Van de projecten die gestart zijn in 2011 hebben 
er 13 één of meerdere vervolgonderzoeken  
gesubsidieerd gekregen of zijn een vervolg op  
een eerder gehonoreerd project.

De figuren 7 en 10 geven de BPI-code die de 
projecten uit 2006 en 2011 hebben gekregen 
weer. Een uitleg van deze figuren treft u aan op 
pagina 14.
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figuur 1
Aantal gestarte projecten

tabel 1
Projecten gestart in 2006 tot en met 2011 hebben (5 jaar na de start) 

tot en met 2016 het volgende opgeleverd:

figuur 2
Aantal overeenkomsten

 aantal projecten overeenkomsten octrooien inkomsten (in M€)

2007 83 40 17 9,4

2008 88 42 17 10,5

2009 72 43 10 10,2

2010 115 41 4 15,8

2011 86 33 9 10,6
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Twee momenten van evaluatie

De projecten van start gegaan in 2006 en 2011

In het algemeen zit er een grote tijdsspanne tussen 
de start van een project en het moment waarop de 
resultaten daadwerkelijk tot een ‘bruikbaar’ 
resultaat leiden. STW is alleen betrokken bij het 
eerste deel van dit lange traject, namelijk bij de 
onderzoeksfase die doorgaans vier tot zes jaar 
beslaat. In deze utilisatierapportage kijken wij, enige 
tijd na afloop van het onderzoek, terug op destijds 
gestarte STW-projecten. Voor deze evaluatie 
worden twee momenten gekozen: direct na afloop 
van een project, de interimrapportage (in dit rapport 
de projecten die in 2011 van start gingen), en vijf 
jaar later een eind rapportage, het utilisatierapport 
(hierin de projecten die in 2006 van start gingen). 

In de Interimrapportage (over de projecten uit 
2011) worden dus de projecten bekeken die zes 
jaar geleden van start zijn gegaan en recent zijn 
afgesloten. Het kan voorkomen dat een gebruiker 
verder wil gaan met de resultaten van het 
onderzoek. Hij zal dan vaak in aansluiting op de 
onderzoeksfase nog een ontwikkelingstraject 
moeten uitvoeren. Dit kan bestaan uit de markt 
onderzoeken, een productielijn opzetten en 
dergelijke, kortom alles wat nodig is om te komen 
tot een commercieel ‘product’.

In de Utilisatierapportage (over de projecten die in 
2006 van start gingen) is tien tot elf jaar na de 
start van universitair onderzoek al een veel beter – 
alhoewel nog altijd niet volledig – inzicht te verkrij- 
gen in de daadwerkelijke toepassing en commer-
cialisering. In dit rapport worden daarom ook die 
projecten bekeken die in 2006 van start zijn gegaan 
en waar over nu een min of meer afgerond oordeel 
gegeven kan worden met betrekking tot de utilisatie. 

De methode; hoe ‘meten’ we de utlisatie

Het zal duidelijk zijn, dat het meten van de mate 
van gebruik niet eenvoudig is. Zo kan een verbe-
terde procesbeschrijving voor een gebruiker 
financieel zeer aantrekkelijk zijn, zonder dat er 
sprake is van een concreet product. Anderzijds  
kan de realisatie van een daadwerkelijk product 
(gebaseerd op een werkend prototype) worden 
afgebroken omdat markteconomische aspecten 
een rol spelen. Hoe de stand van zaken op dit  
vlak is bij de verschillende projecten, wordt 
nagegaan door (telefonische) enquêtering van 
onderzoekers, projectleiders of gebruikers, die bij 
het desbetreffende project waren betrokken. 
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt gezocht 
naar ander beschikbaar bronnenmateriaal.
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Aantal octrooien
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figuur 4
Inkomsten

Om een beeld te geven van de resultaten van  
een onderzoeksproject, heeft STW in de afgelopen 
jaren een meetmethode geïntroduceerd, die 
gebaseerd is op drie – meer of minder onafhanke-
lijke – variabelen om de utilisatie te kunnen 
kwantificeren, te weten ‘Betrokkenheid’, ‘Product’ 
en ‘Inkomsten’ (BPI). Elk van deze variabelen is 
onderverdeeld in een oplopende vierpunts- 
waardering (0, A, B, en C). De definities van deze 
classificering zijn:

Betrokkenheid

De mate waarin één (of meerdere) gebruikers  
bij het onderzoek zijn betrokken:

O het project is mislukt omdat de uitkomsten 
irrelevant zijn voor een gebruiker;

A er is enige belangstelling van de gebruikers 
geweest door deelname in een gebruikers-
commissie;

B de gebruikers participeren actief. Een 
eventueel geleverde bijdrage is klein  – in  
de vorm van geld, materialen en dergelijke;

C op niet mis te verstane wijze participeert  
de gebruiker in het project. Er is omvang-
rijke steun gegeven en vaak is er een 
contract met betrekking tot de samen- 
werking gesloten.

Product

In hoeverre zijn de doelstellingen van het onder-
zoek gehaald, en is er een aanwijsbaar ‘product’:

O het project is in het onderzoeksstadium 
mislukt, of het onderzoek is voortijdig 
afgesloten;

A er is geen concreet product. Er is meer 
onderzoek nodig om een bruikbaar product  
te verkrijgen. Voorlopige conclusies zijn al  
wel getrokken, maar een en ander moet nog 
worden geverifieerd. We zijn nog in de fase 
van ‘basic technology’. De voornaamste vorm 
van output is tot op dit moment de weten-
schap pelijke publicatie;

B een voorlopig model, een principe of een 
conceptmethode is ontwikkeld en bruikbaar. 
Verificatie en verfijning is nog wel nodig  
voordat van een eindproduct kan worden 
gesproken. De gebruiker kan het 
onderzoeks product (nog) niet geheel 
zelfstandig gebruiken;

C er ligt een aanwijsbaar product, bijvoorbeeld 
in de vorm van software, een werkend 
prototype, een procesomschrijving of een 
octrooi, kortom een min of meer afgerond 
concept waarmee de gebruiker zelfstandig 
aan de slag kan gaan.

Inkomsten

In hoeverre heeft het onderzoek geleid tot 
inkomsten voor STW en/of de onderzoeksgroep:
O omdat het project wetenschappelijk mislukte,  

of omdat er geen gebruiker gevonden kon 
worden, zijn er geen inkomsten op dit 
project geweest en zijn die in de toekomst 
niet te verwachten;

A er zijn nog geen inkomsten op het project.  
Dat wil hier zeggen dat er wel bijdragen aan 
het onderzoek kunnen zijn, maar nog geen 
revenuen uit de exploitatie van de kennis. 
Toekomstige baten zijn echter niet uitgesloten;

B incidenteel is of wordt (een deel van) de  
kennis verkocht. De ‘inkomsten’ kunnen hier  
ook bestaan uit het feit dat het resultaat 
‘waardevol’ is voor de samenleving;

C er is een beduidende, gestage of grote  
stroom inkomsten (geweest), of er is zicht op 
dat een dergelijke stroom de eerstvolgende  
vijf jaar wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld als 
er al principeafspraken gemaakt zijn.

Gebruik makend van de hierboven beschreven 
classificatie kunnen alle projecten in een 4 x 4 x 4 
matrix worden ingedeeld. In het totaal dus 64 
mogelijkheden. Er ontstaat zo een beter gedifferen-
tieerd beeld van de uiteindelijke resultaten die de 
projecten na vijf respectievelijk tien jaar opleveren. 

De meest geslaagde projecten vallen uiteraard in 
de categorie CCC. Maar een succesvol project met 
een grote betrokkenheid van een gebruiker in de 
non-profit sector én met een concreet en aanwijs-
baar product (bijvoorbeeld milieuonderzoek), 
wordt ook in een hoge klasse ingedeeld (CCA).  
Een project dat heeft geresulteerd in een product, 
maar geen afnemers vindt komt in een lage 
categorie terecht, bijvoorbeeld ACA.

Ook wordt zo duidelijk wat de waarde is van 
fundamenteel-strategisch onderzoek, (de zoge-
naamde ‘basic technology’) voor de gebruikers.  
Er is dan weliswaar geen aanwijsbaar product, maar 
bedrijven hebben er soms (veel) geld voor over  
om deze basiskennis te ontwikkelen (klasse CAA)  
of te kopen (klasse CAC). Achtergrondonderzoek 
vindt zijn plaats in de klasse AAA. Projecten die op 
bepaalde aspecten mislukten of zijn mislukt, krijgen 
een 0-waardering (bijvoorbeeld klasse 000).

Inkomsten (toelichting)

Hieronder verstaat STW alle gelden en bijdragen in 
natura (door gebruikers en derden) die op basis van 
een STW-project gegenereerd worden gedurende 
het hele traject, dus zowel van voor het project is 
gestart als tot na afloop van het project.

1110 Utilisatierapport STW 2017 11Statistiek



Projecten gestart in 2006

In 2006 gingen 71 projecten van start. In deze 
projecten werd door STW voor 34,2 miljoen euro 
geïnvesteerd. Bij deze projecten werden 34 
overeenkomsten met de gebruikers gesloten  
en 8 octrooien aangevraagd. Aan inkomsten werd 
een bedrag van 6,6 miljoen euro genoteerd.

Figuur 5 geeft de verdeling aan per utilisatiecode.
De figuren geven aan hoeveel procent van de 
projecten een bepaalde score op de drie catego-
rieën heeft gehaald.

Figuur 7 (pagina 14) geeft de BPI-code weer die 
de projecten hebben gekregen.

figuur 5
Utilisatiegroepen 2006

Betrokkenheid

 O 2,8%

 A 16,9%

 B 63,4%

 C 16,9%

Product

 O 1,4%

 A 18,3%

 B 53,5%

 C 26,8%

Inkomsten

 O 2,8%

 A 64,8%

 B 26,8%

 C 5,6%

Projecten gestart in 2011

In 2011 gingen 86 projecten van start. In deze 
projecten werd door STW voor 51,7 miljoen euro 
geïnvesteerd. Bij deze projecten werden 33 
overeenkomsten met de gebruikers gesloten en  
9 octrooien aangevraagd. Aan inkomsten werd  
(tot nu toe) een bedrag van 10,6 miljoen euro 
genoteerd.

Figuur 6 geeft de verdeling aan per utilisatiecode.
De figuren geven aan hoeveel procent van de 
projecten een bepaalde score op de drie catego-
rieën heeft gehaald.

Figuur 10 (pagina 15) geeft de BPI-code weer die 
de projecten hebben gekregen.

figuur 6
Utilisatiegroepen 2011

Betrokkenheid

 O 1,2%

 A 18,6%

 B 47,7%

 C 32,6%

Product

 O 0,0%

 A 23,3%

 B 50,0%

 C 26,7%

Inkomsten

 O 2,3%

 A 64,0%

 B 31,4%

 C 2,3%
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figuur 8
BPI-som

figuur7
Utilisatieprojecten gestart in 2006

figuur 9
BPI-som gecorrigeerd voor het aantal permutaties per som
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figuur 11
BPI-som

figuur10
Utilisatieprojecten gestart in 2011

figuur 12
BPI-som gecorrigeerd voor het aantal permutaties per som

 < inkom
sten

De verschillende categorieën worden in kleuren 
weergegeven. Een hoge score op de categorie 
Inkomsten is te herkennen aan een blauwe kleur.  
Voor een hoge score op Betrokkenheid is die 
kleur rood en voor een hoge score op Product is  
die kleur groen. Omdat de complete codes alle drie 
de BPI-componenten bevatten, hebben alle bollen 
meng-kleuren. Een project met BPI-code 000 zal  
een zwarte bol opleveren. Een project met een  
code CCC zal een witte bol opleveren.

Verder geeft de inhoud van de bol weer hoeveel 
projecten die betreffende code toegekend hebben 
gekregen. Er is één bol links voorin de grafiek voor 
2006. Dat betekent dat er één project is met de 
code 000. De antracietkleurige bol geeft aan dat 
er 4 (2006) en 5 (2011) projecten zijn met de 
BPI-code AAA (‘basic technology’). De witte bol 
rechts achterin geeft aan dat er 2 (2006) en  
1 (2011) projecten zijn met de BPI-code CCC.  
In figuur 7 scoren 19 projecten BBA. In figuur 10 
zijn er 9 projecten met score BBA.

De BPI-score kan ook numeriek worden weer-
gegeven, door A=1, B=2, C=3 te substitueren en 
de scores voor B, P en I bij elkaar op te tellen. 
Grafieken 8 (voor 2006) en 11 (voor 2011) tonen 
de resultaten van B+P+I na deze substitutie.

Meerdere BPI-scores kunnen leiden tot dezelfde 
BPI-som. Zo is ABB hetzelfde waard als BAB  
of AAC. In figuur 9 (2006) en 12 (2011) is 
gecorrigeerd voor het aantal permutaties dat  
kan leiden tot een bepaalde score door dit  
aantal permutaties te delen. Dit leidt in beide 
gevallen tot een diagram dat zijn zwaartepunt 
sterk aan de rechterkant heeft (hoge BPI-som).  
Dit toont aan dat de uitkomst van de BPI-som 
meer is dan ‘toeval’, maar dat de aanpak van  
STW leidt tot een disproportioneel groot aantal 
succesvolle projecten.
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19 A / Universiteit van Amsterdam

21 D / Technische Universiteit Delft

28 E / Technische Universiteit Eindhoven

33 G / Rijksuniversiteit Groningen

34 L / Universiteit Leiden

37 M / Universiteit Maastricht

38 N / Radboud Universiteit Nijmegen

41 NIOO / Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

42 NKI / Nederlands Kanker Instituut

42 R / Erasmus Universiteit Rotterdam

43 T / Universiteit Twente

46 U / Universiteit Utrecht

50 V / Vrije Universteit Amsterdam

51 W / Wageningen University & Research
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Doelstelling

In de natuur leven micro-organismen in  leefgemeen-

schappen die bestaan uit combinaties van verschil-

lende microbiële soorten. Om fundamenteel inzicht te 

krijgen in de complexe microbiële interacties tussen 

deze soorten en ze daarmee te kunnen manipuleren/

onder controle houden hebben we nieuwe technieken 

nodig. Het doel van het project was om een goedkope 

snelle DNA-methode te ontwikkelen die gebruikt kan 

worden om de populatiedynamiek in een complexe 

microbiële biofilm te volgen. 

Resultaat na 5 jaar

Er is een snelle, goedkope en nauwkeurige methode 

ontwikkelt en deze gevalideerd op mond bacteriën. 

Hierbij is nauw samengewerkt met producenten van 

mondhygiëne producten. Het werk heeft geresulteerd 

in drie wetenschappelijke  publicaties en een proef-

schrift. De ontwikkelde methode wordt nu toegepast 

door de industriële partners in het project voor het 

screenen van nieuwe producten. Een van de mede-

werkers in het project heeft nu een eigen laboratorium 

opgezet in zijn geboorteland Ethiopië en zal onder 

andere de ontwikkelde methode gaan toepassen in 

klinische diagnostiek.  

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten voortgekomen.

Gebruikers

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam  /  

GABA International AG (Therwil, Zwitserland)  /   

MRC Holland (Amsterdam)

Probing dynamic microbial 
 community interactions

07069  BBB

Uitleg projecten 2006
Hieronder staan de gegevens  

die u op de projectpagina’s kunt 

tegenkomen:

Titel
de titel van het project.

Project 
het projectnummer, het volgnummer waarop 
de projecten zijn gesorteerd.

BPI
(bijvoorbeeld BCB, zie pagina 10 en 11): 
de utilisatiecategorieën waarin het project  
is ingedeeld.

Programma
het programma waarbinnen het project  
is uitgevoerd.

Projectleider
naam van de project leider. 

Toewijzing
de door STW aan dit project toegekende 
subsidie (in euro).

Contracten en octrooien 
soort overeenkomst die met een gebruiker is 
 afgesloten (optie, licentie, bijdrage, samen-
werking, raamover een komst, material transfer 
agreement (mta), etc.) en eventuele octrooien/
octrooiaanvragen.

Inkomsten 
op dit project de totaal geregistreerde inkom-
sten (in euro). Dit zijn alle gelden en bijdragen 
in natura (door gebruikers en derden) die op 
basis van een STW-project gegenereerd wer-
den gedurende het hele traject. Dus van voor 
de start tot na afloop van het project. 

Doelstelling 
een korte omschrijving van de doelstelling  
van het onderzoek.

Resultaat
een overzicht van de behaalde resultaten. 

Gebruiker(s) 
een lijst met de namen van de gebruikers  
bij het project.

Projectleider Dr. E. Zaura  Programma Open Technologie-

programma  Totale toewijzing in euro 464.200  Contracten  

Optie: Vrije Universiteit Amsterdam, Academisch Centrum 

Tandheelkunde Amsterdam, GABA International AG  

Totale inkomsten in euro 100.000

A

Universiteit
van

Amsterdam

Doelstelling

Eén van de doelen van de Europese Gemeenschap 

is de reductie van het gebruik van pesticiden voor 

gewasbescherming. Biologische bestrijding is een 

goed alternatief voor chemische gewasbescherming 

en wordt met succes toegepast in een reeks van 

 gewassen, zowel wereldwijd als in Nederland. Tot nu 

toe werden voornamelijk één of meer soorten natuur-

lijke vijanden per plaagsoort losgelaten, maar tuinders 

(de eindgebruikers) hebben te kennen gegeven dat 

ze behoefte hebben aan simpeler bestrijdingsmetho-

den, bijvoorbeeld door één soort natuurlijke vijand 

te gebruiken voor verschillende plaagsoorten. In dit 

project werd onderzocht of de Californische trips en 

Kaswittevlieg, twee belangrijke plagen in komkommer, 

tegelijk kunnen worden bestreden met één natuurlijke 

vijand, de roofmijt Amblyseius swirskii. 

Resultaat na 5 jaar

De roofmijt wordt inmiddels met succes gebruikt voor 

bestrijding van trips en wittevlieg in komkommer, 

paprika en aubergine. Ze is commercieel verkrijgbaar 

bij één van de leden van de gebruikerscommissie  

(Koppert BV), en wordt in en buiten Nederland ge-

bruikt en wetenschappelijk onderzocht. Er is een web-

site met informatie over de roofmijt voor gebruikers  

(http://www.allaboutswirskii.com/).

Resultaat na 10 jaar

De roofmijt wordt inmiddels wereldwijd op 30.000 ha 

(gegevens Koppert Biological Systems 2015) ingezet 

voor biologische bestrijding van trips, wittevlieg, 

‘broad mite’ en andere plagen. Voor aanvang van het 

project was een tiental wetenschappelijke publicaties 

beschikbaar over deze soort, nu zijn er circa 150.  

Het kan dus gesteld worden dat het project zowel  

wetenschappelijk als commercieel succesvol is 

geweest. Een special issue van het wetenschappelijke 

tijdschrift Experimental and Applied Acarology was 

gewijd aan deze roofmijt.

Gebruikers

Komkommerkwekerij F.A. Post (Nootdorp)  /   

Koppert BV (Berkel en Rodenrijs)  /  Wageningen 

University & Research 

Projectleider Dr. A.R.M. Janssen  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 158.300  

Totale inkomsten in euro 50.605

Multiple pest control by a generalist 
predator; Biologische bestrijding  
van meerdere plagen met één 
natuurlijke vijand

07180 BCB
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Doelstelling

Het doel van dit project was het implementeren van 

een bestaande technologie, controlled-light-exposure-

microscopy (CLEM), in een wide-field microscoop om 

fototoxiciteit sterk te verminderen. Verder zou er  

een test worden ontwikkeld om fototoxiciteit te 

kwantifi ceren en de microscoop zou worden gebruikt 

in biologisch onderzoek. De ontwikkeling van wide-

field CLEM zou plaatsvinden in hechte samenwerking 

met een UvA start-up bedrijf dat de techniek zou 

kunnen commercialiseren. 

Resultaat na 5 jaar

Er is een nieuwe microscoop is gebouwd en getest. 

De gestructureerde belichting bleek goed te werken, 

echter beeldreconstructie bleek een groot obstakel, 

want er ontbreekt een mathematische analyseme-

thode. Hiervoor gaan we een vervolgproject indienen. 

De nieuwe microscoop is ingezet voor neurobiologisch 

onderzoek en ook de test voor het meten van foto-

toxiciteit was succesvol. Het commercialiseren van 

technologie door het start-up bedrijf is voorlopig ‘on 

hold’ gezet totdat het probleem van de beeldrecon-

structie is opgelost. Inmiddels is er een samenwerking 

met een ander bedrijf opgestart (Andor Technology) 

waarmee de hardware verder zal worden ontwikkeld.

Resultaat na 10 jaar

Het vervolgproject (‘Ultra-Sensitive Confocal  

Microscopy’, 11350) is op basis van de resultaten 

ingediend en gehonoreerd en inmiddels afgesloten.  

De microscoop die we gebouwd hadden is gemodifi-

ceerd en aangepast voor ‘CLEM-belichting’ hetgeen 

tegenwoordig ‘SCIM-belichting’ heet. Deze methode 

wordt nu gepubliceerd (Krishnaswami et al) en het 

idee zal verder worden uitgewerkt voor RCM micros-

copie binnen de spin-off company Confocal.nl BV. Dit 

bedrijf is in 2016 opgericht om de RCM technologie 

(project 11350) te commercialiseren. De methode 

(WF-CLEM) waarvoor we 10 jaar geleden de basis 

hebben gelegd (CLEM), zal dus nu gecombineerd 

worden met een techniek (RCM) die we 5 jaar geleden 

hebben ontwikkeld.

Verder is onze samenwerking met Nikon Programmas 

Europe BV gewoon doorgegaan. Zij hebben de CLEM 

technologie op de markt gebracht en zijn daar inmid-

Doelstelling

Voedingsmiddelenproducenten zijn op zoek naar 

nieuwe conserveringstechnieken die het product 

minder beïnvloeden. Pasteurisatie met gepulste  

elektrische velden (PEF) is zo’n techniek. Bij deze 

methode worden de omhullende membranen van 

bacteriën geperforeerd. Deze conserveringstechniek 

wordt reeds toegepast vóór het verpakken van het 

vloeibare product. Het doel van project is na te gaan 

of het technologisch mogelijk is voldoende elektrisch 

veld te genereren in reeds verpakte producten.

Resultaat na 5 jaar

Er is aangetoond dat het mogelijk is een product  

na het verpakken een conserveringsbehandeling  

met PEF te geven waarbij schadelijke bacteriën door 

de verpakking heen met 99,9999% gereduceerd 

worden. Om deze techniek, PEF-in-pack genoemd,  

te kunnen realiseren is gebruik gemaakt van een 

plastic elektrisch geleidend verpakkingsmateriaal.  

De techniek is voorlopig alleen toepasbaar op  

relatief kleine verpakkingen (tot 200 ml). Voor de 

utilisatie is een aantal concepten uitgewerkt die 

aangeven hoe de techniek geïntroduceerd kan  

worden in bestaande productielijnen. Mogelijke 

toepassingen liggen op het gebied van portie- 

verpakkingen voor voedsel en wellicht ook farma-

ceutische producten.

Resultaat na 10 jaar

PEF technologie krijgt steeds meer aandacht  

omdat de consument het belangrijk vindt dat zijn 

voedsel haar natuurlijke smaak en karakter behoudt. 

Dit blijkt onder andere uit recent verschenen literatuur. 

Ook aan de Wageningen Univerity & Research, één 

van onze voormalige partners uit het STW-project, 

is recentelijk aangetoond dat de shelf-life van met 

PEF behandelde verse sappen met een factor drie 

verlengd kunnen worden. Al deze technieken zijn  

tot op heden gebaseerd op doorstroom-PEF. Voor  

PEF in de verpakking zijn tot op heden, voor zover  

wij weten, nog geen commerciële toepassingen. 

Gezien de toenemende vraag naar milieuvriendelijke 

productiemethoden en duurzamere verpakkingsme-

thodes zou dit op termijn zeker kunnen veranderen.

dels ook weer mee gestopt wegens gebrek  

aan belangstelling vanuit de markt (product bleek  

te duur te zijn).

Gebruikers

Gallium Europe (Amsterdam)  /  Nikon Instruments 

Europe BV (Amstelveen)  /  Universiteit Gent (België)  /  

Universiteit Utrecht

Doelstelling

Het doel is het ontwikkelen van spectroscopische 

technieken om de aanwezigheid van bepaalde stoffen 

in weefsel en bloed kwantitatief en diepte opgelost  

te kunnen meten. Hoewel de technieken ingezet  

kunnen worden voor veel klinische toepassingen zijn 

er in het project zijn twee toepassingen gedefinieerd  

1) het monitoren van neonaten en 2) het meten van 

de ouderdom van blauwe plekken als hulpmiddel bij 

het vaststellen van kindermishandeling.

Resultaat na 5 jaar

Spectroscopie en interferometrie zijn gecombineerd 

tot een nieuwe techniek (Low Coherence Spectro-

scopy) om het volume waarbinnen je meet zelf te 

kunnen bepalen. Dit is alleen hiermee mogelijk en dit 

biedt unieke mogelijkheden (meten aan bilirubine en 

hemoglobine in een bloedvat en het weefsel daar-

buiten). Er is een opstelling gebouwd en de techniek 

is gevalideerd met weefsel fantomen en getest in de 

huid. De toepassing voor het meten van de leeftijd 

van blauwe plekken leverde een patent op en leidde 

tot een forensische onderzoekslijn voor het vinden 

en dateren van biologische sporen op de plaats delict. 

Voor het commercialiseren van deze toepassingen is 

een AMC spin-off bedrijf opgericht.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Academisch Medisch Centrum (Amsterdam)  /   

Admerion BV (Molenhoek)  /  MicroScan BV  

(Amsterdam)  /  Ministerie van Veiligheid en Justitie   

(‘s-Gravenhage)  /  Quest Innovations BV (Middenmeer)  /   

Technobis Mechatronics (Uitgeest)

Projectleider Dr. E.M.M. Manders  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 369.766

Projectleider Prof.dr.ir. J.A. Ferreira  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

360.600  Octrooien A method for treatment of a 

pumpable product using a pulsed electric field, and a 

bag-in-a-pack  Contracten Geheimhouding: Technische 

Universiteit Delft, Stork Food & Dairy Systems BV  

Totale inkomsten in euro 22.000

Projectleider Dr.ing. M.C.G. Aalders  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 405.600 

Octrooien Multiple reference path interferometer  

and spectroscopy method; Appartus and method for 

dating a body sample

Controlled Light Exposure  
Microscopy (CLEM) in wide-field 
fluorescence microscopy

Pulsed electric fields in prepackaged 
liquid food products

Depth-resolved Optical  
Spectroscopic Imaging (DOSI)  
in tissue

2121

07394  BCC 06568  BBA07547  ABA

D

Technische
Universiteit

Delft

Gebruikers

FrieslandCampina (Deventer)  /  Holst Centre   

(Eindhoven)  /  Stork Food & Dairy Systems BV   

(Amsterdam)  /  TNO (Zeist)  /  TNO (Rijswijk)  /   

Unilever R & D (Vlaardingen)  /  Wageningen  

University & Research (Wageningen)
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Doelstelling

Dit project heeft als doel fundamentele theoretische 

analyses uit te voeren op de werking van geheugen-

chips bij computers. Er zal een wiskundig model 

gebouwd worden en de mogelijke fouten die deze 

bevat. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar een 

op simulatie gebaseerde fouten analyse van defecte 

geheugens om de haalbaarheid van de beoogde 

theorie te testen.

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft tot nu toe voor gebruikers nog  

geen relevante resultaten opgeleverd.

Resultaat na 10 jaar

BENEFIC (Best ENergy EFficiency solutions for 

heterogeneous multI-core Communicating systems) is 

een industrieel onderzoeks- en ontwikkelingsproject 

met 19 Europese organisaties, waaronder industriële, 

mkb en universitaire partners uit Frankrijk, Nederland 

en Portugal. Het project is toegekend in het kader van 

CATRENE, de EUREKA cluster voor technologisch on-

derzoek in Europa in het gebied van NanoElectronics.

Gebruikers

Altran Technologies Netherlands BV (Hoofddorp)  /  

NXP Semiconductors (Eindhoven)  /  NXP 

Semiconductors (Nijmegen)  /  Qimonda AG   

(Neubiberg, Duitsland)  /  Technische Universiteit  

Delft  /  TNO (‘s-Gravenhage)

Projectleider Dr.ir. Z. Al-Ars  Programma Vernieuwings-

impuls Veni  Totale toewijzing in euro 135.200

Integrated Framework for  
Automatic Test Generationfor 
Memory Devices

06780  000

Doelstelling

Beton is een van de meest toegepaste bouwmateria-

len. Je zou denken dat van dit materiaal dan ook alles 

wel zo ongeveer bekend is. Maar dat is niet zo. Een 

van de vragen betreft de tijdsduur tussen het mengen 

van cement met water en het moment waarop het 

beton begint op te stijven. In deze periode moet het 

beton worden vervoerd van de betoncentrale naar 

de bouwplaats en moet het beton worden gestort, 

verdicht en nabehandeld. Deze periode wordt de 

‘dormante periode’ genoemd. Doel van dit onderzoek 

was om er achter te komen wat de oorzaak is van 

het ontstaan van de dormante periode en welke 

mechanismen verantwoordelijk zijn voor het einde van 

deze periode.

Resultaat na 5 jaar

In het Microlab van de faculteit Civiele Techniek 

en Geowetenschappen van de TU Delft is voor vijf 

verschillende cementen zeer gedetailleerd gekeken 

naar processen, die zich in de eerste 24 uur van het 

verhardingsproces in de verse cementpaste afspelen. 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van isotherme 

calorimetrie en quasi-elastische neutronenverstrooi-

ing (‘scattering’ QENS), terwijl met behulp van de  

Europese Synchrotron Stralings Faciliteit (ESRF, 

Grenoble) is gekeken hoe de verschillende cement-

mineralen en reactieproducten veranderen gedurende 

de eerste 24 uur van de reactie. Het onderzoek  

heeft geleid tot een viertal publicaties, waarvan een  

is bekroond met een Best Paper Award (XIII Int.  

Congress on Chemistry of Cement, Madrid, 2011).

Resultaat na 10 jaar

De resultaten van het onderzoek zijn (nog) niet  

vastgelegd in een proefschrift. De bevindingen zijn 

echter blijvend actueel en hebben nadrukkelijk  

bijgedragen tot inzicht in de reactiemechanismen  

die in de dormante periode een rol spelen. De resul-

taten van het experimentele onderzoek zijn deels 

toegepast als input voor, resp. validatie van numerieke 

simulaties van hydratatieprocessen. Het genereren 

van deze unieke data was een van de hoofddoelen 

van het project. Zonder de in dit project verworven 

kennis zouden deze simulaties niet goed mogelijk zijn.

Doelstelling

Het MICES project beoogde ontwikkeling en 

implemen tatie van verbeterde methoden voor het 

modeleren van elektromagnetische en elektrostati-

sche effecten in micro-elektronische chips. Door de 

voortschrijdende verkleining worden chips steeds 

complexer. Daarom moeten blijvend nieuwe tools 

ontwikkeld worden waarmee chip-ontwerpers de toe-

nemende complexiteit de baas kunnen. Binnen MICES 

werd specifiek gewerkt aan betere modelleringsme-

thoden voor het gedrag van chips bij hoge frequenties, 

en aan de gevoeligheid daarvan voor de toenemende 

toleranties in het fabricageproces.

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft beide onderzoeksdoelen bereikt, 

zoals onder andere gedocumenteerd in twee proef-

schriften. De resultaten zijn bovendien in software 

geïmplementeerd in een overkoepelend onderzoeks-

programma van de groep. Van de software is, in 

samenwerking met internationale partners (OptEM, 

Canada; Tanner EDA, USA), ook een commerciële 

versie afgeleid. Deze is wereldwijd verkrijgbaar als 

onderdeel van de Tanner chip-ontwerp software. De 

revenuen komen ten goede aan de onderzoeksgroep 

voor verdere facilitering van het onderzoek en de 

ontwikkeling. Het onderzoek heeft verder onder 

meer geleid tot samenwerking met het Holst Centre, 

waarbij onderzoeksresultaten gebruikt worden om het 

ontwerp van een nieuwe energiezuinige schakeling 

voor radiotoepassingen te optimaliseren.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe gegevens bekend.

Gebruikers

Magma Design Automation BV (Eindhoven)  /   

Magwel NV (Leuven, België)  /  NXP Semiconductors 

(Eindhoven)  /  OptEM Engineering Inc. (Calgary, 

Canada)  /  Technische Universiteit Eindhoven   

Projectleider Prof.dr.ir. K. van Breugel  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

348.500

Projectleider Dr.ir. N.P. van der Meijs  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

474.856  Totale inkomsten in euro 47.000

The dormant period of  
cement hydration

Superfast Maxwell IC Extractor  
and Solver - MICES

06915  BBA06913  BCB

Projectleider Prof.dr.ir. A.J.C. van Gemund  Programma 

Samenwerkingsprogramma Programme for Research 

on Embedded Systems & Software II (PROGRESS)  

Totale toewijzing in euro 367.000  Totale inkomsten in euro 

276.200

Doelstelling

De tijd die nodig is om fouten in complexe systemen 

te diagnostiseren begint een belangrijke bottleneck 

te worden. Huidige diagnosetechnieken schieten 

te kort omdat teveel mogelijke diagnoses worden 

gegenereerd. In dit project wordt de diagnosenauw-

keurigheid sterk opgevoerd door de ontwikkeling van 

1) verbeterde kansberekening van fouten in compo-

nenten (defect modeling) en 2) verbeterde algoritmen 

(sequential diagnosis). 

Resultaat na 5 jaar

De verbeterde defect modeling en sequentiële 

diagnose technieken zijn geimplementeerd (TUD: 

FRACTAL-tool) en zijn succesvol gevalideerd bij Océ 

Technologies en Logica. 

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

ASML Netherlands BV (Veldhoven)  /  Chess  

Embedded Technology BV (Haarlem)  /  Logica  

Nederland BV (Rijswijk)  /  Ministerie van Defensie  

(‘s-Gravenhage)  /  Océ Technologies NV (Venlo)  /   

Philips (Best)  /  Philips Healthcare Nederland BV  

(Best)  /  TNO (Delft)  /  TNO (‘s-Gravenhage)

FINESSE: Fault dIagNosis  
for Embedded SystemS  
dEpendability

07015  CBA

Doelstelling

In dit project werken TU Delft en TU Eindhoven samen 

met als doel het onderzoeken van het mechanisme 

dat de oorzaak is van het spatten van betonnen 

constructies bij blootstelling aan brand. Het is nu vijf 

jaar onderweg. Het is gebleken dat het spatten van 

beton één van de oorzaken is die kan bijdragen aan 

instortingsgevaren van betonnen constructies in 

geval van ernstige calamiteiten (zoals recentelijk is 

gebleken in tunnelbranden in de Mont Blanctunnel en 

de Kanaaltunnel).

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft veel interesse van de praktijk en 

wordt gesteund door een gebruikerscommissie van  

elf bedrijven en instellingen. In totaal zijn er drie 

promovendi actief waarvan er recentelijk één zijn 

proefschrift met de titel ‘NMR imaging of moisture 

inside heated porous building materials’ met succes 

heeft verdedigd. De twee overige promovendi zijn in 

de laatste fase van het onderzoek en verwachten dit 

jaar hun proefschrift af te ronden op het gebied van 

dehydratatie en modelvorming. De resultaten van het 

onderzoek zijn direct implementeerbaar in de praktijk. 

Zo kan op basis van de bevindingen de regelgeving 

worden aangescherpt en is er interesse vanuit de 

praktijk om het voorspellende model toe te passen 

voor het ontwerpen van brandveilige constructies.

Resultaat na 10 jaar

Inmiddels is het project succesvol afgesloten en 

hebben ook de overige twee PhD studenten hun 

onderzoek met een proefschrift afgerond. Het onder-

zoek over dehydratatie van beton tijdens brand heeft 

de titel gekregen ‘Microstructure and Deterioration 

Mechanisms of Portland Cement Paste at Elevated 

Temperature’ en het modelvormingsonderzoek  

‘The spalling mechanism of fire exposed concrete’.  

De resultaten van het onderzoeksproject hebben veel 

interesse uit binnen en buitenland. Op dit moment 

wordt gekeken of verdere validatie noodzakelijk is 

zodat het in de regelgeving opgenomen kan worden 

en toepassing in de praktijk mogelijk wordt.

Projectleider Dr.ir. E.A.B. Koenders  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

729.000  Totale inkomsten in euro 226.000

Explosive spalling of concrete: 
towards a model for fire resistant 
design of concrete elements

07045  ABA

Gebruikers

Beton Son BV (Son)  /  Betonplatform (BFBN)   

(Woerden)  /  ENCI BV (Maastricht)  /  Reactor Instituut 

Delft  /  SGS INTRON BV (Sittard)  /  Spanbeton BV 

(Koudekerk a/d Rijn)  /  TNO (Delft)  /  Vereniging 

van Ondernemingen en Betonmortelfabrikanten in 

Nederland (Veenendaal)
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Doelstelling

Het PARSAX project omvat het ontwerp en de ontwik-

keling van nieuwe (geavanceerde) technologie voor 

integratie in de S-band radar. Een belangrijke motivatie 

voor de bouw van deze radarsystemen is om de 

modellen die de eigenschappen van de verstrooiings-

matrix beschrijven te valideren en te verifiëren, 

gebruikmakend van doelen in een door de mens 

 gecreëerde omgeving of in een natuurlijke omgeving. 

Intensief gebruik van deze radar en andere radar-

systemen in toekomstige projecten wordt verwacht. 

Resultaat na 5 jaar

In het project is een nieuwe, wereldwijd unieke, 

operationele proof-of-concept ontwikkeld: een 

door software gedefinieerde radar met real time 

digitale processing van twee-orthogonale willekeurig, 

polarimetrische golfvormen in vier parallelle kanalen 

tegelijkertijd. Nieuwe resultaten op het gebied van 

radar technologie zijn behaald: de theorie, validatie  

en praktische implementatie van polarimetrie met 

twee breedband orthogonale radar signalen; concept 

en implementatie van een volledige programmeerbare 

digitale zender en ontvanger. Vier PhD proefschriften 

zijn succesvol verdedigd; 13 tijdschrift- en 52 confe-

rence artikels zijn gepubliceerd.

Resultaat na 10 jaar

De PARSAX radar is intensief gebruikt voor klimaat 

studies (de verzameld data zijn beschikbar via regenra-

dar.tudelft.nl). Door zijn unieke eigenschappen was 

PARSAX gebruikt in het EU-project UltraFast wind 

sensors for wake-vortex hazards mitigation (314237), 

het nationale FES project Sensor Technology Applied 

in Reconfigurable Systems for sustainable security 

(STARS) en het nationale project Wideband Algorithms 

for Migrating Targets Indication: Study using the 

PARSAX Radar (projectnummer 12219).

Gebruikers

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (De 

Bilt)  /  Thales Nederland BV (Hengelo)  /  TNO (‘s-

Gravenhage)  /  Wageningen University & Research

Projectleider Prof. dr. A.G. Yarovoy Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

1.295.500  Contracten Samenwerking: Tomsk  

State University; Optie: Thales Nederland BV;  

Samenwerking: Technische Universiteit Delft   

Totale inkomsten in euro 617.000

PARSAX: Polarimetric Agile Radar  
in S- And X-band

07046  CCB

Doelstelling

Het belangrijkste doel was het onderzoeken van de 

 effectiviteit van verschillende promotor moleculen 

in het stabiliseren van de SII of SH clathraatrooster-

plaatsen en het optimaliseren van de waterstof 

opslag capaciteit onder omgevingsomstandigheden 

met behulp van modellering en computersimulatie-

technieken. 

Resultaat na 5 jaar

Monte Carlo simulaties zijn uitgevoerd om de thermo-

dynamica van de waterstofopname te bestuderen 

in SII en SH clathraat-hydraten met verschillende 

promotor moleculen. Een nieuwe techniek is ontwik-

keld om de vrije energie van lege en geheel gevulde 

clathraat-hydraatstructuren te berekenen. Deze 

techniek is getest met methaan clathraat-hydraten en 

er is aangetoond dat deze effectief is. De techniek is 

vervolgens gebruikt om de vrije energie van verschil-

lende clathraat-hydraten te berekenen. Voor de SII 

structuur bleek tetrahydrofuraan (THF) even efficiënt in 

het stabiliseren van de structuur als alle andere geteste 

promotoren. Voor de sH structuur, met promotor-

moleculen in grote kooien, blijkt dat thiirane de meest 

efficiënte promotor is, met ethyleenoxyde als een 

goede tweede. Wanneer de promotormoleculen zich 

bevinden in de tussenmaatkooien dan is formaldehyde 

de meest efficiënte promotor. 

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Energieonderzoek Centrum Nederland (Petten)  /   

NUON (Amsterdam)  /  Shell Global Solutions  

International BV (Amsterdam)  /  Shell International  

Oil Products BV (Amsterdam)

Projectleider Prof.dr.ir. C.J. Peters  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 473.700

Hydrogen Storage in Nanoporous 
Clathrate Materials

07215  AAA

Doelstelling

Elektronenmicroscopie (TEM) wordt vaak gebruikt ter 

bestudering van nanogestructureerde katalysatoren. 

Echter, door het vacuüm in de microscoop was het 

niet mogelijk om katalysatoren te observeren bij de 

gasdrukken waarin ze gebruikt worden in de industrie. 

Ons doel was het ontwikkelen van een zeer transpa-

rante microreactor waarmee dat wel zou kunnen. Hier-

voor gebruikten we silicium-gebaseerde technologie 

van microelektromechanische systemen (MEMS).

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft werkende MEMS nanoreactoren 

opgeleverd. Daarmee zijn de eerste microscoopbeel-

den gemaakt van een katalysator op atomaire schaal 

onder industriële condities (atmosferische druk, 

500 ºC). Onverwacht bleken de nanoreactoren ook 

nieuwe wegen te openen in scanning transmission 

X-ray microscopy (STXM). Tenslotte bleken de micro-

heaters van de reactoren apart succesvol voor in-situ 

verhitting met zeer lage drift. De nanoreactoren heb-

ben geleid tot verschillende follow-up-projecten zoals 

NIMIC (14 MEuro). Er is een patent aangevraagd op 

de technologie. De industriële gebruikers (FEI, Haldor 

Topsøe) passen de resultaten momenteel toe.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

FEI Company (Eindhoven)  /  Haldor Topsøe A/S 

(Lyngby, Denemarken)  /  Philips Research  

(Eindhoven)  /  Sensixs Design BV (Delfgauw)  /   

Technische Universiteit Delft

Projectleider Dr.ir. J.F. Creemer  Programma Vernieuwings-

impuls Veni  Totale toewijzing in euro 135.200

MEMS microreactors for electron 
microscopy

07293  BCB

Doelstelling

Het doel was om te onderzoeken of afstandmeting, 

en daarmee plaatsbepaling, mogelijk is met zeer 

breedbandige radio-signalen, en in het bijzonder  

of dat  mogelijk was in (dicht) bebouwd gebied en  

binnenshuis, typisch omgevingen waar satelliet-

navigatie met GPS het af laat weten. 

Resultaat na 5 jaar

De op het project aangestelde promovendi zijn  

succesvol gepromoveerd in december 2010 en  

januari 2011. Het project kon rekenen op grote 

belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven;  

de gebruikerscommissie is gedurende de looptijd  

van het project in omvang meer dan verdubbeld.  

Het project heeft de elementaire bouwstenen  

opgeleverd voor een binnenshuis UWB radioplaats-

bepalingssysteem, zoals een kanaalmodel voor 

afstandsbepaling, signaal- en ontvanger ontwerp,  

en plaatsbepalingsalgoritme. Op het ontvanger- 

ontwerp is een patent gerealiseerd, met als titel  

‘A low-cost UWB TOA estimation stategy for accurate 

indoor ranging’, Nederlands patent nr. 2002892,  

in mei 2009. Er is een vervolgproject ‘HERE-2 - Ultra 

WideBand (UWB) radio indoor positioning system’ 

ingediend en toegewezen per februari 2012. De 

centrale onderzoeksvraag is nu – gericht op de ontwik-

keling van een werkend prototype systeem – hoe 

komen we tot een effectief, schaalbaar en betaalbaar 

‘binnenshuis’ plaatsbepalingssysteem voor praktische 

toepassingen met gebruik van UWB signalen? Hierin 

zal verder gebouwd worden op de resultaten van  

het HERE-project. Op basis van het werkend prototype 

systeem kan deze technologie door Nederlandse 

industrie in de markt gezet gaan worden.

Resultaat na 10 jaar

De kennis opgedaan in het HERE project is toegepast 

en uitgebouwd in het aansluitende HERE-2 project 

(11951). Hierin is de ‘low-cost UWB TOA estimation’ 

techniek gebruikt in een impuls radio-ontvanger, 

die de basis kan vormen voor een proof-of-concept 

plaatsbepalingssysteem. Verder is de betrouwbaar-

heid van de TOA schattingstechniek verder verbeterd. 

Helaas is er geen partij gevonden die deze techno-

logie wilde doorontwikkelen tot een commercieel 

product. Daarom is de octrooi-aanvraag op deze 

Doelstelling

Televisie kijken wordt flexibel met websites zoals 

uitzendinggemist.nl en Youtube. Probleem is dat 

deze websites veel geld kosten, want video kost 

veel Internet capaciteit. Dit probleem kan worden 

opgelost met peer-to-peer technologie. Mede dankzij 

de NWO  Veni-financiering is Nederland nu wereldwijd 

het leidende expertisecentrum inzake peer-to-peer. 

 Belangrijk, omdat peer-to-peer groter is dan alle 

andere typen internet verkeer en dit ook erg winst-

gevend is, zie Spotify en Skype.

Resultaat na 5 jaar

In Delft is de eerste intelligente televisie gebouwd die 

TV programma’s direct via peer-to-peer over internet 

ontvangt. Het Veni-onderzoek is uitgebreid in EU 

verband met andere grote projecten. Totale toewijzing 

is 26 miljoen euro. Het KP7 P2P-Next project, bijvoor-

beeld, heeft een nieuwe IETF internet TV standard 

met industriële implementatie opgeleverd [https://da-

tatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-ppsp-peer-protocol/]. 

Ook is het gelukt om peer-to-peer video streaming 

werkend te krijgen in een smartphone app. Aan de 

wetenschapelijke kant is binnen dit Veni-project 

samenwerking met Harvard en wikipedia opgezet rond 

het principe van ‘bandwidth as a currency’.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

AHT International (Rotterdam)  /  European  

Broadcasting Union (Grand-Saconnex, Zwitserland)  /  

Ilse Media (Amsterdam)

Projectleider Dr.ir. G.J.M. Janssen  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 463.800  

Octrooien Method and device for signal time of arrival 

determination

Projectleider Dr.ir. J.A. Pouwelse  Programma Vernieu-

wingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 135.200

HERE, Indoor Positioning Based on 
Ultra WideBand (UWB) Radio Signals

Peer-to-Peer Technology for  
Near-zero Cost TV Distribution

07343  CAA07299  BBA

Gebruikers

BAM Infraconsult BV (Gouda)  /  Betonplatform (BFBN) 

(Woerden)  /  CUR Bouw & Infra (Gouda)  /  Dassault 

Systems Simulia BV (Maarssen)  /  Delta Marine  

Consultants BV (Gouda)  /  Efectis Nederland BV 

(Rijswijk)  /  Gemeente Rotterdam  /  Hurks Beton 

(Veldhoven)  /  Movares Nederland BV (Utrecht)  /  

Rijkswaterstaat (Utrecht)  /  Strukton Engineering 

(Utrecht)  /  Technische Universiteit Delft  /  Techni-

sche Universiteit Eindhoven  /  TNO (Delft)
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Doelstelling

Het doel was tweeledig: in de eerste plaats het combi-

neren van informatie uit een spierskeletmodel van de 

schouder en een geïnstrumenteerde schouder  

endoprothese om daarmee de krachten die op de 

schouder werken te kwantificeren, het model te 

 valideren, en de resultaten voor de onderzoeks-

gemeenschap beschikbaar te maken. Het tweede  

doel van het project was het ontwikkelen van een  

(of meerdere) module(s) om modelinformatie te  

kunnen visualiseren, indien mogelijk on-line. 

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft geleid tot aanpassingen in de tot nu 

toe gekozen biomechanische modellering en daarmee 

geleid tot een concrete verbetering van de model-

structuur en modeluitkomsten. Dit heeft geleid tot 

een serie publicaties en een promotie. Daarnaast zul-

len de meetresultaten binnenkort on-line beschikbaar 

zijn via www.orthoload.com. Aan de visualisatie van 

modelresultaten wordt, in samenwerking met MOTEK 

Medical (www.motekmedical.com/) en Noldus Informa-

tion Technology (www.noldus.com) nog gewerkt. Op 

basis van het project worden stappen ondernomen om 

te komen tot een on-line visualisatie van schouder-

belasting ten behoeve van met name revalidatietoe-

passingen, wat een doorbraak in revalidatietraining 

kan betekenen. 

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Aalborg University (Aaleborg East, Denemarken)  /  

Biomet Nederland BV (Dordrecht)  /  Leids Universitair 

Medisch Centrum (Leiden)  /  Noldus Information 

Technology BV (Wageningen)  /  Universitair Medisch 

Centrum Groningen  /  Universitair Medisch Centrum 

St. Radboud (Nijmegen)

Projectleider Prof.dr. F.C.T. van der Helm  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

260.850

Instrumented endoprosthesis  
and biomechanical models of  
the shoulder

07354  BBA

Doelstelling

Implantaten worden steeds meer gebruikt in plaats van  

kunstgebit. De operatie wordt in het ziekenhuis gedaan, 

maar het proces is duur en heeft een aantal oorzaken 

voor complicaties. Tijdens het boren kunnen zenuwen 

en/of bloedvaten worden geraakt. Om dit te voorkomen 

is veel voorbereiding nodig, zonder garantie dat deze 

problemen worden voorkomen. Dit project is gericht 

op een systeem dat terugkoppeling tijdens het boren 

geeft. Hiermee kan de chirurg de operatie aanpassen.

Resultaat na 5 jaar

In dit project is een nieuw optisch systeem ontwikkeld. 

Met behulp van ontwikkelde software, kan dit systeem 

door het bot direct voor de boor meten. Het oorspron-

kelijke doel was alleen maar bloedvaten en zenuwen 

te kunnen detecteren. In de loop van het project is 

het duidelijk geweest dat er ook meer informatie over 

de botkwaliteit gemeten kan worden. Dit levert extra 

informatie voor deze toepassing en ook voor andere 

toepassingen zoals osteoporosis. Dit resulteert in een 

potentieel nieuw project. Vanuit deze resultaten is 

een nieuw bedrijf opgericht ‘Medlumics’.

Resultaat na 10 jaar

Dit project was een optisch systeem om bloedvaten 

en zenuwen in de kaak te detecteren. Dit zou uitein-

delijk in de boormachine van een kaakchirurg geplaats 

worden. De ‘proof-of-principle’ is behaald, maar meer 

werk is nodig om hiervan een product te maken.  

Een octrooi is aangevraagd in 2006 en gepubliceerd  

in 2007 onder het nummer WO2007006698 A1.  

De resultaten hebben mogelijkheden laten zien voor 

toekomstige projecten op het gebied van botkwaliteit. 

Gebaseerd op de kennis opgebouwd tijdens dit project,  

is een bedrijf opgericht in Spanje door de PhD in 2009.

Gebruikers

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam  /  

Academisch Medisch Centrum  /  BioComp Industries 

BV (Vught)  /  EXALOS AG (Schlieren, Zwitserland)  /  

Klockner S.A. (Barcelona, Spanje)  /  Medlumics (Madrid, 

Spanje)  /  Universitair Medisch Centrum Groningen  /  

VU Medisch Centrum Amsterdam  /  W&H Dentalwerk 

(Bürmoos, Oostenrijk)

Doelstelling

Dit project heeft tot doel om nieuwe signaal-

verwerkingsmethoden voor akoestische signalen te 

ontwikkelen die gebaseerd zijn op de tijd-frequentie 

analysemethode die bekend staat als Continuity 

Preserving Signal Processing (CPSP). Het betreft een 

samenwerking tussen de Sectie Akoestische Beeld-

vorming en Geluidbeheersing van de TU Delft en de 

Afdeling Kunstmatige Intelligentie van de Universiteit 

van Groningen en betreft de volgende deelprojecten: 

1) Automatic Keyword Spotting (AKS); 2) Machine 

Analysis and Diagnostics (MAD); 3) Speech Intel- 

ligibility Enhancement for Hearing Aids (SEHA);  

4) Quality Assessment of Room Acoustics (QARA). 

Resultaat na 5 jaar

Het AKS-project heeft tot een vervolgproject geleid. 

Hierin zullen de ontwikkelde technieken ingezet 

worden bij patiënten die weer opnieuw moeten leren 

praten. Het MAD-project heeft geleid tot twee een-

voudige en krachtige algoritmen voor het groeperen 

van signaalcomponenten. Gaande het onderzoek is 

duidelijk geworden dat deze algoritmen van grote 

waarde zijn voor het AKS project. Het SEHA-project 

heeft geleid tot geoptimaliseerde algoritmen voor 

het verbeteren van spraakverstaanbaarheid. Zij zullen 

mogelijk hun toepassing vinden in de verbetering van 

hoortoestellen. HET QARA-project heeft geleid tot 

nieuwe kwalificatieparameters voor de akoestiek van 

zalen, gebaseerd op niet-lineaire perceptiemodellen. 

Deze methode zal zijn toepassing vinden bij metingen 

en simulaties van akoestische zaaleigenschappen. 

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Brüel & Kjaer (Naerum, Denemarken)  /  DNV KEMA 

Energy & Sustainability (Groningen)  /  LBP SIGHT 

(Nieuwegein)  /  Metris BV (Hoofddorp)  /  Microflown 

Technologies BV (Arnhem)  /  Philips Electronics  

Nederland BV (Eindhoven)  /  Philips Research  

(Eindhoven)  /  Sound Intelligence (Amersfoort)  /   

Televic NV (Izegem, België)  /  Varibel Innovations BV  

(Arnhem)  /  VU Medisch Centrum Amsterdam 

Projectleider Prof.dr. P.J. French  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 628.583  

Totale inkomsten in euro 72.600

Projectleider Dr. T.C. Andringa  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 704.404  

Totale inkomsten in euro 83.150

Sensory Feedback For Surgical 
Drilling

Applications of Continuity  
Preserving Acoustic Signal  
Processing

07505  BBB07459  BBB

Doelstelling

Dit was een fundamenteel project gericht op high  

performance wetenschappelijke berekeningen 

met herconfigureerbare chips. Dit zijn chips die per 

berekening geoptimaliseerd kunnen worden. Het 

primaire doel was om een theoretische en praktische 

kennisbasis en expertise te ontwikkelen om goedkope, 

schaalbare vectorprocessors voor high-end weten-

schappelijke toepassingen te ontwerpen. 

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft nieuwe concepten en methoden 

voor de wetenschappelijke wereld opgeleverd om 

modulaire en goedkope wetenschappelijke computers 

te ontwerpen. 

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Actiflow BV (Breda)  /  Barcelona Supercomputing 

Center Department (Barcelona, Spanje)  /  Imperial 

College London (London, Groot-Brittannië)  /  NXP 

Semiconductors (Eindhoven)

Projectleider Dr. G.K. Kuzmanov  Programma Vernieu-

wingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 208.000

 

Delta Reconfigurable Scientific 
Computer (DRSC)

07533  AAA

Doelstelling

Satellieten van het GPS en toekomstige Galileo 

cirkelen op 20.000 kilometer boven de aarde. Nieuwe 

toepassingen vereisen plaatsbepaling tot op de 

millimeter nauwkeurig met een zekerheid boven de 

99,999%. Doel van dit onderzoek was het ontwik-

kelen van algoritmes voor schatting en validatie van 

de onbekende parameters om dit mogelijk te maken. 

Qua toepassingen kan gedacht worden aan het 

automatisch navigeren van voertuigen (op aarde, in de 

lucht en in de ruimte) of het nauwkeurig plaatsen van 

constructies.

Resultaat na 5 jaar

Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren 

is het gebruik van de zogenaamde Precise Point 

Positioning (PPP) techniek. PPP is goedkoop en overal 

op aarde toepasbaar. Binnen dit onderzoeksproject 

is een methode ontwikkeld die eraan bijdraagt dat 

de convergentietijd met PPP drastisch wordt verkort 

en bovendien de betrouwbaarheid garandeert. Deze 

methode is in zowel commerciële als academische 

software geïmplementeerd. Een ander aspect 

waarnaar onderzoek is gedaan is GPS-standbepaling. 

Met de ontwikkelde algoritmes is het mogelijk een 

nauwkeurige oriëntatie te schatten van bijvoorbeeld 

Unmanned Aerial Vehicles voor fotogrammetrische 

opnames. Er is interesse van diverse partijen om dit 

verder te gaan onderzoeken. 

Resultaat na 10 jaar

De ontwikkelde algoritmes zijn geïmplementeerd in 

de nieuwe versie van de open source Matlab toolbox 

LAMBDA en zijn toegepast voor verder onderzoek 

naar real-time Precise Point Positioning services, en 

voor standbepaling en formatievliegen van satellieten 

en vliegtuigen.

Gebruikers

ESTEC - European Space Research and Technology 

Centre (Noordwijk)  /  Fugro Intersite BV   

(Leidschendam)  /  LNR Globalcom BV (Rijswijk)  /   

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 

(Marknesse)  /  Septentrio Satellite Navigation NV 

(Leuven, België)  /  URSA Minor Space & Navigation 

(Delft)

Projectleider Dr.ir. A.A. Verhagen  Programma Vernieu-

wingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 140.608

Next generation Global Navigation 
Satellite Systems - carrier phase 
ambiguity resolution as the key to
challenging new applications

07828  BCA

techniek na het positief verlopen nieuwheidsonder-

zoek stopgezet.

Gebruikers

3UB BV (Delft)  /  IMEC Nederland (Eindhoven)

Logica Nederland BV (Nieuwegein)  /  Ministerie  

van Defensie (‘s-Gravenhage)  /  Philips Research   

(Eindhoven)  /  Reelektronika BV (Reeuwijk)  /   

RE-lion BV (Enschede)  /  Rijkswaterstaat Data- 

ICT-Dienst (Delft)  /  Royal Netherlands Navy 

(‘s-Gravenhage)  /  Schiphol Group (Schiphol)  /   

Thales Nederland BV (Huizen)  /  TNO (‘s-Gravenhage)  /   

Twente Institute for Wireless and Mobile  

Communications BV (Enschede)  /  Utellus BV 

(Enschede)
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Projectleider Dr.ir. A.J.M. Leijten  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

337.000  Contracten Afstandsverklaring: Stichting Hout 

Research, Jorissen, A.J.M.

Doelstelling

Hout toegepast als dragende elementen in bouw-

constructies is om verschillende redenen aanbevelings-

waardig. Het draagvermogen van houten elementen 

welke loodrecht op de vezelrichting worden belast door 

de splitsterkte. Het doel van het onderzoek is een beter 

begrip te ontwikkelen van de bezwijkmechanismen die ten 

grondslag liggen aan het splijten van het hout en hiervoor 

verbeterde modellen te ontwikkelen. Deze modellen 

moeten resulteren in nieuwe Europese reken regels.

Resultaat na 5 jaar

Het onderzoek omvat zowel analytische- en eindige 

elementen modellen als ook ter verificatie en parameters 

experimenteel onderzoek. De kritieke last is vastgesteld 

met numerieke simulaties met behulp van  een discreet 

scheurmode. Deze modellen komen goed overeen met 

de experimentele resultaten en modelvoorspellingen. 

Het effect van asymmetrische scheurvoortplanting in 

geval van twee verbindingen langs de balkas verklaart 

de tot nu toe onverklaarde toename van de experi-

mentele splijtsterkte. Hierbij is de scheurvoortplanting 

in de richting van de hoogste dwarskracht dominant.

Resultaat na 10 jaar

Als resultaat van het onderzoek is een nieuw weten-

schappelijk model ontwikkeld dat voldoet aan de 

gestelde doelen. Voorstellen worden op dit moment 

ingediend om de resultaten van dit onderzoek in het 

kader van nieuwe Europese regelgeving geaccepteerd 

te krijgen teneinde de utilisatiedoelstelling te halen. 

Hierdoor worden dragende houtconstructies voor 

bouwwerken veiliger. Een proces dat de instemming 

van andere CEN-landen moet krijgen. Revenuen uit 

kennisoverdracht zijn niet van toepassing noch is er 

sprake van een startup. Op basis van de resultaten is 

er geen nieuw onderzoeksproject gestart.

Gebruikers

Centrum Hout (Almere-Buiten)  /  De Groot  

Vroomshoop BV (Vroomshoop)  /  GLC Houtconstruc-

ties BV (Sint-Oedenrode)  /  Groot Lemmer BV  

(Lemmer)  /  H.E. Luning Adviesbureau voor  

Technische Houtconstructies BV (Doetinchem)  /   

Raadschelders Bouwadvies BV (Spaarndam)  /   

Technische Universiteit Delft  /  Vereniging van Hout-

skeletbouwers (Drachten)

Failure of load-bearing timber 
beams caused by connections

06675  BBA

Doelstelling

Ontwerp van software code voor een electron dif-

fractie setup

Resultaat na 5 jaar

De resultaten van het onderzoek hebben hun weg 

gevonden naar verschillende gebruikers van de 

General Particle Tracing code, met inbegrip van 

zowel de industrie als de academische wereld. Het 

is te verwachten dat de code zal worden gebruikt in 

een CQT voorstel voor de bouw van een prototype 

van een gerichte ionenbundel kolom op een laser-

gekoelde bron.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Projectleider Dr. M.J. de Loos  Programma Vernieuwings-

impuls Veni  Totale toewijzing in euro 121.680 

Addressing novel issues in charged 
particle tracking for the design 
of ultra-bright, compact electron 
sources

Doelstelling

Het onderzoek was gericht op de ontwikkeling van 

nieuwe generaties van stabiele membranen voor  

de efficiënte moleculaire scheiding van producten  

en reactanten, onder zware (chemische) omstandig-

heden. Er is speciale nadruk gelegd op de karakterise-

ring van dit type membranen onder zware condities 

(bij hoge temperaturen en drukken). De in-situ analyse 

van de dunne selectieve lagen is uitgevoerd met 

ellipsometrie. 

Resultaat na 5 jaar

Setups waarmee bij hoge drukken de permeabiliteit 

kan worden gemeten zijn gebouwd. Met behulp van 

deze apparatuur kan het meten van de permeabiliteit 

van één component van gecomprimeerde vloeistof-

fen tot 200 bar en 200˚ C gemeten worden. Deze 

meet apparatuur is uniek. De katalytische activiteit 

van zowel gemodificeerde als standaard homogene 

Wilkonson type katalysatoren, bij de hydroformy-

lering van 1-octeen, is gemeten. Er blijkt dat de 

modificatie van de katalysator van invloed is op de 

performance in het gecomprimeerde koolstofdioxide 

milieu. Een resultaat dat van bijzonder belang is, is de 

hoge activiteit van conventionele katalysatoren bij 

voldoende hoge drukken. Hierdoor kunnen goedkope 

katalysatoren ingezet worden in plaats van dure 

gemodificeerde katalysatoren. De haalbaarheid is 

door middel van swellings metingen in organische en 

anorganische (koolstofdioxide) oplosmiddelen (onder 

druk) aangetoond.

Resultaat na 10 jaar

Met de binnen het project ontwikkelde infrastructuur 

en expertise zijn in de afgelopen jaren verschillende 

vervolgonderzoeken van start gegaan. Hierbij zijn 

organisch-anorganische hybride membranen ontwik-

keld voor het scheiden van moleculen bij hoge druk en 

temperatuur (publicaties M.J.T. Raaijmakers, UTwente), 

en hebben de unieke karakterisatiemethoden, die 

waren ontwikkeld in het aanvankelijke project, nieuwe 

inzichten verschaft voor verdere verbeteringen van die 

membranen (publicaties W. Ogieglo en K. Tempelman, 

UTwente).

Projectleider Prof.dr.ir. N.E. Benes  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 405.600

Tailored Stable Membranes for 
Molecular SeparationIntegrated 
with Continuous Reaction under 
Supercritical Conditions

07055  BBA 07286  ABA

Doelstelling

Begrip van mechanismen voor moleculaire warmte-

overdracht is de basis voor nieuwe microschaal 

koeltechnieken. Op deze schaal kunnen conventionele 

modellen niet worden toegepast. De onderzoe-

kers ontwikkelden voor het eerst een accurate en 

efficiënte methode gebaseerd op gecombineerde 

moleculaire clusterdynamica.

Resultaat na 5 jaar

De methode is in staat om warmte-overdracht in 

micro-/nano-kanalen te analyseren in verschillende 

stroomregimes, en om nauwkeurig de vaste stof-gas-

interface te simuleren . Verschillende Monte Carlo 

(MC) en Moleculaire Dynamica (MD) modellen werden 

beschouwd voor een nauwkeurigere gas-oppervlak-

interacties. Het model werd uitgebreid om chemische 

reacties te kunnen bevatten en werd gebruikt om 

de Mars re-entry te bestuderen. Gebleken is dat een 

nauwkeurige chemische potentieel noodzakelijk is en 

torsiekrachtvelden gebruikt moeten worden voor het 

modelleren van interacties. Als vervolg zijn een project 

van de European Graduate School en een Europees 

project gehonoreerd.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Projectleider Dr. ir. S.V. Nedea  Programma Vernieuwings-

impuls Veni  Totale toewijzing in euro 135.200

Novel hybrid simulations for heat 
transfer at atomistic level

07309  AAA

Gebruikers

Energieonderzoek Centrum Nederland (Petten)  /  

FeyeCon Carbon Dioxide Technologies (Weesp)  /   

Shell Global Solutions International BV (Amsterdam)  /   

TNO (Delft)  /  Universiteit Twente (Enschede)  /  

Westfalia Separator Membraflow GmbH (Essingen, 

Duitsland)

E

Technische
Universiteit

Eindhoven
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Doelstelling

Onderzoek naar en realisatie van een robot (slave) voor 

kijkoperaties waarmee chirurgen extra bewegingsvrij-

heid en krachten teruggekoppeld krijgen. Hiertoe wordt 

de slave gekoppeld aan de tafel en voorzien van een 

compact, stijf en instelbaar frame, drie instrumentma-

nipulatoren met een kinematisch vastgelegd draaipunt 

en krachtsensoren, en instrumenten met elleboog en 

polsgewricht aan instrumenttip voor bewegingsvrijheid 

om een hoek. Vervolgstap is nog twee manipulatoren 

te realiseren en klinische tests en eventuele verbeterin-

gen door te voeren, eventueel met spin-off. 

Resultaat na 5 jaar

De slaverobot is gerealiseerd en getest en: – heeft een 

stijf frame gekoppeld aan de tafel (30 Hz) bestaande 

uit een platform-instelmechanisme (5 graden van 

vrijheid, dof) met platform waarin drie manipulator-

instelmechanismen (ieder 5 dof) geplaatst worden;  

– is door deze instelmechanismen in hoge mate instel-

baar en daardoor aan te passen aan procedures en  

patiënten; – heeft korte krachtlussen tussen instru-

menttips wat nauwkeurig bewegen beter mogelijk 

maakt; – heeft manipulatoren om het instrument te 

bewegen en krachten te meten. Iedere manipulator 

heeft een dubbel parallellogram dat kinematisch een 

draaipunt vastlegt wat tijdens de operatie samenvalt 

met de incisie; – heeft instrumenten met ieder vier dof 

(pitch, roll, pivot, close) en krachtsensoren. De betrokken 

chirurgen zijn bijzonder enthousiast en er worden 

vervolgstappen ontwikkeld om over te kunnen gaan tot 

klinische testen, alsmede de oprichting van een start-up.

Resultaat na 10 jaar

De start-up Medical Robotic Technologisch is opgericht. 

Op de website www.medicalrobotictechnologies.com  

staan de ontwikkelingen en resultaten beschreven.

Gebruikers

Academisch Ziekenhuis Maastricht  /  Applikon Bio-

technology BV (Schiedam)  /  CCM Centre for Concepts 

in Mechatronics BV (Nuenen)  /  EBtech (Someren)  /  

IME Technologies (Eindhoven)  /  Janssen Precision  

Engineering BV (Maastricht-Airport)  /  Meander 

Medisch Centrum (Amersfoort)  /  Moog FCS  

(Nieuw-Vennep)  /  Technische Universiteit Delft  /   

TNO (Delft)  /  Universitair Medisch Centrum Utrecht

Projectleider Prof.dr.ir. M. Steinbuch  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

466.851  Octrooien Operatierobot

State of the art mechatronics for 
the design of a next generation 
haptic feedback enhanced robot 
system for minimally invasive 
surgery

07369  BCA

Doelstelling

Doel van het onderzoek was het begrijpen van de 

 oorzaken van decubitus (doorliggen) en ontwik-

keling van een methode voor vroege detectie van 

decubituswonden die in diepe weefsellagen ontstaan. 

Dit laatste is een probleem bij mensen met een 

dwarslaesie, mensen onder narcose of anderszins 

immobiel en gevoelloos. Schade kan ontstaan in de 

buurt van botuitsteeksels en, indien niet ontdekt, 

uitgroeien tot een ernstige, diepe, levensbedreigende, 

chronische wond. 

Resultaat na 5 jaar

Er is aangetoond dat er twee schadeprocessen  

parallel lopen. Een relatief traag ischemisch proces 

leidt na enkele uren tot de eerste tekenen van  

skeletspierschade. Bij voldoende hoge rekken zal al  

na 10 minuten structurele schade ontstaan. Ische-

mische schade kan worden vermeden door afdoende 

wisselbelasting. Structurele schade is vermijdbaar 

met de goede lichaamsondersteunende middelen.  

Het onderzoek naar vroege detectie heeft de potentie 

aangetoond van biochemische markers die op te 

sporen zijn in bloed en urine. De kennis over oorzaken 

wordt nu in samenwerking met bedrijven toegepast 

in computermodellen ter verbetering van bedden voor 

de Intensive Care, brancards en wondbedekkers. 

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe gegevens bekend.

Gebruikers

Adelante-zorggroep (Hoensbroek)  /  Dwarslaesie 

Organisatie Nederland (Groningen)  /  HILL-ROM 

(Montpellier, Frankrijk)  /  Landelijk Expertise- 

centrum Verpleging en Verzorging (Utrecht)  /   

Philips Healthcare Nederland BV (Best)  /  Philips 

Research (Eindhoven)  /  Technische Universiteit 

Eindhoven

Projectleider Dr. ir. C.W.J. Oomens  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 505.906

A physiological monitor for early 
detection of deep pressure ulcers

07386  BAA

Doelstelling

De belangrijkste onderzoeksvraag aan het begin van 

het project was die naar de oorzaak van het optreden 

van een onbegrepen operationele instabiliteit in  

organische veldeffecttransistoren (OFET‘s). De doelen 

van het project waren het beantwoorden van deze 

vraag, de fabricage van stabielere OFET‘s met het  

oog op de toepassing op o.a. elektronisch papier,  

de optimalisatie van ladingsinvanging in driepolige  

organische geheugens en het vergroten van de  

dynamische respons van biodetectoren.

Resultaat na 5 jaar

Via meting van de ruimte- en tijdafhankelijke poten-

tiaalprofielen van OFET-structuren en theoretische 

modellering hebben wij de oorzaak van de instabiliteit 

achterhaald: in het transistorkanaal reageren mobiele 

ladingen met water tot protonen, die vervolgens 

ingevangen worden in het gatediëlektricum en het 

elektrische veld van de gate afschermen. Dit betekent 

dat stabiele OFET‘s kunnen worden gemaakt door te 

voorkomen dat water het transistorkanaal bereikt.  

Ook zijn er OFET‘s gemaakt met een organische  

monolaag als halfgeleider (SAMFET‘s).Hiermee zijn 

gevoelige gasdetectoren gemaakt en kunnen in de 

toekomst gevoelige biodetectoren worden gemaakt.

Resultaat na 10 jaar

Philips is op grond van strategische overwegingen  

gestopt met het onderzoek aan organische veld-

effecttransistoren. Elders ter wereld wordt echter  

hard doorgewerkt aan hun toepassing. De recente 

ontwikkeling van halfgeleidende polymeren met  

zeer hoge mobiliteiten (> 100 cm2/Vs) heeft geleid 

tot een hernieuwde interesse in organische veld-

effecttransistoren. In recent baanbrekend werk  

van de groep van prof.dr. Henning Sirringhaus uit 

Cambridge (Nature Materials 16, 356-362 (2017))  

is ontdekt dat het verwijderen van water uit half-

geleidende polymeren door het opvullen van leegtes 

met additieven leidt tot een verhoogde stabiliteit. 

Deze ontdekking is geheel in lijn met de resultaten  

van dit project en er wordt in deze publicatie dan  

ook uitgebreid verwezen het werk uit dit project. Het 

bedrijf FlexEnable Ltd uit Cambridge is betrokken bij 

deze publicatie. Hoewel het werk uit dit project dus 

niet via Philips heeft geleid tot daadwerkelijk verbe-

Doelstelling

De energie-efficiënte van sonochemische processen 

is geëvalueerd. Bij de implosie van een gasbel onder 

invloed van ultrageluid treden interessante effecten op 

zoals radicaalvorming en menging. Experimenten onder 

standaardcondities laten zien dat er veel gasbellen wor-

den gevormd, die vervolgens transmissie van het geluid 

verminderen. Dit vermindert de efficiëntie. Miniaturisatie 

van het proces, zodat het geluidsveld op enkele bellen 

werkt is een optie om de efficiëntie te verhogen.

Resultaat na 5 jaar

Bij ultrageluid van 60 kHz en lage energie-input (rond 

5 W) kunnen radicalen efficiënter worden gemaakt dan 

bij 20 kHz. De staande golf bij 60 kHz ondervindt minder 

hinder van geluidsreflectie dan een golf bij 20 kHz. Er is  

een optimale gassamenstelling voor radicaalvorming, 

waarbij de thermische eigenschappen en chemie van het 

gas belangrijk zijn. Mechanisch knippen van polymeer-

metaal katalysatoren is mogelijk. Hydrodynamische cavi-

tatie in 0.75 mm diameter buizen geeft radicaalvorming. 

De golfpropagatiesnelheid en drukval in slug flow kan wor-

den gebruikt om de gasfractie en bellengte te bepalen.

Resultaat na 10 jaar

Een beter controleerbaar en meer efficiënt sono-

reactorontwerp is bereikt door met behulp van 

microfabricage het wandoppervlak van een sono-

reactor te modificeren. De nucleatie van bellen werd 

gestimuleerd door het gebruik van artificiële gaatjes 

die lucht invangen en vasthouden en die vervolgens 

worden aangedreven met ultrageluid. Er zijn compu-

tersimulaties uitgevoerd om de radicaalproductie in 

verschillende configuraties af te schatten en daarmee 

bepaalde niet-meetbare parameters, zoals de druk en 

het vormingsmechanisme van de bellen te evalueren. 

De eindconclusie is dat de doelstelling, een verbeterde 

efficiëntie van sonochemische reactoren, gehaald is.

Gebruikers

BuNova Development BV (Zwolle)  /  DSM Nutritional 

Products Europe Ltd (Birsfelden, Zwitserland)  /  ILA 

GmbH (Edinburgh, Groot-Brittannië)  /  ILA Intelligent 

Laser Applications GmbH (Jüluch, Duitsland)  /  KWR 

Watercycle Research Institute (Nieuwegein)  /   

Micronit Microfluidics BV (Enschede)  /  Universiteit 

Twente (Enschede)

terde producten is de verwachting dat dat via andere 

routes wel het geval zal zijn.

Gebruikers

Dutch Polymer Institute (Eindhoven)  /  Holst  

Centre (Eindhoven)  /  Philips Research Europe -  

Eindhoven (Eindhoven)  /  Philips Technology  

Incubator (Eindhoven)  /  Polymer Vision Ltd.   

(Eindhoven)  /  TNO (Eindhoven)

Projectleider Dr. P.A. Bobbert  Programma Open Techno-

logieprogramma  Totale toewijzing in euro 421.702  Con-

tracten Optielicentie: Philips Electronics Nederland BV   

Totale inkomsten in euro 140.000

Projectleider Prof.dr. D. Lohse  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 759.553  

Totale inkomsten in euro 60.000

Probing and modeling of  
spatio-temporal potential  
profiles in organic field-effect  
transistor channels

Efficient sonochemical  
micro reactors

07595  CBA07391  BBA

Doelstelling

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling 

van een nieuw fysisch model ten behoeve van de 

simulatie van een verhittingsproces van vloeistoffen 

gebaseerd op directe injectie van stoom. Dit RANS-

model zal worden gevalideerd met een combinatie van 

gedetailleerde metingen in een speciale testopstel-

ling en met een ondersteunend model gebaseerd 

op een combinatie van large-eddy simulatie en de 

diffuse-interface methode. Het RANS-model zal door 

eindgebruikers worden geïmplementeerd.

Resultaat na 5 jaar

Een versie van het beoogde RANS-model is ontwik-

keld en het NIZO gaat dat model toepassen en 

toetsen aan de praktijk. Gedetailleerde metingen zijn 

gedaan van grensvlak topologieën, snelheids- en 

temperatuurvelden bij stoominjectie in een stromend 

medium. Een diffuse-interface model is ontwikkeld als 

ook een combinatie met een large-eddy simulatie. Een 

mechanistisch model voor intermitterende stoomin-

jectie werd getoetst aan metingen. Een aanzet werd 

gemaakt met een nieuwe locale meetmethode voor 

temperatuur in een stromend medium.

Resultaat na 10 jaar

Na afloop van het project is de proefopstelling  

omgebouwd voor een nieuw STW-onderzoek naar  

bel-loslating. De nieuw ontwikkelde meetmethode 

werd uitgebreid met tracers met fosfor materiaal.  

Het diffuse-interface model is ook verder ontwikkeld, 

en wel om samenvloeien en opbreken van bellen  

en druppels in een ander STW-project in detail te 

kunnen bestuderen.

Gebruikers

ASML Netherlands BV (Veldhoven)  /  Campina  

Innovation (Deventer)  /  FrieslandCampina   

(Deventer)  /  Nestlé Nederland BV (Diemen)  /   

Nestlé Nederland BV (Nunspeet)  /  NIZO food 

research BV (Ede)  /  Stork Food & Dairy  

Systems BV (Amsterdam)  /  Technische Universiteit 

Delft  /  Technische Universiteit Eindhoven  /   

Unilever R & D (Vlaardingen)  /  Universiteit Twente 

(Enschede)  /  Vreman Research (Hengelo)

Projectleider Prof.dr. C.W.M. van der Geld  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

469.200  Totale inkomsten in euro 10.000

Rapid Heating with Direct  
Steam Injection

07331  BBA
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Doelstelling

Roterende reactoren kunnen gebruikt worden om 

chemische omzettingen efficiënter en schoner uit te 

voeren. In compacte nieuwe reactoren is het mogelijk 

in kortere tijd selectiever het gewenste product te 

produceren. In het kader van dit project zijn twee 

verschillende roterende reactoren ontwikkeld: de 

roterende vasteschuimreactor (rotating foam) en de 

roterende schijfreactor (spinning disk) voor toepas-

singen in de fijn- en bulkchemie.

Resultaat na 5 jaar

De beide typen roterende reactoren zijn succesvol 

ontwikkeld. Het onderzoek wordt op dit moment in 

andere projecten voortgezet in samenwerking met 

verschillende bedrijven. Op dit moment zijn zeven 

promovendi en twee post-docs werkzaam op verschil-

lende direct hieraan gerelateerde projecten. In het 

TU/e Application Laboratory Process Intensification 

zijn inmiddels negen demonstratie- en onderzoeks-

opstellingen gerealiseerd. Het onderzoek wordt op  

dit moment onder meer gefinancierd met een ERC 

Advanced Grant en een ERC Proof of Concept Grant 

en heeft geresulteerd in de totstandkoming van 

een spin-off bedrijf (Spinid). De huidige onderzoeks-

projecten omvatten niet alleen chemische reacties 

maar ook verschillende scheidingsmethoden en ook  

de verwerking van bio-feeds. 

Resultaat na 10 jaar

De roterende schuimreactor is verder ontwikkeld  

voor conversie van bio-based feedstocks met geïnte-

greerde verwijdering van producten. Eén industriële 

applicatie is verder in een bilateraal project onder-

zocht en de mogelijkheden binnen het kader van de  

Chemelot InSciTe samenwerking worden geëxploreerd.

Gebruikers

ABB Lummus Global BV (‘s-Gravenhage)  /  BASF  

Nederland BV (De Meern)  /  DSM Research BV  

(Geleen)  /  ECO Ceramics BV (Velzen-Noord)  /   

MSD Oss (Oss)  /  Norit Nederland BV (Amersfoort)  /  

RECEMAT International BV (Oud-Beijerland)  /  Shell 

Global Solutions International BV (Amsterdam)  /  

Stork Veco BV (Eerbeek)  /  Technische Universiteit 

Eindhoven

Projectleider Prof.dr.ir. J.C. Schouten  Programma Simon 

Stevin Meesterschap  Totale toewijzing in euro 250.000

Smart Structured Multiphase 
Reactors SSM-1; Multiple spinning 
disk reactor SSM-2 Rotating foam 
reactor

07903  BCB

Doelstelling

Dit project onderzoekt een nieuw type katalytische  

meerfasereactor, de MultiDisc-reactor. In deze 

chemische reactor bevinden gasvormige en vloeibare 

reactanten zich tussen twee of meer draaiende, 

katalytisch actieve schijven. De reactanten hebben 

zeer efficiënt contact met het katalytisch actieve 

schijfoppervlak. Het project levert een basisbegrip in 

vloeistofdynamica, stromingsregiems en transport- en 

reactiefenomenen. Praktische modellen en correlaties 

worden afgeleid voor reactorontwerp.

Resultaat na 5 jaar

Experimenten met enkele en meervoudige draaiende 

schijven demonstreren de uitstekende prestatie 

van de MultiDisc-reactor voor gas-vloeistofreacties. 

De katalytisch actieve schijven zijn uitermate goed 

toegankelijk voor de reactanten, tot wel een factor 

100 beter dan standaard. Ontwerpcorrelaties zijn 

bepaald uit experimenten. Een MultiDisc-prototype is 

ontworpen en getest in samenwerking met Alfa Laval. 

Mogelijkheden tot octrooieren worden momenteel 

onderzocht.

Resultaat na 10 jaar

De basis van de multidisc reactor technologie is  

verder ontwikkeld in een ERC Advanced Grant, wat  

ook heeft geleid tot nieuwe extractor technologie. 

Commercialisatie is onderzocht in een ERC Proof  

of Concept project. Deze technologie is vervolgens 

naast de multidisc reactor technologie gelicenseerd/

overgedragen aan Flowid. In het ISPT APPI-programma 

zijn vervolgens succesvol spinning disc electrolyzers 

ontwikkeld die momenteel in een bilaterale samen-

werking met de industrie verder worden onderzocht. 

Andere scheidingsconcepten op basis van het spin-

ning disc principe zijn ook in ontwikkeling

Gebruikers

Akzo Nobel Chemicals BV (Arnhem)  /  Alfa Laval 

Corporate AB (Lund, Zweden)  /  DSM Research BV 

(Geleen)  /  MSD Oss (Oss)  /  Technische Universiteit 

Eindhoven  /  TNO (Apeldoorn)  /  TNO (Delft) 

Projectleider Prof.dr.ir. J.C. Schouten  Programma Simon 

Stevin Meesterschap  Totale toewijzing in euro 250.000  

Contracten  Optie: Technische Universiteit Eindhoven, 

Alfa Laval Corporate AB

Smart Structured Multiphase 
 Reactors SSM-1 Multiple spinning 
disk reactor 

10100  BCC

Projectleider Prof.dr. K. Poelstra  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 434.130  

Contracten Optie: Rijksuniversiteit Groningen, BiOrion 

Technologies BV

Therapeutic application of 
 cytokines: a cell-specific approach

07371  BCC

Doelstelling

De centrale onderzoeksvraag in dit project was of  

cytokines zodanig veranderd kunnen worden dat ze 

alleen effectief zijn in cellen die leverfibrose reguleren.  

Voor leverfibrose is nog geen therapie beschikbaar. 

Bepaalde cytokines kunnen dit proces remmen maar 

hun klinisch gebruik is beperkt door korte halfwaar-

detijden in bloed en ernstige bijwerkingen. Eerder 

zijn peptides gevonden die specifiek aan bepaalde 

receptoren  binden en daarmee eiwitten kunnen  

sturen naar doel cellen. Er is onderzocht of deze 

peptides de effectiviteit en veiligheid van Interleukine 

10 en Interferon gamma kunnen verhogen.

Resultaat na 5 jaar

Beide cytokines hebben anti-fibrotische eigen- 

schappen maar klinische trials hiermee faalden  

door de bijwerkingen. Wij hebben deze cytokines 

gemodificeerd om ze gericht te sturen naar cellen  

die een cruciale rol spelen bij het ontstaan van 

leverfibrose. Vooral het gemodificeerd Interferon 

gamma bleek krachtige anti-fibrotische eigen- 

schappen te hebben zonder enige bijwerking in  

diermodellen. Het eiwit is daarna geoptimaliseerd  

voor klinische toepassingen. Dit is gepatenteerd  

en wordt overgedragen aan BiOrion Technologies BV. 

Inmiddels zijn er met dit bedrijf diverse vervolg-

projecten opgestart. Er wordt nu ook met diverse 

farmaceutische industrieën gesproken over verdere 

ontwikkeling van dit nieuwe geneesmiddel. 

Resultaat na 10 jaar

Uit het project is een therapeutisch product voort-

gekomen dat een anti-fibrotische werking heeft  

en in 2009 is gepatenteerd. Het bedrijf BiOrion  

Technologies BV, een startup bedrijf gebaseerd op 

een eerder patent van de RUG en STW gericht op  

anti-fibrotische middelen, heeft dit patent over-

genomen en is nu de klinische trials (Fase I) aan het 

voorbereiden. Er zijn in de afgelopen jaren diverse 

investeerders gevonden die het pre-klinische traject 

en de optimalisatie van het product mogelijk hebben 

gemaakt. Het middel (BOT191 ofwel ‘Fibroferon’ 

genaamd) zal uiteindelijk worden getest in patiënten 

met leverfibrose. Omdat het middel specifiek ophoopt 

in de doelcellen in het zieke weefsel worden ook  

mogelijkheden bestudeerd om leverfibrose in een 

vroeg stadium op te sporen (toepassing als thera-

nosticum) en tevens zal worden bekeken of het  

ook tegen fibrotische ziekten in andere organen 

en bepaalde vormen van kanker werkt. Deze brede 

toepassing is interessant voor de farmaceutische 

industrie en BiOrion voert nu gesprekken met diverse 

grote farmaceutische industrieën om deze ontwik-

kelingen mogelijk te maken.

Gebruikers

BiOrion Technologies BV (Groningen)  /  Harvard  

Medical School (Boston, Verenigde Staten)  /   

InnoCore Technologies (Groningen)  /  IQ Therapeutics 

(Groningen)  /  Philips Research Laboratories   

(Eindhoven)  /  Universitair Medisch Centrum  

Groningen

G

Rijksuniversiteit 
Groningen

Doelstelling

Het opsporen van defecten in geïntegreerde circuits is 

van groot belang voor de halfgeleiderindustrie. Focused 

Ion Beam instrumenten met een Liquid Metal Ion Source 

(LMIS) zijn daarvoor het gereedschap. Omdat steeds 

kleinere structuren worden gemaakt, moet de resolutie 

van FIB‘s ook worden verbeterd, liefst naar de schaal 

van 1 nm. Dit is met de huidige brontechnologie niet 

mogelijk. Doel van dit project was om daarvoor een 

totaal nieuw type, de ‘ultrakoude’ ionenbron te ont-

wikkelen, gebaseerd op foto-ionisatie van met lasers 

gekoelde en opgesloten atomen.

Resultaat na 5 jaar

Er is een werkend prototype van een ultrakoude 

ionenbron gerealiseerd en de eigenschappen daarvan 

zijn bepaald door metingen en modellering. Onder 

meer is aangetoond dat de temperatuur van de bron 

extreem laag is – enkele mK – en dat een veel betere 

energiespreiding kan worden bereikt dan met een 

LMIS. Ook is een methode ontwikkeld om de geleverde 

ionenflux te optimaliseren. Het project leverde al elf 

publicaties op. De helderheid van het prototype bleek 

echter nog niet hoog genoeg. Daarom is een sterk 

verbeterd concept ontwikkeld, dat in een vervolg-

project (STW-project 12199: Ultracold FIB) tot een 

prototype FIB moet leiden. Daarbij zijn onder andere. 

FEI Company en Coherent Benelux betrokken.

Resultaat na 10 jaar

In een vervolgproject is het verbeterde concept voor 

een heldere ionenbron op basis van de lasergeïntensi-

feerde atomaire rubidium bundel ontwikkeld. Daarvan 

is experimenteel aangetoond dat zowel helderheid 

en energiespreiding aanmerkelijk beter zijn dan van 

bestaande bronnen. Vervolgens is de nieuwe bron op 

een bestaande ionenbundelkolom gemonteerd en zo 

een compleet, proof-of-principle focused ion beam 

Programma gerealiseerd. Hiermee zijn eerste metingen 

van prestaties en toepassing op bewerken van typische 

materialen uitgevoerd. Verdere ontwikkeling en toepas-

sing zal plaatsvinden in een nieuw aangevraagd project.

Gebruikers

FEI Company (Eindhoven)  /  FOM-instituut AMOLF 

(Amsterdam)  /  Philips Research Europe - Eindhoven 

(Eindhoven)  /  Technische Universiteit Delft

Projectleider Prof.dr.ir. O.J. Luiten  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 572.022  

Contracten Afstandsverklaring: Pulsar Physics  Totale 

inkomsten in euro 50.000

Laser-cooled focused ion beams

07728  BBA
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Doelstelling

Het doel van dit onderzoeksvoorstel, dat is gebaseerd 

op de resultaten van de pilotstudie in combinatie met 

literatuurdata, is om brain-derived-neurotrophic-factor 

(BDNF) naar het ischemische brein te targeten met 

behulp van een nieuw ontdekte geneesmiddeltarge-

ting-technologie. Met behulp van deze technologie 

willen we de effectiviteit verbeteren om de gevolgen 

van cerebrale ischemie te bestrijden, en ook de IP- en 

marketingpositie van deze technologie vergroten.

Resultaat na 5 jaar

De samenwerking met het betrokken bedrijf is beëin-

digd, waardoor er geen inkomsten te verwachten zijn. 

Wegens pensionering van de projectleider zijn er geen 

nieuwe resultaten bij STW bekend.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Erasmus MC (Rotterdam)  /  OctoPlus NV (Leiden)  /  

ProSensa BV (Leiden)  /  to-BBB (Leiden)

Projectleider Dr. A.G. de Boer  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 442.050  

Contracten Optie: to-BBB  Totale inkomsten in euro 1.000

Neuroprotective growth factor 
delivery in cerebralischemia

06903  0A0

Doelstelling

De kleinste bewegende machines die de mens kan 

maken gaan te snel stuk door slijtage om praktisch 

bruikbaar te zijn. Smeermiddelen zoals olie die in de 

macroscopische wereld gebruikelijk zijn, werken op deze 

kleine schaal niet. In het project is onderzocht of wrij-

vingsvermindering op de schaal van individuele atomen 

gebruikt kan worden om de oplossing te bieden. 

Resultaat na 5 jaar

Voor dit onderzoek zijn MEMS adhesie- en wrijvings-

sensoren ontwikkeld die gecontroleerde bewegingen 

kunnen maken op de schaal van nanometers, en 

kunnen reageren op krachten in de nanoNewtons. 

Om deze krachten te meten is een elektronisch 

detectiesysteem ontwikkeld. Een ‘stochatisch Prandtl-

Tomlinson’-model is ontwikkeld voor het beschrijven 

van de geobserveerde ‘stick-slip’-wrijving. Het project 

heeft geresulteerd in een opvolgend ‘Vidi’-project. 

De ontwikkelde sensoren zijn verder gebruikt om 

metingen te doen aan andere systemen zoals voor 

IMEC (verontreinigde oppervlakken) en TNO (lage 

adhesie coatings).

Resultaat na 10 jaar

Na dit project is het onderwerp verder uitgewerkt in een  

Vidi-project. Hierin zijn MEMS adhesie- en wrijvings- 

sensoren en een optische testopstelling ontwikkeld 

om met 50pN/50pm resolutie krachten en verplaatsin-

gen van micromachines op een chip te detecteren. Ook 

een omgevingskamer voor het testen bij verschillende 

luchtvochtigheden is gebouwd. In samenwerking 

met Argonne National Laboratories zijn beweegbare 

ultrananokrisallijn diamanten (UNCD) MEMS compo-

nenten ontwikkeld die lage wrijving en adhesie paren 

aan grote slijtvastheid doordat er een tribofilm op de 

contacten verschijnt. Dit heeft geresulteerd in een  

gemeenschappelijk patent van de Argonne, de TU 

Delft, en STW. Dit patent wordt momenteel vermarkt.

Gebruikers

Argonne National Laboratory (Argonne, Verenigde 

Staten)  /  Delfmems (Villeneuve d’Ascq, Frankrijk)  /  

IBM T.J. Watson Research Center (Yorktown Heights, 

Verenigde Staten)  /  IMEC (Leuven, België)  /  Philips 

Research Europe - Eindhoven (Eindhoven)  /  TNO 

(Eindhoven)

Doelstelling

Het Veni-project ‘MR perfusion by bolus-tracking: 

from qualitative to quantitative and from science 

to clinic’ draaide om een centraal probleem in de 

radiologie: hoe kan een wetenschappelijke tool (in dit 

geval MRI-doorbloedingsmetingen) in de klinische 

praktijk geïncorporeerd worden? Daarnaast diende de 

techniek eerst beter kwantitatief te worden. Hiertoe 

zijn simulaties opgezet, is de acquisitie verbeterd, zijn 

patiëntenstudies opgezet en is de interactie met de 

eindgebruiker (de radioloog) gezocht.

Resultaat na 5 jaar

De binnen dit project ontwikkelde technieken zijn 

inmiddels geaccepteerd in het LUMC en andere zieken-

huizen, bijvoorbeeld voor diagnose en gradering van 

hersentumoren. De verbeterde kwantificatie heeft 

internationaal veel aandacht getrokken, zoals blijkt uit 

de vele referenties naar dit werk. Mede door dit project 

is de projectleider nu betrokken in twee  internationale 

kerngroepen ter formulering van nieuwe standaarden 

voor het meten van de hersenperfusie met behulp van 

MRI. Tenslotte is de implementatie van een nieuwe 

non-invasieve doorbloedings meting door Philips  

Healthcare overgenomen als een wetenschappelijk 

product. Dit project heeft geleid tot nieuwe (STW-)

subsidies, zodat het onderzoek voortgezet wordt.

Resultaat na 10 jaar

Zoals vermeld is bij de resultaten na 5 jaar, heeft het 

Veni-project geleid tot nieuwe (STW-)subsidies waarin 

het onderzoek is voortgezet. Dit verdere onderzoek 

heeft geresulteerd in een international consensus 

paper op het gebied van nieuwe standaarden voor het 

meten van de hersenperfusie met behulp van MRI en 

eraan bijgedragen dat de nieuwe non-invasieve door-

bloedingsmeting inmiddels een product is van Philips. 

Daarnaast wordt de techniek toegepast in klinische 

protocollen in het LUMC en andere ziekenhuizen. In  

2016 heeft de aanvrager een Vici-beurs ontvangen 

op een aanpalend onderwerp.

Gebruikers

Guerbet Nederland BV (Gorinchem)  /  Leids Universitair 

Medisch Centrum (Leiden)  /  Philips Healthcare  

Nederland BV (Best)  /  Schering Nederland BV (Weesp)  /  

Universitair Medisch Centrum Utrecht 

Projectleider Dr.ir. W.M. van Spengen  Programma Ver-

nieuwingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 135.200

Projectleider Dr.ir. M.J.P. van Osch  Programma Vernieu-

wingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 135.200

Superlubricity for MEMS/NEMS 
(micro/nano-electromechanical 
systems)

MR perfusion by bolus-tracking: 
from qualitative to quantitative  
and from science to clinic

07302  BBA07291  BBB

Doelstelling

Elektronenmicroscopen kunnen fijnere details 

zichtbaar maken dan lichtmicroscopen. De ideale 

detector voor elektronenmicroscopie zou alleen 

gevoelig moeten zijn voor elektronen en niet voor alle 

andere straling in een elektronenmicroscoop. CERN 

ontwikkelde een detector voor fundamentele deeltjes 

die in principe elektronen kan meten zonder de andere 

straling te ‘zien’: de Medipix-detector. Doel van dit 

onderzoek was om de bruikbaarheid van deze detector 

voor elektronenmicroscopie te onderzoeken.

Resultaat na 5 jaar

Directe vergelijking van de Medipix-detector met 

andere detectoren toonde aan dat de Medipix speciaal 

voor electronendiffractie en voor lage energie EM een 

straatlengte voorligt. Dankzij Medipix konden metin-

gen gedaan worden die tot nog toe onmogelijk waren. 

Als gevolg hiervan werd een NWO TOP-aanvraag 

gehonoreerd. In samenwerking met FEI werd een 

behuizing voor de Medipix ontworpen zodat deze ook 

in de laatste generatie Titan Krios-microscopen kan 

worden ingebouwd. Een prototype van deze nieuwe 

behuizing, met daarin 16 getegelde Medipix detecto-

ren die met videosnelheid kunnen worden uitgelezen, 

zal medio 2012 getest worden in de nationale top-EM 

faciliteit NeCEN.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

FEI Company (Eindhoven)  /  Key Drug Prototyping BV 

(Amsterdam)  /  Rijksuniversiteit Groningen  /   

Unilever R & D (Vlaardingen)  /  Universiteit Twente 

(Enschede)  /  Universiteit Utrecht 

Projectleider Prof.dr. J.P. Abrahams  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

453.200  Contracten Geheimhouding: Universiteit Lei-

den, VTT Technical Research Centre of Finland  Totale 

inkomsten in euro 5.000

Imaging of dynamic events with 
cryo-EM: digital, time-resolved  
quantum imaging of viruses and 
other macromolecular complexes

07326  BBA

Doelstelling

De productie van nieuwe generaties computerchips 

vereist een verhoging van de reflectiviteit van 

de EUV-spiegels voor lithografie op nanoschaal. 

Deze spiegels bestaan uit het multilaag systeem 

Molybdeen/Silicium. Om kennis te verkrijgen over 

de atomaire processen, die tijdens het opdampen 

imperfecties in gladheid veroorzaken, stellen we 

voor met Scanning Tunneling Microscopes (STM‘s) de 

laagvorming tijdens het opdampen, o.a. in real-time en 

in real-space, te bestuderen.

Resultaat na 5 jaar

In Rijnhuizen is een nieuwe, commerciële STM aange-

sloten op de apparatuur waarin de proto-typespiegels 

voor Zeiss geproduceerd worden. In Leiden is een 

speciale STM ontwikkeld waarmee de filmgroei tijdens 

de depositie in real-time bestudeerd kan worden. In 

beide microscopen hebben de onderzoekers ontdekt 

dat de Mo-lagen ruw zijn in plaats van glad en dat ze 

uit Mo-kristallietjes bestaan. Met een speciale vorm 

van ionenbombardement is in Leiden de ruwheid van 

de Mo-laag significant verlaagd. Dit recept wordt in 

toekomst in Rijnhuizen geverifieerd. Als ook daar de 

ruwheid daalt, kan het worden toegepast in de echte 

productie.

Resultaat na 10 jaar

De Rijnhuizen-groep is in vernieuwde en uitgebreide 

vorm verder gegaan binnen MESA+ aan de Universiteit 

Twente, in nauwe samenwerking met de industrie. 

Ze heeft de aangroei van Mo- en Si-systemen verder 

onderzocht op het gebied van interface-vorming  

en de verschillende bijdragen aan de interface zijn  

in kaart gebracht. Voor de Mo/Si-systemen wordt, 

ondersteund door het werk binnen dit project, tegen-

woordig gebruik gemaakt van een gewijzigde, namelijk 

een sputter-depositietechniek. De samenwerking 

met de industrie (m.n. ZEISS en ASML) is verder 

geïntensiveerd.

Gebruikers

Carl Zeiss SMT AG (Oberkochen, Duitsland)  /   

Cosine Research BV (Leiden)  /  FOM-instituut  

AMOLF (Amsterdam)  /  FOM-instituut DIFFER   

(Eindhoven)  /  Universiteit Leiden

Projectleider Dr. M.J. Rost  Programma Open Technologie-

programma  Totale toewijzing in euro 969.600  Contracten 

Optie: Carl Zeiss SMT  Totale inkomsten in euro 70.000

Nano-engineering rules for  
X-ray and EUV optics, Atomic-scale 
 controlled deposition

07351  BBB

L

Universiteit 
Leiden
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Doelstelling

Cannabis is een belangrijk medicijn voor pijnbestrijding 

en multiple sclerose. De hoofdcomponent tetrahydro-

cannabinol (THC) samen met andere cannabinoïden 

zijn van belang voor de werking. Voor een snel effect 

is het ideale medicinale cannabispreparaat een 

mengsel van cannabinoïden toegediend via inhalatie. 

Het project had drie doelen, het ontwikkelen van: 

extractie van zuivere cannabinoïden voor farmaceu-

tische productie; een extract vergelijkbaar met de 

rook van cannabis;  productie van metabolieten door 

bioconversies. 

Resultaat na 5 jaar

Gestandaardiseerde Nederlandse medicinale cannabis 

werd gebruikt voor dit onderzoek. Een veilige en 

milieuvriendelijke extractie met superkritisch koolzuur 

werd geoptimaliseerd voor een ‘Good Manufacturing 

Practice’-procotol voor farmaceutische productie. 

 Kolomchromatografische en superkritische centrifuga-

le verdelingschromatografische apparatuur en proce-

dures werden ontwikkeld voor zuivere cannabinoïden. 

Daarvoor benodigde fysische eigenschappen werden 

gemeten en gemodelleerd. Voor de toediening via 

inhalatie werden verschillende methodes vergeleken 

en voor een inhalatieapparaat werden de condities 

geoptimaliseerd voor medische toepassing. Ten slotte 

werd met behulp van verschillende micro-organismen 

een aantal THC-metabolieten geproduceerd.  

Resultaat na 10 jaar

Het project heeft geleid tot meer inzicht in  

de selectieve supercritische extractie van de thera-

peutisch gezien de meest belangrijke cannabinoïden. 

Deze kennis is door Feyecon BV verder gebruikt voor 

het opzetten van het bedrijf Echo Pharmaceuticals BV 

waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een 

orale toedieningsvorm van een mengsel van twee 

gezuiverde cannabinoïden. De inhalatie van cannabi-

noïden door middel van roken is een welbekende maar 

minder gezonde toedieningswijze. Met behulp van 

een apparaat dat roken van sigaretten simuleert werd 

gemeten dat het mengen van cannabis met tabak,  

de hoogste opbrengst van cannabinoïden geeft. Om 

het verbranden van de tabak en cannabis te vermijden, 

en daarmee de vorming van kankerverwekkende 

stoffen te voorkomen werden de mogelijkheden van 

een e-cannabissigaret  onderzocht. Dit bleek niet goed 

te werken omdat de temperatuur te laag is om de 

werkzame stof THC gevormd te krijgen. Om toch  

een geschikte inhalatietoedieningsvorm te krijgen, 

werd er in samenwerking met een Duits bedrijf een 

inhalatie apparaat geoptimaliseerd voor de medische 

toepassing van cannabis. De Stichting Medicinale  

Cannabis heeft een aantal jaren voorlichting gegeven 

over het gebruik van dit apparaat, waarbij ook de  

producent van medische cannabis, Bedrocan BV, hier 

een rol in heeft gespeeld. Deze toedieningsvorm 

wordt nu veel toegepast. Meer recent is de ontwik-

kelde kennis over  de extractie van cannabinoïden  

van belang gebleken voor de isolatie van een CBD-olie 

uit cannabis.

Gebruikers

Bedrocan BV Medicinale Cannabis (Veendam)  /   

Bureau Medicinale Cannabis (‘s-Gravenhage)  /   

EnzyScreen BV (Haarlem)  /  Farmalyse BV   

(Zaandam)  /  FeyeCon Carbon Dioxide Technologies 

(Weesp)  /  PRISNA BV (Leiden)

Projectleider Prof.dr. R. Verpoorte  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

780.250  Totale inkomsten in euro 117.500

GMP production of cannabinoids 
and their metabolites

07426  BBA

Doelstelling

In dit STW-project zijn twee modelsystemen om  

huid permeabiliteit te meten verder ontwikkeld.  

Het eerste modelsysteem dat verder ontwikkeld is 

bestaat uit lipiden aangebracht op een poreus  

membraan. Dit modelsysteem bootst de barrière-

functie van de huid uitstekend na. Het tweede model 

is huid gekweekt uit geïsoleerde huidcellen. Ook hier 

hebben we ons gefocusseerd op het verbeteren van 

de barrièrefunctie van de huid door kweekcondities 

verder te optimaliseren.

Resultaat na 5 jaar

De verdere ontwikkeling van het lipidenmembraan 

heeft geleid tot een verbetering van de reproduceer-

baarheid van de methode om de lipidmembranen te 

maken. Dit project heeft ook geleid tot additionele 

studies gesteund door de industrie. In één project 

zijn de interacties en verandering van permeabiliteit 

van geurstoffen door de lipidmembranen onder-

zocht. In het andere project is de verandering van 

de lipidenorganisatie als gevolg van het toevoegen 

van onverzadigde vetzuren onderzocht. Het tweede 

kweekmodel heeft geleid tot een nieuw STW-project, 

waarbij gefocusseerd wordt op  het aanpassen van 

het model voor zieke huid.

Resultaat na 10 jaar

In dit project zijn modellen bestaande uit vetten, die 

de eigenschappen van de rangschikking van vetten  

in het bovenste laagje van de huid nabootsen, ontwik-

keld. Tevens hebben we gekweekte huid veranderd 

door de kweekcondities meer te laten lijken op de  

gezonde natieve huid. Naar aanleiding van dit resul-

taat betreffende het vetmodel zijn er twee industrie-

projecten gestart ter grootte van elk van 90.000 euro. 

Het model heeft in meer recentere STW-projecten een 

rol gespeeld in de interpretatie van de data. Dit betreft 

STW-projecten 10064 en 10703. Wat betreft het 

gekweekte huidmodel, is een vervolg STW-project aan 

gevraagd: 13151. Dit project heeft veel belangstelling 

vanuit de industrie.

Projectleider Prof.dr. J.A. Bouwstra  Programma Simon 

Stevin Meesterschap  Totale toewijzing in euro 500.000

De huid, een veelzijdig grensvlak

07503  BAA

Doelstelling

Toxicogenomics ontwikkelt voorspellende testen voor 

toxiciteit met behulp van systemen met menselijke 

cellen, waardoor er geen proefdieren nodig zijn, en het 

resultaat direct vertaalbaar is naar menselijk weefsel. 

Dit project had als doel het ontwikkelen van screens 

die specifiek in een vroeg stadium van productontwik-

keling gebruikt kunnen worden om toxiciteit op te 

sporen, met een zeer hoge voorspellende waarde voor 

kankerverwekkende effecten, voor effecten op het 

immuunsysteem, en voor effecten op de foetus.

Resultaat na 5 jaar

Dit project heeft als eerste een toxicogenomics 

in-vitrotest gegenereerd voor het testen van 

genotoxiciteit/carcinogenese, met een hoge relatieve 

specificiteit die belangrijk beter is dan de relevante 

proefdiermodellen. Deze is ter evaluatie aangebo-

den aan het European Centre for the Validation 

of Alternative Methods, een eerste stap richting 

formele acceptatie door internationale regelgevers. 

Naar verwachting zullen meerdere protocollen uit dit 

project volgen. Daarnaast is het de bedoeling om de 

gegeneerde patenten te laten exploiteren door een  

op te richten bedrijf. 

Resultaat na 10 jaar

Het project is succesvol uitgevoerd. Ten aanzien  

van de beoogde toxicologische eindpunten carcino-

genese, immuuntoxiciteit en reproductietoxiciteit  

zijn adequate in-vitroassays doorontwikkeld nadat  

in de vroege fase van het project per eindpunt  

geëvalueerd is welk cellulair model technologisch  

het meest optimale resultaat zou genereren. De  

microarraytechnologie voor het analyseren van  

globale genexpressie-effecten (transcriptomics)  

effecten van toxische stoffen is tijdens het project  

uitgekristalliseerd en dat geldt met name voor de 

complexe data-analyse. De uiteindelijk tot stand 

gebrachte transcriptomicstesten in vitro kenmerken 

zich door hun hoge relatieve specificiteit die belangrijk 

en beter is dan de relevante proefdiermodellen die  

volgens de doelstelling van dit project vervangen 

zouden moeten worden.

ToxGesolutions BV is een start-up bedrijf en richt zich 

op de ontwikkeling van genprofielen die nauwkeurig 

Projectleider Prof.dr. J.C.S. Kleinjans  Programma Samen-

werkingsprogramma Innovative Genomics Clusters  Totale 

toewijzing in euro 1.934.900  Octrooien In vitro method  

for predicting in vivo genotoxicity of chemical compounds;  

Method for determining the neurodevelopmental 

toxicity of a compound in vitro  Contracten Optie: 

Maastricht University, RIKILT, Collexis BV; MSD Oss, 

PamGene International BV, RIVM, VitrOmics BV, TNO, 

Unilever R&D  Totale inkomsten in euro 2.432.000

Development of high-throughput 
toxicogenomics-based in vitro 
screens for rapid prediction of 
toxicity class

06809  BCB

M

Universiteit 
Maastricht

Doelstelling

Uit eerdere studies naar suikertransport in schimmels 

leek dit met een lage en een hoge affiniteits- 

component een eenvoudig systeem. Genetische 

studies hebben echter uitgewezen dat filamenteuze 

schimmels zoals Aspergillus niger meer dan 100  

verschillende suikertransporters kunnen produceren. 

Om de discrepantie tussen de fysiologische en de  

genetische data te verklaren, zijn 80 suikertranspor-

ters op basis van transcriptoomgegevens geselec-

teerd en functioneel gekarakteriseerd.

Resultaat na 5 jaar

80 suikertransporters zijn tot expressie gebracht 

in gist en getest op hun vermogen 10 suikers en 

2 polyolen te transporteren. 50% van genoemde 

transporters in Aspergillus niger zijn hierbij gekarak-

teriseerd. De resultaten geven een beter inzicht in 

suikertransport in Aspergillus niger en kunnen worden 

geëxtrapoleerd naar andere organismen. Dit resulteert 

bijvoorbeeld in een verbeterde annotatie van deze 

transporters in andere schimmels. Nieuwe methoden 

voor de identificatie van pentosetransporters zijn 

ontwikkeld en deze kunnen ook toegepast worden 

op andere klassen van transporters. Een patent 

betreffende het gebruik van pentosetransporters is 

aangevraagd.

Resultaat na 10 jaar

Het onderzoek waarbij de functionaliteit van meer dan 

80 suikertransporters in Aspergillus niger is bepaald 

heeft een unieke en belangrijk basis gevormd voor 

verder onderzoek naar suikertransporters in  

andere schimmels. De resultaten van het onderzoek 

zijn gepubliceerd (de Vries et al., 2017, Genome 

Biology 18, 28) waarbij de functionaliteit van de 

transporters is beschreven en in een evolutionaire 

context is geplaatst.

Gebruikers

Danisco Genencor International BV (Leiden)  /   

DSM Food Specialties (Delft)  /  FGT Consultancy   

(Wageningen)  /  Heineken Supply Chain BV   

(Zoeterwoude)  /  Kerry (NL) BV (Almere)  /   

Technische Universiteit Delft  /  TNO (Zeist)  /   

Unilever R & D (Vlaardingen)  /  Universiteit van 

Amsterdam

Projectleider Dr. A.F.J. Ram  Programma Open Technolo-

gieprogramma  Totale toewijzing in euro 680.807   

Octrooien Pentose transporters: modified strains to 

alter pentose (arabinose and xylose) transport   

Contracten Material Transfer Agreement: Universiteit 

Leiden, DSM Food Specialties; Licentie: Vrije Universi-

teit Amsterdam, UMC Utrecht Holding BV, Universiteit 

Leiden, ProteoNic BV  Totale inkomsten in euro 110.000

Exploration of sugar uptake in the 
filamentous fungus Aspergillus niger 
– To control fungal sporegermina-
tion and to design new strategies  
to increase metabolite production

07393  BAA



Doelstelling

Dit project integreerde het meten van impliciete 

cognitieve processen in relatie tot verslavingen en de 

ontwikkeling van internetgebaseerde gezondheids-

interventies om verslavingsgedrag te veranderen.  

Associaties en motieven van mensen worden afgeleid 

uit verschillen in hun reactietijden op stimuli. Ook 

kunnen internetbezoekers feedback krijgen over 

hun onbewuste associaties die hun gedrag mede 

beïnvloeden en dit kan nuttig zijn bij gedragsverande-

ring. Misbruik en afhankelijkheid van alcohol en andere 

middelen is de meest voorkomende psychiatrische 

diagnose bij jonge mannen in Nederland.

Resultaat na 5 jaar

Het meten van reactietijdtaken voor cognitieve pro-

cessen bij verslaving via internet is mogelijk gemaakt 

en gevalideerd met o.a. de Nederlandse website van 

de internationale IAT-website. In het project werd ook 

een paradigma ‘evaluatief conditioneren’ gebruikt  

om impliciete associaties met alcohol te veranderen.  

In een klinische omgeving werden resultaten geboekt,  

maar niet met de internetinterventie. In andere  studies 

werd geprobeerd om via training van werk geheugen 

en/of de executieve controle het  automatische drink-

gedrag te beïnvloeden. De resultaten toonden aan dat 

dit gepaard ging met een afname in alcoholgebruik.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

IVO (Rotterdam)  /  Jellinek (Amsterdam)  /  Universiteit 

Maastricht  /  Rijksuniversiteit Groningen  /  Trimbos 

Instituut (Utrecht)  /  University of Southern California 

(Los Angeles, Verenigde Staten)

Projectleider Prof.dr. R.W.H.J. Wiers  Programma Samen-

werkingsprogramma Cognitie  Totale toewijzing in euro 

371.797

Developing Web-based Implicit 
 Cognition Measures and Applying 
them in E-health Projects

07353  ABA

de toxiciteit van onbekende stoffen beschrijven.  

Deze techniek maakt het mogelijk om op een  

economische verantwoordelijke wijze schadelijke  

stoffen te identificeren en te classificeren zonder  

gebruik te maken van proefdieren. Deze techniek 

geeft niet alleen uitsluitsel óf een stof toxisch is  

of niet, je krijgt als het ware een blueprint die je  

nodig hebt om te verklaren waaróm deze stof  

schadelijk of onschadelijk is. Dat kan met geen  

enkel diermodel. De onder de vlag van het STW-

project tot stand gebrachte patenten zijn vervolgens 

uitgelicenseerd aan ToxGenSolution.

Gebruikers

Erasmus MC (Rotterdam)  / Universiteit Maastricht  /   

MSD Oss (Oss)  / PamGene International BV  

(‘s-Hertogenbosch)  /  Rijksinstituut voor Volks-

gezondheid en Milieu (Bilthoven)  /  Syynx Solutions 

GmbH (Geldermalsen)  /  TNO (Zeist)  /  Unilever R & D 

(Vlaardingen)  /  VitrOmics BV (‘s-Hertogenbosch)

N

Radboud
Universiteit

Nijmegen

Doelstelling

In dit project zal de NOx-vorming in verbrandings-

processen en de invloed van waterstof hierop worden 

onderzocht. Dat is van belang voor de aardgas waarin 

biogas is bijgemengd. Met geavanceerde lasertech-

nieken zal de vorming van NOx in een vlam worden 

bestudeerd. Mede op basis van deze metingen zal 

een compleet en nauwkeurig chemisch model worden 

ontwikkeld dat de NOx-vorming beschrijft. Het nieuwe 

model zal direct toegepast kunnen worden in vele 

bestaande numerieke verbrandingsmodellen. 

Resultaat na 5 jaar

Het onderzoek is voornamelijk fundamenteel van 

aard geweest. De kwalitatieve detectie van allerlei 

tussen producten in de NOx-vorming is mogelijk ge-

bleken. Voorbeelden hiervan zijn HCN, CH en C2O. Een 

gedetailleerd reactiemechanisme voor de vorming van 

NO is ontwikkeld, waarin de rol van NCN en C2O zijn 

meegenomen. Voor zover bekend wordt deze nieuwe 

numerieke code alleen bij universiteiten gebruikt.

Resultaat na 10 jaar

De verbranding van met waterstof verrijkt aardgas 

(methaan) blijkt onvermoede complicaties met zich 

mee te brengen. Bij brandstofarme vlammen ontstaan 

onvermoede vlamstructuren. Hiernaar wordt op dit 

moment vervolgonderzoek verricht.

Gebruikers

DNV KEMA Energy & Sustainability (Groningen)  /   

ECO Ceramics BV (Velzen-Noord)  /  Fluent Europe Ltd. 

(Sheffield, Groot-Brittannië)  /  Laborelec (Linhebeek, 

België)  /  Philips Applied Technologies (Eindhoven)  /  

Universiteit Twente (Enschede)

Projectleider Prof.dr. J.J. ter Meulen em.  Programma 

Samenwerkingsprogramma Schone en zuinige ver-

branding  Totale toewijzing in euro 521.300  Contracten 

Optielicentie: Fluent Europe Ltd.  Totale inkomsten in 

euro 69.000

Towards a sustainable hydrogen 
economy: the emission of NOx 
by the combustion of natural gas 
premixed with hydrogen

06911  ABA

Doelstelling

Dit project had tot doel het ontwikkelen van een  actief, 

werkend brain-computer interface (BCI)-systeem. Hier- 

toe wilden we nieuwe paradigma’s  bedenken, geavan-

ceerde (Bayesiaanse) methoden voor online signaal-

bewerking verbeteren en een software voor het online 

bewerken van data ontwikkelen. Dit alles wilden we dan 

ook inzetten voor het meer passief monitoren van (de 

hersentoestand van) patiënten en proefpersonen.

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft geleid tot een BCI-systeem geba-

seerd op een nieuw paradigma, coverte aandacht: 

het mentaal richten van aandacht op een punt in de 

ruimte. Met behulp van ondermeer een videopresen-

tatie heeft de projectgroep laten zien dat dit echt 

werkt. Dit werk is beloond met een Best poster-award. 

Vergelijkbare ideeën zijn ook ingezet voor het meer 

passief monitoren van  iemands hersentoestand. Zo 

heeft de projectgroep in verschillende top publicaties 

laten zien dat visuele perceptie, vorming van geheugen 

en foutreacties geïdentificeerd kunnen worden. De 

projectgroep heeft software ontwikkeld voor het on-

line bewerken en classificeren van EEG- en MEG-data. 

Deze software is openbaar ter beschikking gesteld 

middels de FieldTrip toolbox en wordt nu gebruikt door 

vele andere onderzoeksgroepen wereldwijd. 

Resultaat na 10 jaar

FieldTrip is inmiddels uitgegroeid tot een van ‘s werelds 

meest gebruikte tools voor het analyseren van EEG en 

MEG. Het in 2011 verschenen artikel over FieldTrip heeft 

inmiddels tegen de 2000 citaties. Het STW-project was 

de voorloper van het SmartMix BrainGain-project. Hieruit 

zijn verschillende spin-offs ontstaan, deels voortbor-

durend op de kennis opgebouwd in BrainGain en dit 

STW-project, maar zonder directe betrokkenheid van de 

projectleiders/aangestelde medewerkers die zich hebben 

toegelegd op het verder verbeteren van de methodes en 

toepassingen in andere wetenschappelijke domeinen.

Gebruikers

Advanced Neuro Technology BV (Enschede)  /   

BerkelBike BV (‘s-Hertogenbosch)  /  Brainclinics  

Diagnostics BV (Nijmegen)  /  GN ReSound BV  

(Eindhoven)  /  Medisch Centrum Alkmaar  /  Medtronic 

SQDM (Arnhem)  /  Sint Maartenskliniek (Nijmegen)

Projectleider Prof.dr. T.M. Heskes  Programma Samen-

werkingsprogramma Cognitie; toegepaste cognitieve 

projecten  Totale toewijzing in euro 425.360

 

Bayesian brain-computer interfacing 
interpretation of patient intentions 
from single-trial EEG

07050  BCA

Doelstelling

Het doel is om een nieuwe klasse van optimaal func-

tionerende antimicrobiële verbindingen te ontwik-

kelen. Dit doel omvat twee subprojecten: de synthese 

van antibiotische peptiden en de bereiding van een 

coating waar deze peptiden aan verankerd worden. 

Van de antibacteriële stoffen die ontdekt zijn, vormen 

antibacteriële peptiden de meest interessante klasse, 

omdat bacteriën niet in staat zijn resistentie hiertegen 

op te bouwen. De projectgroep voorziet dat coatings 

met op maat gemaakte antibacteriële eigenschappen 

een steeds belangrijkere rol in ons dagelijkse leven 

zullen gaan innemen. 

Resultaat na 5 jaar

Binnen het project zijn coatings ontwikkeld waar  

efficiënt peptiden aan vastgekoppeld kunnen worden, 

via een metaalvrije klikreactie. Deze methode heeft 

brede toepasbaarheid voor immobilisatie van een 

grote variëteit aan biomoleculen, en kan ook worden 

toegepast in bijvoorbeeld de diagnostiek. Verder is er 

een serie van antibiotische cyclische en beta-peptiden 

gemaakt. Een van deze peptiden bleek antimicrobiële 

activiteit te koppelen aan een lage cytotoxiciteit.  

Deze unieke eigenschap maakt dit peptide een 

bijzondere kandidaat voor de ontwikkeling van een 

nieuwe klasse van antibiotica. Dit resultaat zal, na 

verdere bestudering, zeker gepatenteerd gaan worden 

en heeft de concrete belangstelling van het betrokken 

bedrijfsleven.

Resultaat na 10 jaar

Het onderzoek heeft geleid tot een vervolgstudie  

via het regionale EZ Pieken in de Delta (PiDON)-

programma met het bedrijf Modiquest, waarbij de 

immobilisatietechniek van peptiden op een oppervlak 

verder is bestudeerd. De reden voor dit onderzoek  

was om een verbeterde ELISA-test te ontwikkelen.  

Dit heeft geleid tot een patentaanvrage, EP2532639-

A1.  Na afloop van dit onderzoek is uiteindelijk beslo-

ten verdere commercialisering niet door te zetten.

Gebruikers

DePuy CMW (Blackpool, Groot-Brittannië)  /   

Rijksuniversiteit Groningen  /  TNO (Rijswijk)  /   

Wageningen University & Research (Lisse)

Projectleider Prof.dr.ir. J.C.M. van Hest  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

550.700  Totale inkomsten in euro 10.000

Peptide-polymer hybrid  
coatings with antibiotic activity

07109  BCA
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Doelstelling

In het project zijn verschillende corticosteroïde- 

liposoomformuleringen ontworpen, geoptimaliseerd 

en getest. Ze zijn ook onderzocht op hun bereidings-

wijze en de opschaalbaarheid ervan.

Resultaat na 5 jaar

Een deel van de formuleringen, met name die zonder 

polyethyleenglycol (PEG), blijkt fysisch instabiel en 

onderhevig aan aggregatie. De opschaling van  

PEG-liposoomformuleringen blijkt wel succesvol  

en er is gewerkt aan een homogenisatie- en een 

extrusie methode (apotheek Slotervaartziekenhuis 

Amsterdam). Deze methodes kunnen worden gebruikt 

bij de productie van GMP-batches van de formul-

ringen voor klinisch onderzoek. Daarnaast heeft  

het onderzoek in muizen met experimentele artritis 

laten zien dat de behandeling met corticosteroïde-

liposomen niet alleen leidt tot een tijdelijke onderdruk-

king van de oppervlakkige ontstekingsprocessen  

maar dat er ook een modulatie plaatsvindt van  

synoviaalmacrofagen, de cellen die een sleutelrol 

spelen bij het ontstaan van reumatoïde artritis.  

Dit resultaat is belangrijk voor toekomstige  

corticosteroïde-liposoomproducten omdat dit de 

producten een plaats geeft naast de immuun-

modulerende antireumatische therapeutica, waarmee 

de marktwaarde vergroot wordt. Er is een klinisch 

vervolgonderzoek gepland. 

Resultaat na 10 jaar

Het liposomaal prednisolon dat in dit project werd 

onderzocht in experimentele artritisstudies in 

diermodellen is gedurende de afgelopen 5 jaar verder 

ontwikkeld in klinische studies met reumapatiënten 

maar ook onderzocht in patiënten met andere 

inflammatoire ziekten. Deze klinische studies lieten 

zien dat het liposomaal prednisolon inderdaad ook in 

patiënten sterke gunstige effecten kan hebben, die 

niet alleen snel intraden maar ook lang aanhielden. 

Op dit moment loopt een zgn. ‘fase 3’-studie, dat in 

principe de laatste ontwikkelingsstap vormt voor  

het product kan worden toegelaten op de markt.  

Er is een ‘lead candidate’-formulering gedefinieerd 

van liposomaal prednisolon dat nu verder ontwikkeld 

wordt voor de uiteindelijke industriële productie 

en voor commercialisatie. Het is de bedoeling dat 

Projectleider Prof.dr. W.B. van den Berg  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

471.863  Totale inkomsten in euro 50.000

Liposomal glucocorticoid as novel 
treatment for rheumatic diseases. 
Optimization of anti-inflammatory 
and disease modulating activity.

07440  CCC

Doelstelling

De huidige generatie hoogrendement III/V zonnecellen 

worden toegepast in de ruimtevaart en licht Concen-

trerende PhotoVoltaische (CPV) systemen. Doel van 

dit project was de ontwikkeling van een Epitaxiaal 

Lift-Off (ELO) etstechniek waarmee dunne-film 

celstructuren zonder beschadiging kunnen worden 

gescheiden van de halfgeleider wafers waarop deze 

worden gefabriceerd. Zo kunnen de kostbare wafers 

worden hergebruikt en komt grootschalige toepassing 

van deze geavanceerde zonneceltechnologie op aarde 

binnen bereik. 

Resultaat na 5 jaar

Met de in het project ontwikkelde ELO-techniek 

zijn een dunne-film zonnecel met een wereldrecord 

rendement van 26,1% en een tandemcel met een 

rendement van 32% gedemonstreerd. Voor de door-

ontwikkeling en exploitatie van de ELO-technologie 

heeft de Radboud Universiteit met de Britse CPV 

fabrikant Circadian Solar de joint venture tf2-devices 

(www.tf2devices.com) opgericht.

Resultaat na 10 jaar

In opdracht van ESA ontwikkelt tf2-devices nu  

samen met Azur Space en Airbus de volgende  

generatie hoogrendement dunne-film zonnecellen 

voor de ruimtevaart. Daarnaast heeft het project  

een tweede start-up genaamd ReRa Solutions  

(www.rerasolutions.com) voortgebracht dat  

apparatuur voor zonnecelanalyse en referentie- 

cellen produceert.

Gebruikers

Agentschap NL (Utrecht)  /  Azur Space Solar Power 

GmbH (Heilbronn, Duitsland)  /  Circadian Solar   

(Coventry, Groot-Brittannië)  /  Dutch Space BV   

(Leiden)  /  Energieonderzoek Centrum Nederland 

(Petten)  /  ESTEC - European Space Research and 

Technology Centre (Noordwijk)  /  SunCycle   

(Eindhoven)  /  Universiteit Utrecht

Projectleider Dr.ir. J.J. Schermer  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 922.145  

Contracten Geheimhouding: Radboud Universiteit 

Nijmegen, Circadian Solar; Optie: Radboud Universiteit 

Nijmegen, Circadian Solar, AdvanceSis Ltd; Samenwer-

king: Radboud Universiteit Nijmegen, Circadian Solar, 

TF2 Devices BV i.o.  Totale inkomsten in euro 462.500

Substrate reuse for high-efficiency 
thin-film solar cells

07452  CCC

liposomaal prednisolon binnen nu en enkele jaren 

als nieuw medicinaal product op de markt wordt 

gebracht. Het bedrijf Enceladus Pharmaceuticals 

werd opgezet in 2005 en is de huidige eigenaar 

van de intellectuele eigendom. Er wordt op dit 

moment slechts geïnvesteerd in grootschalig klinisch 

onderzoek alvorens toelating op de markt mogelijk is 

en er revenuen kunnen worden gegenereerd. Er zijn 

meerdere octrooiaanvragen.

Op basis van de resultaten uit het project is een nieuw 

onderzoeksproject gestart t.w. NanonextNL 03D.06: 

‘Imaging of Targeted Drug Delivery and Disease  

Activity in Rheumatoid Arthritis’; derde geldstroom.

Gebruikers

Enceladus Pharmaceuticals BV (Amsterdam)  /   

MSD Oss (Oss)  /  OctoPlus NV (Leiden)  /  Schering 

Plough International (Kenilworth, Verenigde Staten)  /  

Radboud Universitair Medisch Centrum (Nijmegen)  /  

Universiteit Utrecht

NIOO

Nederlands
Instituut

voor 
Ecologie

(NIOO-KNAW)

Doelstelling

De snelle zeespiegelstijging en toename in storm 

frequentie maakt het noodzakelijk om nieuwe kosten 

effectieve manieren van kustbescherming te ontwik-

kelen. Schorren/kwelders (begroeide buitendijkse 

gebieden) hebben een grote waarde voor kust-

verdediging, maar worden op veel plekken bedreigt.  

Dit project heeft als doel om 1) proceskennis te 

genereren over wanneer een schor begint te eroderen 

danwel kan (her)vestigen en 2) deze kennis in een 

bestaand hydrodynamisch model te integreren, zodat 

schorontwikkeling in kustverdediging kan worden 

toegepast.

Resultaat na 5 jaar

De projectgroep is succesvol geweest in het ontravelen 

van de belangrijste mechanismen welke schorverlies 

en (her)vestiging bepalen. Deze kennisontwikkeling 

was zeer waardevol, en is de basis geweest voor het 

verwerven van een aantal vervolgprojecten, waar-

onder een EU-gefinancierd project. Bovendien bleek 

de ontwikkelde kennis ook toepasbaar op andere 

bedreigde kustvegetaties met waarde voor kust-

bescherming (d.w.z. mangroven en zeegrasvelden). 

De gegenereerde kennis is direct toepasbaar voor het 

beheer van meerdere kustecosystemen. De integratie 

van de processkennis in het hydrodynamicshe model 

wordt momenteel afgerond. 

Resultaat na 10 jaar

In de afgelopen jaren zijn de resultaten aan het  

brede publiek gepresenteerd in het tijdschrift van  

het Zeeuwselandschap en It Fryske Gea , en is het 

aantal project gerelateerde publicaties tot 12 geste-

gen. De resultaten zijn cruciale bouwstenen voor het  

implementeren van begroeide voorovers in Nature 

Based Flood Defense (NBFD). Het vormt daarmee  

een fundament voor nieuwe realisatie-gerichte  

NBFD-projecten met cofinanciering. Zo gaat er nu  

een project met China, UK en NL van start, waarbij  

de voormalig aio de Chinese projectleider is.

Gebruikers

Deltares (Delft)  /  Institute for Marine Resources and 

Ecosystem Studies (IMARES) (Den Hoorn, Texel)  /   

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Brussel, 

België)  /  It Fryske Gea (Olterterp)  /  Ministerie  

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie   

(Eindhoven)  /  Rijkswaterstaat (Middelburg)  /   

Stichting Het Zeeuwse Landschap (Heinkenszand)  /   

Universiteit Gent (Zwijnaarde, België)  /  Zeeuwse 

Milieufederatie (Goes)

Projectleider Dr. T.J. Bouma  Programma Open Technolo-

gieprogramma  Totale toewijzing in euro 450.400  Totale 

inkomsten in euro 125.000

Towards sustainable coastal  
defense by salt marsh management: 
innovative extension and  
application of a state-of-the-art 
hydrodynamic model

07324  BCB
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Doelstelling

Atherosclerose, in de volksmond aderverkalking, is  

de belangrijkste onderliggende oorzaak voor hart-  

en vaatziekten. Voor diagnose en behandeling is  

het van belang om informatie te hebben over de 

vernauwing van het bloedvat en de toestand van  

de wand van het bloedvat (onder andere de arthe-

rosclerotische plaque). Het doel van dit project was 

om de informatie van verschillende beeldvormende 

technieken zo goed mogelijk te gebruiken om zowel 

diagnose als behandeling van hart- en vaatziekten  

te verbeteren. 

Resultaat na 5 jaar

Er zijn  technieken ontwikkeld om kransslagaderen 

en de halsslagader te analyseren, zoals automatische 

extractie van de vaatboom en het lumen, ruisreductie 

en detectie van de samenstelling van een plaque. 

Deze technieken worden of zullen worden toegepast 

in het kader van grote bevolkings- en klinische  studies. 

Om beeldgeleide interventies te verbeteren is er een 

methodologie ontwikkeld om 4D modellen van de 

kransslagader te maken uit dynamische en 3D CT data 

en om deze modellen te relateren aan intra-operatieve 

data. Er is ook een gestandaardiseerd platform voor de 

objectieve evaluatie van cardiovasculaire beeldanalyse 

technieken ontwikkeld, dat door veel onderzoeks-

groepen wordt gebruikt.

Resultaat na 10 jaar

De technieken en software die ontwikkeld zijn in 

het VICI-project worden in de onderzoeksgroep nog 

steeds gebruikt, onder andere voor de analyse van 

multicentrische studies (ondersteuning klinisch  

onderzoek) en voor de ontwikkeling van nieuwe  

beeldanalyse algoritmes. In 2012 hebben we vanuit 

de onderzoeksgroep een bedrijf opgestart, Quantib, 

dat gericht is op het valoriseren van algoritmes die  

in onze onderzoeksgroep ontwikkeld zijn. Momenteel 

werken er ongeveer 20 personen bij Quantib en  

het eerste product, op gebied van MRI brein analyse, 

is CE gecertificeerd en FDA approved. Quantib heeft 

net een investering ontvangen, en zal zijn activiteiten 

uitbreiden richting analyse voor beroerte en neuro 

oncologische toepassingen. Voor de eerste toepassing 

zullen we mogelijk expertise en software gebruiken 

waarvoor de basis is gelegd in het Vici-project.

Gebruikers

Cardialysis BV (Rotterdam)  /  Medis Medical  

Imaging Systems BV (Leiden)  /  Medtronic BV 

(Maastricht)  /  Philips Healthcare Nederland BV  

(Best)  /  Philips Medical Systems (Best)

Projectleider Prof.dr. W.J. Niessen  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vici  Totale toewijzing in euro 845.000

3D multimodal vascular image 
analysis for improveddiagnosis and 
therapy

07191  ACC

R

Erasmus 
Universiteit
Rotterdam

T

Universiteit
Twente

NKI

Nederlands
Kanker

Instituut

Doelstelling

Het doel van dit Veni-project was het ontwikkelen van 

nieuwe contrastmiddelen die met twee verschillende 

klinische detectietechnieken terug te vinden zijn.  

Door  ‘slimme’ contrastcombinaties te maken is het 

namelijk mogelijk om de krachten van individuele 

technieken te bundelen. Hierbij lag de focus op het 

ontwikkelen van contrastmiddelen waarmee je met 

behulp van 3D-beelden een chirurgische ingreep kan 

plannen. Deze zelfde contrastmiddelen moeten dan 

ook geschikt zijn om de chirurgische resectie met 

fluorescentiegeleiding te sturen. 

Resultaat na 5 jaar

Binnen het project zijn verscheidene nieuwe contrast-

middelen ontwikkeld die zichtbaar zijn met meerdere 

imaging-modaliteiten, zogenaamde ‘multimodality’  

of ‘hybride probes’. Hierbij is één van deze probes  

specifiek geschikt voor de detectie (en resectie) van  

DCIS. Een andere verbinding is al in de kliniek van  

het NKI-AvL en het LUMC geïntroduceerd. Hierdoor  

worden de traditioneel radiogeleide schildwachterklier - 

biopsieën nu aangevuld met hoge resolutie ‘real-time’ 

fluorescentiegeleiding. Deze successen hebben geleid 

tot vervolgtoepassingen van het ‘multimodality’-

concept in meerdere andere onderzoeklijnen en 

onderzoeksprojecten, waaronder een Vidi-beurs van 

dezelfde aanvrager bij STW. 

Resultaat na 10 jaar

Met behulp van de Veni-beurs is het hybride beeld-

geleide chirurgieconcept met behulp van een hybride 

tracer tijdens schildwachterklierbiopsieën geïntrodu-

ceerd. Deze tracer wordt nu klinisch gebruikt binnen 

Nederland (is commercieel beschikbaar), Europa en 

Zuid-Amerika. Daarmee is het fundament gelegd voor 

internationaal vervolgonderzoek naar het hybride 

concept. Deze projectgroep heeft de tracer in > 900 

patiënten ingezet en heeft zich, samen met internati-

onale industriële partners, gericht op de ontwikkeling 

van bijbehorende imaging hardware.

Gebruikers

COVIDIEN (Petten)  /  Nuclear Research and  

Consultancy Group (Petten)  /  Universitair Medisch 

Centrum Utrecht

Projectleider Dr. F.W.B. van Leeuwen  Programma Ver-

nieuwingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 208.000

 

Imaging agents for multimodal  
visualization of ductal carcinoma  
in situ (DCIS)

07528  BCB

4342 Utilisatierapport STW 2017 43STW-projecten 2006



Doelstelling

Elektrochemie kan worden toegepast op het splitsen 

van ketens van aminozuren (eiwitten), en op kunstma-

tige omzetting van geneesmiddelen in metabolieten. 

Het zou ideaal zijn als een volledige elektrochemische 

imitatie kan worden bereikt van allerlei reacties, want 

dat kan een aanzienlijke besparing leveren op het 

gebruik van proefdieren. Het doel is de eiwitsplitsing 

te ontwikkelen tot een effectieve reactie onder 

eenvoudige, goed gedefinieerde omstandigheden, de 

imitatie van metabolisme uit te breiden naar zoveel 

mogelijk reacties, en de instrumentatie te miniaturise-

ren tot chip-formaat.

Resultaat na 5 jaar

De optimale omstandigheden voor elektrochemische 

splitsing van eiwitten werden bestudeerd onder 

vereenvoudigde omstandigheden. Essentieel was de 

koppeling met een massaspectrometer, die snel inzicht 

geeft in de aard en hoeveelheid van de reactieproduc-

ten. Later kwam ‘boron-doped diamond’ beschikbaar. 

Voordeel van deze elektroden is de afwezigheid van 

adsorptie van eiwitten. De elektrochemische imitatie 

van metabolisme door het enzym Cytochrome P450 

werkt voor ongeveer de helft van de standaardreac-

ties van het enzym. Met verdovende en pijnstillende 

stoffen werden nieuwe reacties toegevoegd. De 

universiteit in Münster heeft het principe verder 

uitgebreid door de elektrochemische cel te koppelen 

aan een doorstroomreactor. Zo werd ook de tweede 

fase van metabolisme in het lichaam (conjugatie) 

geïmiteerd. De UT ontwierp prototype miniatuurcellen 

op een chip met diverse materialen en afmetingen. 

Het systeem werd samengebouwd tot een ‘lab-in-a-

briefcase’. Het is een compleet werkend, eenvoudig 

transporteerbaar prototype. Antec Leyden fabriceert 

nu elektrochemiesysteem specifiek ontworpen voor de 

imitatie van metabolisme en de splitsing van eiwitten. 

Resultaat na 10 jaar

Elektrochemie is het fundament van de werking van 

batterijen, en van de industriële synthese van chloor-

gas uit keukenzout. In de analytische chemie wordt 

elektrochemie onder andere gebruikt voor detectie 

van metaalionen en voor kwantitatief onderzoek aan 

organische moleculen, zoals de neurotransmitters die 

zich bevinden in de hersenen. Minder bekend bij de 

meeste chemici is elektrochemie als drijvende kracht  

in de synthese van organische chemicaliën. Vóór de 

start van het project was al bekend dat elektrochemie 

kan worden toegepast op het splitsen van ketens  

van aminozuren (eiwitten), en op kunstmatige  

omzetting van geneesmiddelen in metabolieten.  

Elektrochemische splitsing van eiwitten gebeurt  

specifiek naast de aminozuren tyrosine en tryptofaan. 

Dat is niet mogelijk met enzymen. Elektrochemie kan 

dus worden gebruikt als een nieuw gereedschap voor 

de analyse van eiwitten. Elektrochemische imitatie 

van het metabolisme dat in het lichaam wordt uitge-

voerd door enzymen (met name Cytochrome P450), 

kan een snelle voorspelling geven van metabolisme 

van nieuwe geneesmiddelen wanneer die worden 

ontdekt en ontwikkeld. Het zou ideaal zijn als een vol-

ledige imitatie zou kunnen worden bereikt van allerlei 

reacties, want een volledig programmaele methode 

kan een aanzienlijke besparing leveren op het gebruik 

van proefdieren. Bij de start van het project in 2006 

waren de principes al aangetoond door de werkgroepen 

van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit 

Twente. De groepen stelden zich als doel de eiwitsplit-

sing te ontwikkelen tot een effectieve reactie onder 

eenvoudige, goed gedefinieerde omstandigheden, de 

imitatie van metabolisme uit te breiden naar zoveel 

mogelijk reacties, en de programmaatie te miniaturi-

seren tot chip-formaat. Naast de projectsubsidie van 

STW werd financiële steun geleverd door AstraZeneca 

(Zweden) en Organon (Nederland). Programmaen 

werden beschikbaar gesteld door de bedrijven ESA 

(USA) en LCPackings (Nederland), die beide inmiddels 

onderdeel zijn van het Thermo concern. Internationale 

samenwerking vond plaats met de groep van Prof.  

Karst van de Universiteit van Münster (Duitsland).

Gebruikers

AstraZeneca (Mölndal, Zweden)  /  Dionex Benelux 

BV (Amsterdam)  /  ESA Biosciences Inc. (Chelmsford, 

Verenigde Staten)  /  Ionics MSV BV (Almere)  /   

MSD Oss (Oss)  /  Thermo Fisher Scientific (Chelmsford, 

Verenigde Staten)  /  Vrije Universiteit Amsterdam

Projectleider Dr. A.P. Bruins  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 979.150  

Contracten Optie: Rijksuniversiteit Groningen  Totale 

inkomsten in euro 160.000

LC/on-chip-electrochemistry/mass 
spectrometry in (bio)analytical 
chemistry, drug metabolism and 
proteomics

07047  BBA

Doelstelling

Het doel van het project is een Integrated Waveguide 

laser te ontwikkelen op basis van speciaal geprepa-

reerde dunne laagjes schaarse ionische materialen. 

Deze laagjes met afkorting KYW substraten worden 

geoptimaliseerd tot hoge optische kwaliteit.

Resultaat na 5 jaar

Met behulp van laser experimenten is het gelukt om 

een grotere brekingsindex en versterkt contrast te 

maken. Hiermee zijn low-loss golfgeleiders gemaakt 

met hoge contrast index. Dit heeft een versterkende 

werking wat tot een record heeft geleid in output 

power. Samenwerking met ETH Zurich heeft geleid tot 

het maken van een KYW chanel golfgeleider met ultra 

korte pulsen.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

LioniX BV (Enschede)  /  Sensor Sense BV (Nijmegen)

 

Projectleider Prof.dr. M. Pollnau  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vici  Totale toewijzing in euro 845.000

Towards Active Integrated Optical 
Functions: From Dielectric Thin 
Films to Micro/Nano-cavities to
Ultrashort-pulse Lasers

07207  BBB

Doelstelling

Spout wervelbedden worden gebruikt voor de pro-

ductie van deeltjes door middel van granulatie. Hierbij 

wordt een vloeistof via de spout in het wervelbed 

gesproeid, waarna de deeltjes in het wervelbed laag 

voor laag aangroeien. Voorbeelden zijn de productie 

van waspoeders en kunstmestkorrels. Het mecha-

nisme van deeltjesgroei hangt af van interactie tussen 

deeltjes en druppels; dit beïnvloedt de producteigen-

schappen en kwaliteit. Het doel van dit project is om 

computermodellen te ontwikkelen voor het begrijpen 

van de mechanismes in granulatieprocessen. Het 

model zal worden gevalideerd, met behulp van 

 geavanceerde metingen.

Resultaat na 5 jaar

In het project is nauw samengewerkt met de 

betrokken industrie. Zo zijn onder andere metingen 

gedaan in een semi-industriële testopstelling om de 

ontwikkelde numerieke modellen te toetsen. Aan 

de Universiteit Twente zijn geavanceerde Electrical 

Computed Tomography en Particle Emission Positron 

Tracking metingen gedaan in een experimentele 

opstelling. Het onderzoek heeft geleid tot een set van 

concrete aanbevelingen voor de verbeterde operatie 

van spout fluid beds voor granulatie van kunstmest 

korrels. In hoeverre de betrokken industrie deze heeft 

over genomen is onbekend.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Stichting FOM (Utrecht)  /  Yara Sluiskil BV (Sluiskil)

Doelstelling

Extreem hoge water golven (‘rogue’ of ‘freak’ waves 

genoemd) in een relatief kalme achtergrond zee 

veroorzaken gevaarlijke situaties voor schepen en off-

shore constructies. Het ontstaan en voorspellen ervan 

is nog steeds een groot raadsel. In dit project worden 

deterministische oorzaken ervoor opgespoord, com-

plementair aan veel statistisch onderzoek daarnaar.

Resultaat na 5 jaar

Voor de uitvoering van het onderzoek is een klasse 

van AB-modellen ontwikkeld en in numerieke codes 

geïmplementeerd. Speciale experimenten in golf-

tanken hebben getoond dat hiermee zulke golven 

nauwkeurig en zeer snel berekend kunnen worden.

Een van de gebruikers, MARIN, heeft een licentie van 

de code aangeschaft. Anders dan het meeste onder-

zoek dat zich concentreert op niet-lineaire effecten in 

‘soliton’-achtige golven, hebben wij kunnen aantonen 

dat in onregelmatige oceaan- en kustgolven lineaire 

interferentie het belangrijkste mechanisme is voor 

het ontstaan van extreem hoge golven. Gebaseerd 

daarop is een voorspellingsmodel ontworpen en met 

succes getest. Het onderzoek wordt voortgezet in een 

opvolgend STW-project.

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Albatros Flow Research (Marknesse)  /   

Stichting Maritiem Research Instituut Nederland 

(Wageningen)  /  Technische Universiteit Delft  /  

UNESCO-IHE (Delft)

Projectleider Prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers  Programma Samen-

werkingsprogramma Gedispergeerde meerfasestro-

ming  Totale toewijzing in euro 237.851  Contracten Optie: 

Yara Sluiskil BV  Totale inkomsten in euro 99.166

Projectleider Prof.dr.ir. E.W.C. van Groesen  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in 

euro 504.200  Contracten Optie: Stichting Maritiem 

Research Instituut Nederland, Universiteit Twente  

Beschikking 549.200  Totale inkomsten in euro 45.000

Fundamentals of fluidized bed 
granulation processes

Extreme Surface Waves, models, 
simulations and experiments

07507  CCB07216  BCC

Doelstelling

De storende invloed van luchtbellen staat het 

vergroten van de productiviteit van inkjet printers 

in de weg. Daarom is in dit project onderzocht hoe 

luchtbellen in een printkop terechtkomen en hoe ze 

de druppel vorming beïnvloeden. Hiervoor was het 

nodig om inzicht te verkrijgen in hoe een luchtbel in 

een beperkte ruimte en geluid op elkaar reageren. 

Verplaatsing en volume-oscillaties van een luchtbel 

in een printkop zijn beide onderzocht met behulp van 

hierop toegespitste modellen.

Resultaat na 5 jaar

Het gedrag van luchtbellen in een printkop en hun 

invloed op druppelvorming is gedetailleerd in kaart 

gebracht. Een numeriek model is ontwikkeld, waarmee 

het gedrag van een luchtbel, van het moment van in-

happen tot het weer naar buiten spuiten, kan worden 

gesimuleerd. Het onderzoek wordt voortgezet door 

de Universiteit Twente en door de betrokken onder-

zoekers van Océ. Het vernietigen van luchtbellen

door middel van vormoscillaties ten gevolge van 

volume-oscillaties moet bijvoorbeeld nog worden 

onderzocht. Akoestische detectie van een luchtbel in 

een printkop worden reeds toegepast door Océ. 

Resultaat na 10 jaar

De goede ontwikkeling en samenwerking met Océ 

gaat door. Wij hebben nu een FOM-IPP programma 

voor zes jaar van zes miljoen euro.

Gebruikers

Océ Technologies NV (Venlo)  /  Stichting FOM 

(Utrecht)  /  Universiteit Twente (Enschede)

Projectleider Prof.dr. D. Lohse  Programma Samenwer-

kingsprogramma Gedispergeerde meerfasestroming  

Totale toewijzing in euro 181.851  Contracten Optie-

licentie: Océ Technologies NV  Totale inkomsten in euro 

60.000

Entrained Bubbles in ink-jet printing

07509  CCB
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Doelstelling

Gebruik van organische materialen en bottom-up 

fabricagemethoden voor het vervaardigen en 

bestuderen van spin elektronische devices. Gekeken 

wordt naar het toepassen van zuivere éénkristallen 

van organische halfgeleiders en zelfgeassembleerde 

monolagen. Voorgesteld wordt om monolagen te 

bestuderen van magnetische nanodeeltjes gefunc-

tionaliseerd met organische moleculen. De kleine 

spin-baan koppeling en zwakke hyperfijne interactie 

in organische materialen vormt een motivatie voor dit 

onderzoek.

Resultaat na 5 jaar

Er zijn veldeffecttransistoren gerealiseerd van organi-

sche éénkristallen met ferromagnetische contacten; 

een noodzakelijke stap richting spin valve transistors 

met relevante technologische perspectieven. Ook  

is een methode ontwikkeld om bij lage temperatuur  

in oplossing magnetische nanodeeltjes te maken  

die ferromagnetisch blijven bij kamertemperatuur. 

Deze deeltjes behouden selectieve chemische  

reactiviteit zodat ze op een oppervlak gepatroneerd 

kunnen worden (dataopslagtechnologie). Men is er in  

geslaagd een niet-magnetisch metaal gecontroleerd 

te doteren met spins vanuit een moleculaire monolaag 

(spintronica en diluted magnetic semiconductors).

Resultaat na 10 jaar

Voortbouwend op eerder onderzoek en met het doel 

van het realiseren van spintronica devices, heeft men 

spin transport verschijnselen onderzocht die voor-

komen in magnetische tunneljuncties (MTJs), in het 

bijzonder anisotrope tunneling magnetoweerstand 

(tunneling anisotropic magnetoresistance, TAMR).  

Dit werk heeft directe relevantie voor organische  

spintronica en ferromagnetische/organische grens-

vlakken. In concreto is er gekeken naar Co/AlOx/Al, Co/

CoO/AlOx/Al, Co/AlOx/C60/Al en Co/C60/AlOx/Al  

multilagen. De Tedrow-Meservey methode is gebruikt 

om het spinfilter effect te bestuderen en een waarde 

van 43% is gevonden bij lage temperatuur. Huidig 

onderzoek richt zich op het karakteriseren van  

organische magnetoweerstand (OMAR) in 1-dimen-

sionale structuren van organische halfgeleiders.  

Grote effecten in deze structuren bieden perspectief 

voor technologische toepassingen.

Doelstelling

Dit project beoogt via een array van antennes in com-

binatie met chipelektronica een elektronisch stuurbare 

antennebundel te realiseren met verhoogde gevoelig-

heid, terwijl buiten de bundel (storende) signalen 

onderdrukt kunnen worden. Traditioneel wordt deze 

functionaliteit gerealiseerd in dure gespecialiseerde 

microgolf technologie. Dit project heeft tot doel 

fundamentele gemengd analoog-digitale technieken 

voor bundelvorming te ontwikkelen geschikt voor 

standaard CMOS chiptechnologie.

Resultaat na 5 jaar

Opties voor gemengd analoog-digitale bundelvorming 

zijn verkend, waarbij digitale CMOS rekenkracht wordt 

voorafgegaan door analoge pre-bundelvorming, om 

zowel de hoeveelheid hardware als de resolutie van 

de analoog-digitaal omzetter te reduceren. Een nieuw 

switched-capacitor bundelvormingsconcept met hoge 

lineariteit is ontwikkeld, en daarnaast een compact 

tijd-delay circuit voor breedbandsystemen. Beide con-

cepten zijn op chip gerealiseerd en bemeten. Digitale 

algoritmes voor bundelvorming zijn compatibel met 

beide analoge methoden. Daarnaast is een ‘adaptief 

constant modulus algoritme’ ontwikkeld, dat een 

gewenst signaal spatiëel kan volgen.

Resultaat na 10 jaar

Terugkijkend kan gerust gesteld worden dat CMOS 

bundelvormingstechnieken een grote vlucht  

genomen hebben, waarbij de doelstelling om dure 

gespecialiseerde RF componenten te vervangen door 

‘standaard CMOS’ behaald is. Dit project heeft daaraan 

significant bijgedragen door het ontwikkelen van een 

aantal circuit concepten, met name de mixer-first 

receiver en de daarop gebaseerde vector modulatoren 

en de CMOS all-pass delay cell (zie bijvoorbeeld google 

scholar referenties naar publicaties van M.C.M. Soer et 

al en S.K.Garakoui et al).

Gebruikers

ASTRON - Netherlands Institute for Radio  

Astronomy (Dwingeloo)  /  Bruco BV (Borne)  /   

NXP Semiconductors (Eindhoven)  /  Philips Research 

(Eindhoven)  /  Recore Systems BV (Enschede)  /   

Thales Nederland BV (Hengelo)  /  TNO   

(‘s-Gravenhage)  /  Universiteit Twente (Enschede)

Projectleider Prof.dr.ir. W.G. van der Wiel  Programma  

Vernieuwingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 

405.600

Projectleider Dr.ir. E.A.M. Klumperink  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

676.662  Totale inkomsten in euro 95.000

Organic materials for spin electronic 
devices

CMOS Beamforming Techniques

07580  BBA 07620  BBA

U

Universiteit
Utrecht

Doelstelling

Bifunctionele eiwitten bestaande uit het lectinedeel 

van surfactant protein D (SP-D) chemisch gecross-

linked aan F(ab’) fragmenten gericht tegen humane  

Fc receptoren versnellen opname en doding van 

verschillende ongerelateerde pathogenen door  

fagocyten in vitro. Doel van het project was het  

bepalen van de effectiviteit van deze eiwitten in 

infectiemodellen in vivo, en hun productie als fusie-

eiwitten. Deze eiwitten zouden belangrijk kunnen 

worden als breed-spectrum prophylacticum of 

therapeuticum.

Resultaat na 5 jaar

Voor de proeven in vivo werd gepoogd het lectinedeel 

van muizen SP-D te produceren in een Pichia pastoris 

expressiesysteem, ten einde het chemisch te cross-

linken met anti-Fc receptor F(ab’) fragmenten. De 

productie lukte echter niet. Wat fusie-eiwit productie 

betreft is het gelukt door middel van expressie in 

E. coli een eiwit te produceren dat bestaat uit een 

trimeer humaan SP-D lectinedeel gekoppeld aan een 

monomeer anti-CD64scFv deel (een trimeer SP-D deel 

is nodig voor de binding van SP-D aan koolhydraten en 

micro-organismen). Dit eiwit bindt koolhydraten, maar 

de werkzaamheid van het scFv deel en van het eiwit 

als geheel moet nog getest worden. 

Resultaat na 10 jaar

De aanstelling van de postdoc werkzaam aan het 

project liep af voordat de werkzaamheid van het  

geproduceerde eiwit getest was. Aangezien er geen 

geld was voor verdere aanstelling van deze mede-

werker of een opvolger, en omdat de projectleider 

inmiddels met pensioen was, is dit onderzoek niet 

verder voortgezet.

Gebruikers

MSD Oss (Oss)  /  Nederlands Vaccin Instituut  

(Bilthoven)  /  Organon Research Center USA  

(Cambridge, Verenigde Staten)  /  TNO (Rijswijk)  /  

TNO (Zeist)

Doelstelling

Astronomische telescopen geven de scherpste 

beelden indien geheel open opgesteld. De negatieve 

invloed van temperatuurfluctuaties van de lucht in de 

optische bundel nabij de opening van de koepel wordt 

hiermee vermeden. Een effectieve oplossing is een 

geheel openvouwbare koepel, die open weinig plaats 

in neemt, geschikt is voor op de toren, nog te sluiten 

bij harde wind en gesloten stabiel tegen zware orkaan.

Resultaat na 5 jaar

Met strak gespannen membranen en een slimme 

constructie voor beweegbare bogen zijn stabiele 

openvouwbare koepels gebouwd voor de Dutch Open 

Telescope (DOT, La Palma, diameter 7 m) en de Duitse 

GREGOR telescoop (Tenerife, 9 m). Openen en sluiten 

ging tot 90 km/uur windsnelheid goed en de gesloten 

koepels doorstonden orkanen tot 245 km/uur zonder 

problemen. Dubbele membranen bij de GREGOR 

toonden de prima isolerende werking. Gelijktijdige 

metingen van windveld en koepeldeformaties lieten 

de stabiliteit en trillingsvrijheid zien. Voor de geplande 

European Solar Telescope (EST) is nu het openvouw-

bare ontwerp gekozen voor de 28 m diameter koepel.

Resultaat na 10 jaar

De EST koepel is verder onderzocht. Belangrijk is, dat 

alle onderdelen van de geopende koepel koel blijven 

in de zon ter voorkoming van warme lucht. Nieuwe 

afdichtslangen zijn ontwikkeld uit licht gekleurd, koel 

blijvend rubber, in plaats van de tot nu toe gebruikte 

zwarte rubber met koolstof toeslag voor voldoende 

stijfheid en UV stabiliteit. De toegepaste licht 

gekleurde rubber is UV stabiel en voldoende stijfheid 

komt van een inwendige slang van dezelfde rubber 

maar met koolstof toeslag. De nieuwe slangen zijn 

succesvol getest bij DOT en GREGOR koepels. De EST 

is nu op de wegkaart voor grootschalige wetenschap-

pelijke installaties van de Europese Unie, de ESFRI 

lijst (roadmap of the European Strategy Forum on 

Research Infrastructures). Dit is de basis voor verdere 

financiering voor de realisatie van de EST. De grote 

EST koepel zal de basis zijn voor veel uitgebreidere 

toepassingen van deze in enkele minuten openvouw-

bare en te sluiten koepels met orkaanbestendigheid.

Gebruikers

Australian National University (Weston Creek,  

Australië)  /  Duyvis Wiener BV (Koog a/d Zaan)  /   

Halfmann Teleskoptechnik GmbH & Co. KG  

(Neusäss-Vogelsang, Duitsland)  /  Kiepenheuer- 

Institut für Sonnenphysik (Freiburg, Duitsland)  /   

Poly Nederland (Steenwijk)  /  Technische Universiteit 

Delft  /  Vrije Universiteit Brussel (Brussel, België)

Projectleider Dr. J.J. Batenburg  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 327.100  

Contracten Optie: Universiteit Utrecht, Medarex Inc.;  

Material Transfer Agreement: Leids Universitair 

Medisch Centrum; Universiteit Utrecht

Projectleider Dr.ir. R.H. Hammerschlag  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

708.000  Totale inkomsten in euro 11.000

Research on SP-D/anti-Fc receptor 
bifunctional proteins as a novel 
approach to the treatment of 
 infectious diseases

Completely open foldable  
tent construction, still closable 
in strong wind

06488 AAA 06640  CAA
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Doelstelling

Schimmels kunnen in de natuur kiezen uit een breed 

scala aan voedingsstoffen. Het doel van dit project 

was inzicht verkrijgen in hoe schimmels hun keuze 

maken van dit ‘menu’ en welke fysiologische systemen 

daarbij betrokken zijn. Deze inzichten kunnen helpen 

bestaande industriële processen met schimmels te 

verbeteren en tot nieuwe toepassingen leiden. Daar-

naast vergroot dit ons begrip over de biodiversiteit 

van schimmels en hun evolutie.

Resultaat na 5 jaar

Het onderzoek heeft zich gericht op regulatie, 

polysaccharide afbrekende enzymen, genoom analyse, 

koolstofmetabolisme en suikertransport. Samen met 

een STW-project aan de Universiteit Leiden is een 

patent ingediend op nieuwe pentose transporters 

die bio-ethanol productie zouden kunnen verbeteren. 

De resultaten over polysacchariden afbraak hebben 

geleid tot de constructie van een publiek toegankelijke 

database over de groei van schimmels op natuurlijke 

substraten. Daarnaast heeft dit project geleidt tot 

twee nieuwe projecten (NGI, KNAW) en verschillende 

project aanvragen.

Resultaat na 10 jaar

Aan het eind van het project waren de meeste 

wetenschappelijke doelstellingen bereikt, doordat er 

meer begrip gegenereerd was over hoe de afbraak 

en omzetting van planten biomassa door schimmels 

plaats vind. De resultaten leverden ook vele nieuwe 

vragen op waarvan een deel in de afgelopen 10 jaar 

een vervolg gekregen heeft in nieuwe projecten. 

Naast de projecten die in de eerste 5 jaar na afloop 

gestart zijn, zijn er ook een VICI-project (STW)  

en verschillende projecten met het Joint Genome 

Institute en het Environmental Molecular Sciences 

Laboratory (Department of Energy van de USA) die 

voortbouwen op de resultaten van het VIDI-project.

Gebruikers

Biomade Technology Foundation (Groningen)  /   

Danisco Genencor International BV (Leiden)  /  DSM 

Food Specialties (Delft)  /  Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen (Utrecht)  /  TNO  

(Zeist)  /  Universiteit Utrecht   /  Wageningen 

University & Research (Wageningen)

Projectleider Dr.ir. R.P. de Vries  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 405.600

How fungi choose from  
nature’s menu

07063 BAA

Doelstelling

De ontwikkeling van farmaceutische eiwitten tegen 

levensbedreigende ziekten heeft een enorme 

vlucht genomen. Vaststelling van de kwaliteit en 

veiligheid van deze biofarmaceutica is gezien hun 

moleculaire complexiteit zeer uitdagend. Doel was 

om een analytisch platform te ontwikkelen waarmee 

de samenstelling en driedimensionale structuur van 

eiwitgeneesmiddelen kan worden bepaald. Hiertoe 

is capillaire electroforese (CE) gekoppeld met hoge-

resolutie massaspectrometrie (MS) en fluorescentie-

spectroscopie (Flu). 

Resultaat na 5 jaar

Nieuwe CE-MS methoden voor de efficiënte scheiding 

en selectieve detectie van intacte eiwitten zijn 

 ontwikkeld. Hiermee kan snel de samenstelling van 

geneesmiddeleiwit conjugaten en de heterogeniteit 

van therapeutische eiwitten, zoals erytropoëtine 

(EPO) en interferon, in detail in kaart worden gebracht. 

Er is tevens een nieuw CE-Flu systeem ontworpen 

waarmee emissiespectra van gescheiden eiwitten 

kunnen worden gemeten. Dit systeem kan verande-

ringen in de conformatie van eiwitten blootleggen 

en kan worden gebruikt voor de bestudering van 

eiwitontvouwing. De biofarmaceutische industrie en 

een instrumentfirma hebben belangstelling getoond 

voor toepassing van de ontwikkelde methoden. 

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

Beckman Coulter Nederland BV (Woerden)  /  DSM 

Biologics BV (Groningen)  /  MSD Oss (Oss)  /  

OctoPlus Technologies BV (Leiden)  /  Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (Bilthoven)  /  

Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Amsterdam)

Projectleider Dr. G.W. Somsen  Programma Vernieuwings-

impuls Vidi  Totale toewijzing in euro 405.600

Integrated analysis of identity, 
purity and conformation of protein 
pharmaceuticals

07080  BAA

Doelstelling

Lecanicillium fungicola veroorzaakt de moeilijk te 

bestrijden droge mollenziekte, een grote schadepost 

in de champignonteelt. Inzicht in de interacties tussen 

de ziekteverwekker en de champignon kan ontwikke-

ling van nieuwe bestrijdingsstrategieën stimuleren. In 

dit project is onderzocht of antagonistische bacteriën 

uit de dekaarde de ziekte kunnen bestrijden en of 

antischimmel verbindingen die door de champignon 

zelf worden geproduceerd kunnen worden gebruikt 

voor bestrijding van de ziekte. 

Resultaat na 5 jaar

De ziekteverwekker is zeer goed aangepast aan de 

omstandigheden in de champignonteelt en gebruikt 

het antagonistische vermogen van de dekaarde om 

kieming uit te stellen tot de gastheer, de champignon, 

optimaal aanwezig is. Deze eigenschap van Lecanicil-

lium fungicola maakt dat hij niet te beheersen is met 

antagonistische bacteriën. Ook inductie van systemi-

sche resistentie, een effectieve methode om ziekten 

in planten te onderdrukken, blijkt niet effectief tegen 

de droge mollenziekte. In dit project is ontdekt dat de 

champignon eigen verbinding, 1-octen-3-ol, de ziekte 

effectief onderdrukt, ook op semi-praktijk schaal, en 

kan mogelijk worden ingezet in de praktijk. 

Resultaat na 10 jaar

Antagonistische bacteriën remmen de ziektever- 

wekker maar bleken niet effectief in het onder- 

drukken van droge mol. Een stof van de champignon 

zelf, 1-octen-3-ol, is zeer effectief in bestrijding van  

de ziekte maar ongeschikt voor toepassing op  

grote schaal.

Gebruikers

Bromyc BV (Gennep)  /  C point (Horst)  /  Certis Neder-

land (Maarssen)  /  CNC Grondstoffen BV (Milsbeek)  /   

Hooijmans Champignons BV (Kerkdriel)  /  Keijsers 

Champignons BV (Meterik)  /  Plant Research International  

(Wageningen)  /  Productschap Tuinbouw (Zoetermeer)  /   

Team Paddestoelen (Wageningen) /  Zuidelijke Land- 

en Tuinbouworganisatie (ZLTO) (‘s-Hertogenbosch)

Projectleider Dr. P.A.H.M. Bakker  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 601.800  

Totale inkomsten in euro 60.000

Control of Verticillium fungicola  
on mushroom

07179  BAA

Doelstelling

Filamenteuze schimmels vormen netwerken van ver-

takkende hyfen (mycelium). Deze netwerken scheiden 

van nature grote hoeveelheden van velerlei eiwitten 

uit. Dankzij deze bijzondere eigenschap worden 

filamenteuze schimmels zoals Aspergillus Niger groot-

schalig gebruikt voor de productie van medisch en 

industrieel relevante eiwitten. Het doel van dit project 

was om na te gaan of mycelia binnen een culture van 

elkaar verschillen met betrekking tot eiwitproductie 

en om na te gaan of er verschillen zijn tussen hyfen 

binnen een mycelium.

Resultaat na 5 jaar

We hebben aangetoond dat er binnen een culture 

populaties mycelia aanwezig zijn die verschillen in 

grootte en gen expressie. Hyfen binnen een  mycelium 

vertonen ook verschillen. Zo hebben we vastgesteld 

dat er hyfen zijn met een lage transcriptionele en 

translationele activiteit en hyfen met een hoge 

activiteit. Indien we de heterogeniteit tussen en bin-

nen mycelia kunnen verminderen kunnen we mogelijk 

eiwit productie verhogen. Gezien dit belang is er een 

vervolgproject door STW gehonoreerd, waarin de 

mechanismen van heterogenitieit worden bestudeerd. 

Union Biometrica, DSM en Dyadic dragen hier 66 k€ in 

cash aan bij.

Resultaat na 10 jaar

We zijn verder gegaan met de analyse van genexpres-

sie binnen kleine en grote mycelia uit een enkele 

culture. Hiertoe hebben we een deeltjes sorteerder 

aangeschaft waarmee wij mycelia konden sorteren 

op grootte. Middels deze technologie hebben wij gen-

activiteit bepaald in populaties van relatief kleine en 

grote micro-kolonies. Het bleek dat genen betrokken 

bij zetmeel afbraak in andere kolonies tot expres-

sie kwamen dan genen betrokken bij hemicellulose 

afbraak. Deze kennis is van groot belang voor de 

industrie omdat het aantoont dat men geen genactivi-

teit kan bepalen door de gehele culture te analyseren; 

je neemt dan een gemiddelde activiteit waarbij je 

biologisch relevante mechanismen mist.

Gebruikers

DSM Food Specialties (Delft)  /  Dyadic Nederland BV 

(Wageningen)  /  TNO (Zeist)

Doelstelling

Het doel is de detectie van afwijkende melk en de di-

agnose van mastits bij automatisch melken te verbete-

ren. Daartoe zullen dataverwerkingsmodules worden 

ontwikkeld ten behoeve van 1) detectie van afwijkende 

melk, op basis van gegevens die verzameld worden door 

sensoren in het AM systeem; 2) detectie van mastitis en 

diagnostiek van het veroorzakende pathogeen op basis 

van gegevens van sensoren en overige informatie; en  

3) advisering over een adequate therapie gebaseerd op 

een verantwoord en bedrijfsspecifiek behandelplan.

Resultaat na 5 jaar

Kennis over het verwerken van sensordata is nu toege-

past bij aanpassingen aan de mastitisdetectiesystemen 

op de AM systemen. Op basis van kennis uit dit project 

heeft Lely Industries de algoritmes voor detectie van 

klinische mastitis aangepast. Kennis over behandelings-

strategieën wordt door dierenartsen en veehouders in 

de praktijktoegepast. Vanwege de sectorafspraken om 

het gebruik van antibiotica met 50% te verminderen zijn 

optimale behandelstrategieën van belang. Een nieuw 

project, met FrieslandCampina, CRV en Agrifirm als sec-

torpartners, genaamd ‘SMART dairy farming’ is inmiddels 

gestart om verder te gaan in de ingeslagen weg.  

Resultaat na 10 jaar

Alhoewel dit project geen specifieke patenten en 

start-ups heeft opgeleverd is de indirecte opbrengst 

groot. Het project heeft Nederland een kick start 

gegeven  en op de kaart gezet als een leidend land op 

het gebied van gebruik van sensoren om het manage-

ment en de gezondheid van melkvee te verbeteren. 

Dat heeft onder andere geleid tot de organisatie van 

het eerste International Conference on Precision Dairy 

Farming (350 deelnemers) in Leeuwarden, 2016. Lely 

is nog altijd een leidende partij in de automatisering 

van melkveebedrijven en concepten (combinatie van 

sensorgegevens) geintegreerd in haar software. Ook 

de eindgebruikers (CRV en Friesland Campina) zijn nog 

altijd actief in dit veld en investeren hier zelf verder in.

Gebruikers

Lely Industries NV (Maassluis)  /  LTO Noord  

(Drachten, Haarlem, Zwolle)  /  Royal FrieslandCampina 

(Amersfoort)  /  Royal FrieslandCampina (Meppel)  /  

Universiteit Utrecht

Doelstelling

Het laatste decennium is er een nieuwe klasse van 

geneesmiddelen bijgekomen: korte RNAs. Heel 

aantrekkelijk omdat nieuwe ziekteprocessen kunnen 

worden aangepakt en omdat deze RNAs in minder 

dan een week ontworpen en gesynthetiseerd kunnen 

worden. Maar waarom liggen ze dan nog niet in de 

apotheek? De crux zit hem in het afleveren. De korte 

RNAs moeten in het binnenste van de cel werken, 

maar kunnen het celmembraan niet passeren omdat 

ze daarvoor te groot zijn en te geladen. In dit project 

wilde men een polymeer maken dat korte RNAs helpt 

de cel in te komen.

Resultaat na 5 jaar

We kenden een vliegende start: vanuit Twente 

kwamen nieuwe polymeren en die werden in Utrecht 

getest op hun vermogen om korte RNAs af te leveren 

in cellen. En dat deden ze bijzonder effectief in 

celkweek-experimenten. Maar, op het eind van het 

project, was die prachtige effectiviteit in de muizen 

niet aanwezig. Het was een grote domper dat het 

project met dit negatieve resultaat eindigde. Maar met 

het  eindigen van het project houdt het nadenken over  

de resultaten niet op. Na een paar maanden vormde 

de reden van het mislukken, de inspiratie voor een 

gewijzigd ontwerp van de polymeren. Dit nieuwe 

ontwerp houdt zich goed in de experimenten en  

is gepatenteerd. Het spin-off bedrijf ‘20MED Thera-

peutics’, ondersteund door het Twente Technology 

Fund, gaat het polymeer nu verder ontwikkelen. 

Resultaat na 10 jaar

De utilisatiedoelstelling van het project is  

grotendeels behaald. Doel was evalueren of poly 

(amido amines) siRNA naar tumor endotheel cellen 

kunnen brengen. De chemische structuur van het 

poly(amido amine) carrier polymeer is systematisch 

gevarieerd, en de effecten op biologisch gedrag zijn 

bestudeerd. Aan het eind van het project konden  

we concluderen dat het polymeer verschillende 

positieve elementen bezat voor siRNA delivery, maar 

tegelijkertijd dat het niet efficiënt genoeg was om 

therapeutisch effect te verkrijgen in een klinische 

situatie. Na het project is de ontwikkeling van het 

polymeer voortgezet bij de Universiteit Twente.  

In de jaren daarna zijn er verschillende verbeteringen 

Projectleider Prof.dr. H.A.B. Wösten  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

695.510  Totale inkomsten in euro 70.500

Projectleider Dr.ir. H. Hogeveen  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 545.100  

Totale inkomsten in euro 20.000

Projectleider Prof.dr. R.M. Schiffelers  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

720.926  Contracten Optie: Polyvation BV  Totale inkom-

sten in euro 60.000

Hyper production of proteins in 
filamentous fungi by increasing  
the number of secreting hyphae

Detection of abnormal milk  
and mastitis with automatic  
milking systems

Targeted Delivery Systems Of siRNA 
To Inhibit Tumor Angiogenesis

07453  BBA07274  BBB 07468 BCC
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Doelstelling

De serotonine 1A (5-HT1A) receptor komt bij de mens 

voornamelijk tot expressie in de hersenstam en in  

de limbische voorhersenen. Deze receptor geldt als  

een target voor medicijnen en/of als een marker om  

de  onderliggende pathofysiologie van bijvoorbeeld 

depressie, angststoornissen, schizofrenie, en de ziekte 

van Alzheimer te bestuderen. Moleculaire beeldvor-

mingstechnieken zoals Positron Emission Tomography  

(PET) of Single Photon Emission Computerized  

Tomography (SPECT) kunnen hierbij waardevolle 

informatie verschaffen.

Resultaat na 5 jaar

16 Nieuwe bridge-fused ring analoga van de 5-HT1A 

antagonist WAY-100635 werden ontworpen om 

SPECT (gelabeld met jodium-123) of PET (gelabeld 

met fluor-18) radioliganden te verkrijgen met een 

hoge metabole stabiliteit. De specifieke tot niet-

specifieke bindingsratio’s van de fluor-18 radioligan-

den waren opvallend beter dan die van de jodium-123 

liganden. Het was teleurstellend dat de PET-studies in 

ratten een hoge ophoping van 18F- in de botten  lieten 

zien. Hoewel het doel niet werd bereikt, hebben de 

gesynthetiseerde liganden ons meer inzicht  gegeven 

in de structurele vereisten die van belang zijn voor de 

lipofiliciteit, affiniteit en selectiviteit van potentiële 

radioliganden voor de 5-HT1A receptor.  

Resultaat na 10 jaar

Er zijn geen nieuwe resultaten bekend.

Gebruikers

COVIDIEN (Petten)  /  Cyclotron VU BV (Amsterdam)  /   

Philips Research (Eindhoven)  /  Universitair Medisch 

Centrum Groningen  /  VU Medisch Centrum Amsterdam

bewerkstelligd. Deze verbeteringen zijn gepaten-

teerd in WO2012165953 ‘Nanogels’ met uitvinders 

Engbersen JFJ Zinchencko V, waarvan de claims zijn 

toegekend. Rond dit patent is de start-up 20MED 

Therapeutics in 2013 opgericht. Additionele funding 

voor verdere ontwikkeling is ontvangen in het project 

‘20Med nanogelen voor de verbetering van kanker-

therapie’ van NWO-CW KIEM grant 731.015.101

Gebruikers

Aglaia BioMedical Ventures BV (Bilthoven)  /   

Polyvation BV (Groningen)  /  Universitair Medisch 

Centrum Groningen

Projectleider Dr. J.D.M. Herscheid em.  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

421.500  Contracten Material Transfer Agreement: 

VUMc en Sanquin Blood Supply Foundation; Material 

Transfer Agreement: VU Medisch Centrum Amsterdam; 

Universitair Medisch Centrum Groningen  Totale inkom-

sten in euro 449.000

Lodine-123 and Fluorine-18  
labeled radiopharmaceuticals for  
the visualization of serotonin-1A  
(5-HT1A) receptors in the central 
nervous system

07048 BAA

V

Vrije
Universiteit
Amsterdam

W

Wageningen
University

& Research

Doelstelling

Pulmonale hypertensie syndroom (PHS, ook wel ascites 

genoemd) bij de kip is een metabole aandoening welke 

gerelateerd is aan snelle groei van vleeskippen bij  

een onvoldoende pulmonale vasculaire capaciteit.  

Het doel van het project was genen die betrokken 

zijn bij gevoeligheid voor PHS te identificeren en 

het begrijpen van hun rol in de ontwikkeling van de 

ziekte. Het uiteindelijk doel was de ontwikkeling van 

moleculaire tests voor het toepassen van merker 

ondersteunde selectie in de pluimveefokkerij.

Resultaat na 5 jaar

Hoewel het binnen het project niet gelukt is om een 

mutatie in een specifiek gen op te sporen waarvan 

eenduidig kon worden bepaald dat deze een effect 

heeft op de gevoeligheid voor PHS, heeft het onder-

zoek bijgedragen aan een verhoogd inzicht in het 

ontstaan van de aandoening en de genetica achter 

deze aandoening. Het is duidelijk dat het kenmerk PHS 

beïnvloed wordt door een zeer groot aantal genen, 

elk met een relatief klein effect. Daarnaast hebben 

de resultaten binnen het project bijgedragen aan de 

ontwikkeling van een 50K SNP chip bij de kip, welke 

momenteel door het bedrijfsleven gebruikt wordt 

voor genomische selectie (GS). Ook de complete ge-

noomsequenties van 18 dieren heeft geresulteerd in 

een groot aantal additionele SNPs die in de toekomst 

gebruikt kunnen worden voor het verder verbeteren 

van de gebruikte SNP assays bij kippen.

Resultaat na 10 jaar

Door de snelle ontwikkelingen in de fokkerij is het 

gebruik van een beperkt aantal mutaties voor slechts 

een specifiek kenmerk achterhaald. Doordat het 

goedkoop typeren van dieren voor grote aantallen 

SNPs mogelijk is geworden, is de fokkerij massaal 

overgestapt op zogenaamde ‘Genomic Selection’. De 

informatie die verkregen is in het project met betrek-

king tot genetische variatie binnen de gebruikte lijnen 

is echter ook gebruikt voor de verdere ontwikkeling 

van 50K SNP chips bij de kip, die ook nu nog dagelijks 

door de fokkerijbedrijven gebruikt worden voor 

‘Genomic Selection’.

Gebruikers

Academisch Ziekenhuis Maastricht  /  Hendrix  

Genetics BV (Boxmeer)  /  Hybro BV / Cobb Europe BV 

(Boxmeer)  /  Schothorst Feed Research BV (Lelystad)

Projectleider Prof.dr. M.A.M. Groenen  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

744.400  Contracten Optie: Wageningen University & 

Research, Hendrix Genetics BV  Totale inkomsten in euro 

127.000

The characterisation of genes 
involved in pulmonary hypertension 
syndrome in chicken

07106 BBA
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Doelstelling

Legkippen worden steeds vaker in grote groepen 

gehouden. Dit brengt een risico op verenpikken en 

kannibalisme met zich mee. In dit project is onderzocht 

hoe het risico op verenpikken verkleind kan worden 

door gebruik te maken van nieuwe fokkerij strategieën 

en verbeteringen in de opfokomgeving. Hierbij zijn 

kippen van een lijn geselecteerd op overleving ver-

geleken met een controle lijn, waarbij de helft van de 

kuikens in een standaard omgeving opgroeide, en de 

helft met een moederkloek. 

Resultaat na 5 jaar

Zowel de nieuwefokkerij strategie als het verbeteren  

van de opfokomgeving bleek perspectief te bieden 

om verenpikken in de praktijk te verminderen: in beide 

gevallen bleken de kippen minder angstig, stressbe-

stendiger en minder geneigd tot het ontwikkelen van 

beschadigend pikgedrag. Er loopt nu een nieuw onder-

zoeksprogramma gericht op het verder ontwikkelen van 

de fokkerijstrategie in samenwerking met het bedrijfs-

leven. Ook is er een nieuw project gestart, gericht op 

het voorkomen van verenpikken op praktijkbedrijven, 

waarin wordt gefocust op het optimaliseren van de 

opfok en op kennisuitwisseling binnen de legketen. 

Resultaat na 10 jaar

Het Veni-project ‘Understanding the behaviour of 

laying hens (Gallusgallus domesticus) in large groups: 

the effect of selection method and of early-life  

history’ heeft de basis gelegd voor een onderzoekslijn 

binnen de leerstoelgroep gedragsecologie van  

Wageningen University. Aan het onderwerp veren-

pikken bij legkippen wordt nog steeds gewerkt. 

Momenteel ligt de focus op de relatie tussen veren-

pikken en microbiota samenstelling (aio Jerine van 

der Eijk, NWO Graduate Programme; projectnummer 

022.004.005).

Gebruikers

Dierenbescherming (‘s-Gravenhage)  /  Hendrix 

Genetics BV (Boxmeer)  /  Hendrix Poultry Breeders 

BV (Boxmeer)  /  Instituut voor Landbouw en 

Visserijonderzoek (Gontrode, België)  /  Nederlands 

Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) (Wageningen)  /  

Wageningen University & Research

Doelstelling

Teff Eragrostis tef (Zucc.) Trotter) is een glutenvrij 

graan uit Ethiopië, en een bron voor glutenvrije 

voedingsmiddelen. Het onderzoek had ten doel de 

veredeling te ondersteunen. De variatie in ontwik-

kelingssnelheid (met name kieming and bloeitijdstip) 

werd geanalyseerd in relatie tot het opbrengend 

vermogen. Een biomechanische analyse is uitgevoerd 

naar de oorzaken van legering (omvallen). Met kennis 

van het groeipatroon in relatie tot klimaat kunnen 

nieuwe teeltgebieden gekozen worden.

Resultaat na 5 jaar

Er is grote genetische variatie in gevoeligheid voor 

lange dag en bloeitijdstip. Lange dag remt de transitie 

naar de generatieve fase; er worden meer bladeren 

en zijspruiten aangelegd. Dit leidt onder Nederlandse 

omstandigheden tot hogere biomassa maar niet tot 

hogere korrelopbrengst. De effecten van temperatuur 

en waterpotentiaal op de kieming van teff werden 

in een nieuw type model beschreven. De wortel is 

onvoldoende sterk om de plant overeind te houden. 

Doel van ‘Millets Place’ (www.milletsplace.com) is om 

nieuwe rassen op de markt te brengen en commerciële 

zaadproductie te realiseren, om de behoefte van de 

voedingsindustrie te dekken.

Resultaat na 10 jaar

Projectleider kan geen verdere ontwikkelingen melden. 

Gebruikers zijn zelfstandig voortgegaan op het terrein 

van onderzoek. Zij gebruiken de onderzoeksresultaten 

bij hun exploratie van de groeimogelijkheden van teff 

in gematigde streken.

Gebruikers

Agrifirm (Meppel)  /  Soil & Crop Improvement BV 

(Beilen)  /  Teff NV (Hooghalen)

Projectleider Dr.ir. T.B. Rodenburg  Programma Vernieu-

wingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 208.000

Projectleider Dr.ir. J. Vos  Programma Open Technologie-

programma  Totale toewijzing in euro 287.100  Totale 

inkomsten in euro 5.000

Understanding the behaviour  
of laying hens (Gallusgallus 
domesticus) in large groups:  
the effect of selection method  
and of early-life history

Teff, a new source for gluten  
free food

07525  BBA07328  BAA

Doelstelling

Doel van het project is het ontwikkelen van een 

methode voor de detectie en precisieverwijdering van 

aardappelopslagplanten in een gewas. Aardappel-

opslagplanten zijn aardappelplanten die opkomen 

in de jaren nadat op een perceel aardappels geteeld 

zijn. Deze planten zijn een mogelijke belangrijke bron 

voor de verspreiding van ziektes en moeten – bij wet 

– verwijderd worden. De grootste uitdaging is om de 

aardappelplanten in de rij te onderscheiden van het 

gewas, in dit project suikerbiet, en ze zo te bestrijden 

dat de gewasplant niet beschadigd wordt.

Resultaat na 5 jaar

Het project is succesvol geweest en heeft geresulteerd 

in een prototype dat in staat is aardappelopslag te 

effectief te bestrijden. Het bedrijf ‘Kverneland Group 

Mechatronics’ heeft belangstelling om een  machine 

op basis van dit principe in de markt te zetten. Een 

belangrijk knelpunt is de inzetbaarheid. De markt 

voor aardappelopslag in suikerbieten is te klein voor 

een vermarktbaar product. Hiervoor is een bredere 

inzetbaarheid noodzakelijk. Om de toepasbaarheid te 

verbreden is een vervolgproject geformuleerd, gericht 

op het bestrijden van aardappelsopslag in meer 

gewassen dan suikerbiet en het bestrijden van meer 

onkruiden dan alleen aardappelopslag. Dit voorstel 

heeft het helaas net niet gehaald. Er wordt gewerkt 

aan een aangepaste versie van het voorstel.

Resultaat na 10 jaar

Er is een start gemaakt met het aanpassen van het 

voorstel maar door het verschuiven van prioriteiten 

is dit aangepaste voorstel niet verder uitgewerkt en 

ingediend. Bij deze overweging speelde de discussie 

over de wenselijkheid en het eventueel verbieden van 

het gebruik van glyfosaat voor onkruidbestrijding op 

verhardingen en in de landbouw ook een rol. In het 

eerste project en ook het geplande vervolgproject 

speelde de precisietoediening van glyfosaat op alleen 

onkruid een cruciale rol.

Gebruikers

Agritechnics (Doetinchem)  /  Inventicon BV  

(Schagerbrug)  /  Kverneland Mechatronics BV (Nieuw  

Vennep)  /  Plant Research International (Wageningen)  /   

Wageningen University & Research (Lelystad)

Projectleider Dr.ir. J.W. Hofstee  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 366.250  

Totale inkomsten in euro 422.642

Automated system for precision 
volunteer potato control

07212  BCA
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Lijst gebruikers bij
STW-projecten 2006

Lijst van gebruikers betrokken bij projecten
gestart in 2006. De naam van de gebruiker  
(soms meerdere vestigingen) wordt gevolgd door  
het projectnummer waarbij deze was betrokken.
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A
3UB BV

(Delft) 7343

Aalborg University

(Aalborg, Denemarken) 7354  

ABB Lummus Global BV

(‘s-Gravenhage) 7903

Academisch Centrum 

Tandheelkunde Amsterdam

(Amsterdam) 7069 / 7505

Academisch Medisch Centrum

(Amsterdam) 7505 / 7547

Academisch Ziekenhuis 

Maastricht

(Maastricht) 7106 / 7369

Actiflow BV

(Breda) 7533

Adelante Zorggroep

(Hoensbroek) 7386

Adimec Holding BV

(Eindhoven) 7489

Admerion BV

(Molenhoek) 7547

Advanced Bionics Corporation

(Valencia,  
Verenigde Staten) 7460

Advanced Bionics NV

(Niel, België) 7460

Advanced Bionics UK Ltd

(Cambridge,  
Groot-Brittannië) 7460

Advanced Neuro Technology  BV

(Enschede) 7050

Aglaia BioMedical Ventures BV

(Bilthoven) 7468

Agrifirm

(Meppel) 7328

Agritechnics

(Doetinchem) 7212

AHT International

(Rotterdam) 7299

Air Traffic Control the Netherlands

(Schiphol airport) 7071

Airbus Defence and Space 

Netherlands BV

(Leiden) 7452

Akzo Nobel Chemicals BV

(Arnhem) 7349 / 7527 / 10100

Albatros Flow Research

(Marknesse) 7216

Alfa Laval Corporate AB

(Lund, Zweden) 10100

Altran Technologies  

Netherlands  BV

(Hoofddorp) 6780

Ambroise Holland BV

(Enschede) 7462

AMS Consult BV

(Delfgauw) 7058

Angst+Pfister BV

(Zoetermeer) 7462

AnMar BV

(Eindhoven) 7682

Applikon Biotechnology BV

(Schiedam) 7369

Arcos houtconstructies

(Sint-Oedenrode) 6675

Argonne National Laboratory

(Argonne,  
Verenigde Staten) 7302

ASML Netherlands BV

(Veldhoven) 7015 / 7331

AstraZeneca

(Mölndal, Zweden) 7047

ASTRON - Netherlands Institute 

for Radio Astronomy

(Dwingeloo) 7620

Australian National University

(Weston Creek,  
Australië) 6640

Azur Space Solar Power GmbH

(Heilbronn, Duitsland) 7452

B
BAAT Medical Products BV

(Hengelo ov) 7583

BAM Infraconsult BV

(Gouda) 7045

Barcelona Supercomputing  

Center Department

(Barcelona, Spanje) 7533

BASF Nederland BV

(De Meern) 7903

Beckman Coulter Nederland BV

(Woerden) 7080

Bedrocan BV Medicinale Cannabis

(Veendam) 7426

BerkelBike BV

(‘s-Hertogenbosch) 7050

Beton Son BV

(Son) 6915

Betonplatform (BFBN)

(Woerden) 6915 / 7045

BioComp Industries BV

(Vught) 7505

Biomade Technology Foundation

(Groningen) 7063

BioMarin Nederland BV

(Leiden) 6903

Biomet Nederland BV

(Dordrecht) 7354

BiOrion Technologies BV

(Groningen) 7371

Bosch Rexroth BV

(Boxtel) 7058

Bradford Engineering BV

(Heerle) 7489

Brainclinics Diagnostics BV

(Nijmegen) 7050

Bromyc BV

(Gennep) 7179

Bruco Integrated Circuits BV

(Borne) 7620

Brüel & Kjaer

(Naerum, Denemarken) 7459

Bureau Medicinale Cannabis

(‘s-Gravenhage) 7426

Bureau Settels van Amelsvoort

(Eindhoven) 7583

C
C point

(Horst) 7179

Cardialysis BV

(Rotterdam) 7191

Carl Zeiss SMT GmbH

(Oberkochen,  
Duitsland) 7351

CCM Centre for Concepts in 

Mechatronics BV

(Nuenen) 7369

Centraalbureau voor 

Schimmelcultures

(Utrecht) 7063

Centrum Hout

(Almere-Buiten) 6675

Certis Nederland

(Maarssen) 7179

CHESS Wise

(Haarlem) 7015

Chromin Maastricht BV

(Maastricht) 7527

Circadian Solar

(Coventry,  
Groot-Brittannië) 7452

Civil Aviation Authorities -  

The Netherlands

(Hoofddorp) 7071

CNC Grondstoffen BV

(Milsbeek) 7179

Cobb Europe BV

(Boxmeer) 7106

Cosine Research BV

(Leiden) 7351

COVIDIEN

(Petten) 7048 / 7528

Cyclotron VU BV

(Amsterdam) 7048

D
DALSA BV

(Eindhoven) 7489

DALSA Professional Imaging

(Eindhoven) 7489

Dassault Systems Simulia BV

(Maarssen) 7045

De Efteling BV

(Kaatsheuvel) 7462

De Groot Vroomshoop BV

(Vroomshoop) 6675

Delfmems

(Villeneuve d’Ascq,  
Frankrijk) 7302

Delta Marine Consultants BV

(Gouda) 7045

Deltares

(Utrecht) 7324

(Delft) 7553

DEMCON BuNova

(Zwolle) 7391

DePuy CMW

(Blackpool,  
Groot-Brittannië) 7109

Diamond Product Solutions

(Merselo) 7527

Dierenbescherming

(‘s-Gravenhage) 7525

Dionex Benelux BV

(Breda) 7047

DNV GL

(Groningen) 6911 / 7459

DSM Biologics BV

(Groningen) 7080

DSM Food Specialties BV

(Delft) 7063 / 7393 / 7453

DSM Nutritional  

Products Europe Ltd

(Birsfelden,  
Zwitserland) 7391

DSM Research BV

(Geleen) 7349 / 7903 / 10100

Dupont

(Leiden) 7063 / 7393

Dutch Air Line Pilots  

Association - VNV

(Badhoevedorp) 7071

Dutch Polymer Institute

(Eindhoven) 7595

Duyvis Wiener BV

(Koog a/d Zaan) 6640

Dwarslaesie Organisatie 

Nederland

(Groningen) 7386

Dyadic Nederland BV

(Wageningen) 7453

E
EBtech

(Someren) 7369

ECO Ceramics BV

(Velzen-noord) 6911 / 7903

Efectis Nederland BV

(Rijswijk) 7045

Enceladus Pharmaceuticals BV

(Naarden) 7440

ENCI BV

(Maastricht) 6915

Energieonderzoek Centrum 

Nederland

(Petten) 7055 / 7215 /  

7349 / 7452

EnzyScreen BV

(Haarlem) 7426

Erasmus MC

(Rotterdam) 6809 / 6903

ESA Biosciences Inc.

(Chelmsford,  
Verenigde Staten) 7047

ESTEC - European Space Research 

and Technology Centre

(Noordwijk) 7452 / 7828

European Broadcasting Union

(Grand-Saconnex,  
Zwitserland) 7299

EXALOS AG

(Schlieren, Zwitserland) 7505

F
Farmalyse BV

(Zaandam) 7426

FEI Company

(Eindhoven) 7293 / 7326 / 7728

FeyeCon Carbon Dioxide 

Technologies

(Weesp) 7055 / 7426

FGT Consultancy

(Wageningen) 7393

Fluent Europe Ltd.

(Sheffield,  
Groot-Brittannië) 6911

Fokker Aerostructures BV

(Papendrecht) 7532

FOM-instituut AMOLF

(Amsterdam) 7351 / 7728

FOM-instituut DIFFER

(Eindhoven) 7351

FrieslandCampina

(Amersfoort) 7274

(Deventer) 7331

(Wageningen) 6568 / 7331

Fugro Intersite BV

(Leidschendam) 7828

G 
GABA International AG

(Therwil, Zwitserland) 7069

Gallium Europe

(Amsterdam) 7394

Gemeente Rotterdam

(Rotterdam) 7045

GN ReSound BV

(Eindhoven) 7050

Groot Lemmer BV

(Lemmer) 6675

Guerbet Nederland BV

(Gorinchem) 7291

H
H.E. Luning Adviesbureau voor 

Technische Houtconstructies BV

(Doetinchem) 6675

Haldor Topsøe A/S

(Lyngby, Denemarken) 7293

Halfmann Teleskoptechnik  

GmbH & Co. KG

(Neusäss-Vogelsang,  
Duitsland) 6640

Harvard Medical School

(Boston,  
Verenigde Staten) 7371

Heineken Supply Chain BV

(Zoeterwoude) 7393

Hendrix Genetics BV

(Boxmeer) 7106 / 7525 

Hendrix Poultry Breeders BV

(Boxmeer) 7525

HILL-ROM

(Montpellier, Frankrijk) 7386

Holst Centre

(Eindhoven) 6568 / 7595

Hoofdproductschap Akkerbouw

(‘s-Gravenhage) 7367

Hooijmans Champignons BV

(Kerkdriel) 7179

Hurks Beton

(Veldhoven) 7045

I
IBM T.J. Watson Research Center

(Yorktown Heights, 
Verenigde Staten) 7302

ILA GmbH

(Edinburgh,  
Groot-Brittannië) 7391

ILA Intelligent Laser  

Applications GmbH

(Jülich, Duitsland) 7391

Ilse Media

(Amsterdam) 7299

IME Technologies

(Eindhoven) 7369

IMEC Nederland

(Eindhoven) 7343

Imperial College London

(Londen, 
Groot-Brittannië) 7533

InnoCore Technologies

(Groningen) 7371

Inspectie Verkeer en Waterstaat

(Hoofddorp) 7058

Institut Supérieur de 

l’Aéronautique et de l’Espace

(Toulouse, Frankrijk) 7489

Instituut voor Landbouw en 

Visserijonderzoek

(Gontrode, België) 7525

Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek

(Brussel, België) 7324

International Development of 

Technology (IDT)

(Breda) 7058

Interuniversity Microelectronics 

Center (Imec)

(Leuven, België) 7302

InteSpring BV

(Delft) 7583

Inventicon BV

(Schagerbrug) 7212

Ionbond Netherlands BV

(Venlo) 7527

Ionics MSV BV

(Almere) 7047

IQ Therapeutics

(Groningen) 7371

It Fryske Gea

(Olterterp) 7324

IVO

(Rotterdam) 7353

J
Janssen Precision Engineering BV

(Maastricht-airport) 7369

Jellinek

(Amsterdam) 7353

K
Katholieke Universiteit Leuven

(Heverlee, België) 7527

Keijsers Champignons BV

(Meterik) 7179

Kerry Nederland BV

(Almere) 7393

Key Drug Prototyping BV

(Amsterdam) 7326

Kiepenheuer-Institut für 

Sonnenphysik

(Freiburg, Duitsland) 6640

Klockner S.A.

(Barcelona, Spanje) 7505

Komkommerkwekerij F.A. Post

(Nootdorp) 7180

Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut

(De Bilt) 7046

Koppert BV

(Berkel en Rodenrijs) 7180

Kverneland Mechatronics BV

(Nieuw Vennep) 7212

KWR Watercycle  

Research Institute

(Nieuwegein) 7391

L
Laborelec

(Linhebeek, België) 6911

Landelijk Expertisecentrum 

Verpleging en Verzorging

(Utrecht) 7386

LBP SIGHT

(Nieuwegein) 7459

Leids Universitair  

Medisch Centrum

(Leiden) 7291 / 7354

Lely Industries NV

(Rotterdam) 7274

Lens Research & Development

(Bleiswijk) 7489

LioniX BV

(Enschede) 7207

Lithp Systems BV

(Purmerend) 7462

LNR Globalcom BV

(Rijswijk) 7828

Logica Nederland BV

(Nieuwegein) 7343

(Rijswijk) 7015

LTO Groeiservice

(Bleiswijk) 7367

LTO Noord

(Zwolle) 7274

(Haarlem) 7274

M
Maastricht University

(Maastricht) 6809 / 7353

Magma Design Automation BV

(Eindhoven) 6913

Magwel NV

(Leuven, België) 6913
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MARIN - Maritiem Research 

Instituut Nederland

(Wageningen) 7216

Maxon Motor Benelux BV

(Enschede) 7462

Meander Medisch Centrum

(Amersfoort) 7369

MEAS Deutschland GmbH

(Dortmund, Duitsland) 7682

Medis Medical  

Imaging Systems BV

(Leiden) 7191

Medisch Centrum Alkmaar

(Alkmaar) 7050

Medlumics

(Madrid, Spanje) 7505

Medtronic BV

(Maastricht) 7191

Medtronic SQDM

(Arnhem) 7050

Metris BV

(Hoofddorp) 7459

Microflown Technologies BV

(Arnhem) 7459

Micronit Microfluidics BV

(Enschede) 7391

MicroScan BV

(Amsterdam) 7547

Ministerie van Defensie

(‘s-Gravenhage) 7015 / 7343

Ministerie van Economische Zaken

(Eindhoven) 7324

Moog BV

(Nieuw Vennep) 7369 / 7583

Movares Nederland BV

(Utrecht) 7045

MRC Holland

(Amsterdam) 7069

MSD Oss

(Oss) 6488 / 6809 / 7047 /  

7080 / 7440 / 7903 / 10100

N
Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium

(Amsterdam) 7058 / 7071

Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium

(Marknesse) 7532 / 7828

Nederlands Forensisch Instituut

(‘s-Gravenhage) 7547

Nederlands Herseninstituut

(Amsterdam) 7544

Nederlands Instituut voor 

Ecologie (NIOO)

(Wageningen) 7525

Nederlands Vaccin Instituut

(Bilthoven) 6488

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek

(‘s-Gravenhage) 6809

Nestlé Nederland BV

(Diemen) 7331

(Nunspeet) 7331

Nikon Instruments Europe BV

(Amsterdam) 7394

NIZO food research BV

(Ede) 7331

Noldus Information  

Technology BV

(Wageningen) 7354

Norit Nederland BV

(Amersfoort) 7903

Nuclear Research  

and Consultancy Group

(Petten) 7528

NUON

(Amsterdam) 7215

Nutriënten Management  

Instituut NMI BV

(Wageningen) 7367

NXP Semiconductors

(Eindhoven) 6780/ 6913 /  

7533 / 7620 / 7682

NXP Semiconductors

(Nijmegen) 6780

O
Océ Technologies BV

(Venlo) 7015 / 7509

OctoPlus NV

(Leiden) 6903 / 7080 / 7440 

OptEM Engineering Inc.

(Calgary, Canada) 6913

Organon Research Center USA

(Cambridge,  
Verenigde Staten) 6488

Oticon A/S

(Snekkersten,  
Denemarken) 7460

P
PamGene International BV

(‘s-Hertogenbosch) 6809

PecoTrans

(Bergen) 7071

Philips

(Best) 7015

Philips Electronics Nederland BV

(Eindhoven) 7459

Philips Healthcare Nederland BV

(Best) 7015 / 7191 / 7291 / 

7386 / 7489

Philips Innovation Services

(Eindhoven) 6911 / 7462

Philips Medical Systems

(Best) 7191

Philips Medizin Systeme GmbH

(Böblingen, Duitsland) 7589

Philips Nederland BV

(Eindhoven) 7589

Philips Research

(Eindhoven) 7048 / 7293 /  

7302 / 7343 / 7386 / 7459 / 

7595 / 7620 / 7728

Philips Research Laboratories

(Eindhoven) 7371 / 7459

Philips Technology Incubator

(Eindhoven) 7595

Poly Nederland

(Steenwijk) 6640

Polymer Vision Ltd.

(Eindhoven) 7595

Polyvation BV

(Groningen) 7468

PRISNA BV

(Leiden) 7426

Productschap Tuinbouw

(Zoetermeer) 7179

Provincie Zeeland

(Middelburg) 7324

PSS Gereedschapmakerij

(Heesch) 7527

Q
Qimonda AG

(Neubiberg, Duitsland) 6780

Quest Innovations BV

(Middenmeer) 7547

R
Raadschelders Bouwadvies BV

(Spaarndam) 6675

Radboud universitair  

medisch centrum

(Nijmegen) 7354 / 7440 / 7589 

Radboud Universiteit Nijmegen

(Nijmegen) 7527

Recore Systems BV

(Enschede) 7620

Reelektronika BV

(Reeuwijk) 7343

RE-lion BV

(Enschede) 7343

Rijksdienst voor het  

Cultureel Erfgoed

(Amersfoort) 7553

Rijksdienst voor  

Ondernemend Nederland

(Utrecht) 7452

Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu

(Bilthoven) 6809 /  7080

Rijksuniversiteit Groningen

(Groningen) 7109 / 7326 / 7353

Rijkswaterstaat

(Delft) 7343

(Lelystad) 7553

(Middelburg) 7324

(Utrecht) 7045

Royal Netherlands Navy

(‘s-Gravenhage) 7343

S
Sabena Flight Academy

(Steenokkerzeel, België) 7058

Samsung Electronics SEBN

(Delft) 7589

Samsung Medison Co, LtD.

(Seoul, Korea) 7589

SBRCURnet

(Rotterdam) 7045

Schering Nederland BV

(Weesp) 7291

Schering Plough International

(Kenilworth,  
Verenigde Staten) 7440

Schiphol Group

(Schiphol) 7071 / 7343

Schothorst Feed Research BV

(Lelystad) 7106

Sensata Technologies Holland BV

(Almelo) 7682

Sensixs Design BV

(Delfgauw) 7293

Sensor Sense BV

(Nijmegen) 7207

Septentrio Satellite Navigation NV

(Leuven, België) 7828

SGS INTRON BV

(Sittard) 6915

Shell Global Solutions 

International BV

(Amsterdam) 7055 / 7215 / 

7349 / 7903

Shell International Oil Products BV

(Amsterdam) 7215

Sint Maartenskliniek

(Nijmegen) 7050

Soil & Crop Improvement BV

(Beilen) 7328

SoilCares Research BV

(Wageningen) 7367

Solsep BV

(Apeldoorn) 7349

Sound Intelligence

(Amersfoort) 7459 /  7460

Spanbeton BV

(Koudekerk a/d Rijn) 6915

Stichting FOM

(Utrecht) 7507 / 7509

Stichting Het Zeeuwse Landschap

(Heinkenszand) 7324

Stichting Sanquin 

Bloedvoorziening

(Amsterdam) 7080

Stork Food & Dairy Systems BV

(Amsterdam) 6568 / 7331

Stork Veco BV

(Eerbeek) 7903

Strukton Engineering

(Utrecht) 7045

SunCycle

(Eindhoven) 7452

Superon GmbH

(Dermbach, Duitsland) 7349

Syynx Solutions GmbH

(Geldermalsen) 6809

T
Tata Steel

(Velsen-Noord) 7532

Technische Universiteit Delft

(Delft) 6640 / 6675 / 6780 / 

6915 / 7045 / 7216 / 7293 / 

7324 / 7331 / 7369 / 7532 / 

7553 / 7728

Technische Universiteit 

Eindhoven

(Eindhoven) 6913 / 7386 /  

7045 / 7331 / 7462 / 7903 / 

10100

Technobis Mechatronics

(Uitgeest) 7547

Teff NV

(Hooghalen) 7328

Televic NV

(Izegem, België) 7459

Thales Nederland BV

(Hengelo) 7046 / 7620

(Huizen) 7343

Thermo Fisher Scientific

(Chelmsford,  
Verenigde Staten) 7047

Thomson Broadcast & Media 

Solutions Nederland BV

(Breda) 7489

TNO Apeldoorn

(Apeldoorn) 10100

TNO Delft

(Delft) 6915 / 7015 / 7045 / 

7055 / 7462 / 7489 /  7583

TNO Den Haag

(‘s-Gravenhage) 6780 /  

7015 / 7046 / 7343 /  

7369 / 7462 / 7527 /  

7532 / 7620 / 10100

TNO Eindhoven

(Eindhoven) 7302 / 7532 / 7595 

TNO Rijswijk

(Rijswijk) 6488 / 6568 / 7109

TNO Soesterberg

(Soesterberg) 7058

TNO Utrecht

(Utrecht) 7553

TNO Zeist

(Zeist) 6488 / 6568 / 6809 / 

7063 / 7393 / 7453 / 7682

To70

(‘s-Gravenhage) 7071

to-BBB

(Leiden) 6903

Topcon Europe BV

(Capelle aan den IJssel) 7544

Trimbos Instituut

(Utrecht) 7353

Twente Institute for Wireless and 

Mobile Communications BV

(Enschede) 7343

U
UNESCO-IHE Institute  

for Water Education

(Delft) 7216

Unilever R & D

(Vlaardingen) 6568 / 7326 / 

7393 / 6809 / 7331

Universitair Medisch Centrum 

Groningen

(Groningen) 7048 / 7354 /  

7371 / 7468 / 7505

Universitair Medisch  

Centrum Utrecht

(Utrecht) 7291 / 7369 / 

 7528 / 7589

Universiteit Gent

(Gent, België) 7394

(Zwijnaarde, België) 7324

Universiteit Leiden

(Leiden) 7351 / 7393

Universiteit Twente

(Enschede) 6911 / 7055 /  

7326 / 7331 / 7391 / 7509 / 

7544 / 7620 

Universiteit Utrecht

(Utrecht) 7063 / 7274 / 7326 / 

7394 / 7440 / 7452

Universiteit van Amsterdam

(Amsterdam) 7393

University of Central Lancashire

(Preston,  
Groot-Brittannië) 7489

University of Southern California

(Los Angeles,  
Verenigde Staten) 7353

URSA Minor Space & Navigation

(Delft) 7828

Utellus BV

(Enschede) 7343

V
Varibel Innovations BV

(Arnhem) 7459

Vereniging van 

Houtskeletbouwers

(Drachten) 6675

Vereniging van Ondernemingen 

en Betonmortelfabrikanten  

in Nederland

(Veenendaal) 6915

VitrOmics Healthcare Holding BV

(‘s-Hertogenbosch) 6809

Vreman Research

(Hengelo) 7331

Vrije Universiteit Amsterdam

(Amsterdam) 7047

Vrije Universiteit Brussel

(Brussel, België) 6640

VU Medisch Centrum Amsterdam

(Amsterdam) 7048 / 7459 / 

7460 / 7505 

W
W&H Dentalwerk

(Bürmoos, Oostenrijk) 7505

Wageningen University & 

Research

(America) 7179

(Den Hoorn, Texel) 7324

(Lelystad) 7212

(Lisse) 7109

(Wageningen) 6568 /  

7046 / 7063 / 7180 / 7212 / 

7525 / 7553

Westfalia Separator  

Membraflow GmbH

(Essingen, Duitsland) 7055

Wiediam Diamond  

Knives and Tools

(Wanroij) 7527

Y
Yara Sluiskil BV

(Sluiskil) 7507

Z
Zeeuwse Milieufederatie

(Goes) 7324

Zuidelijke Land- en 

Tuinbouworganisatie (ZLTO)

(‘s-Hertogenbosch) 7179

ZuivelNL

(Den Haag)  7367
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63 A / Universiteit van Amsterdam

65 D / Technische Universiteit Delft

72 E / Technische Universiteit Eindhoven

76 G / Rijksuniversiteit Groningen

78 KNAW / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

79 L / Universiteit Leiden

83 M / Universiteit Maastricht

84 N / Radboud Universiteit Nijmegen

85 NKI / Nederlands Kanker Instituut 

86 R / Erasmus Universiteit Rotterdam

87 T / Universiteit Twente

91 U / Universiteit Utrecht

94 V / Vrije Universiteit Amsterdam

96 W / Wageningen University & Research
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Uitleg projecten 2011
Hieronder staan de gegevens  

die u op de projectpagina’s kunt 

tegenkomen:

Titel
de titel van het project.

Project 
het projectnummer, het volgnummer waarop 
de projecten zijn gesorteerd.

BPI
(bijvoorbeeld BCB, zie pagina 10 en 11): 
de utilisatiecategorieën waarin het project  
is ingedeeld.

Programma
het programma waarbinnen het project  
is uitgevoerd.

Projectleider
naam van de project leider. 

Toewijzing
de door STW aan dit project toegekende 
subsidie (in euro).

Contracten en octrooien 
soort overeenkomst die met een gebruiker is 
 afgesloten (optie, licentie, bijdrage, samen-
werking, raamover een komst, material transfer 
agreement (mta), etc.) en eventuele octrooien/
octrooiaanvragen.

Inkomsten 
op dit project de totaal geregistreerde inkom-
sten (in euro). Dit zijn alle gelden en bijdragen 
in natura (door gebruikers en derden) die op 
basis van een STW-project gegenereerd wer-
den gedurende het hele traject. Dus van voor 
de start tot na afloop van het project. 

Doelstelling 
een korte omschrijving van de doelstelling  
van het onderzoek.

Resultaat
een overzicht van de behaalde resultaten. 

Gebruiker(s) 
een lijst met de namen van de gebruikers  
bij het project.

Doelstelling

De afgelopen 25 jaar zijn confocale microscopen 

steeds uitgerust met PMT’s met een Quantum  

Efficiency QE tussen 5 en 15%) van slechts. Andere 

type detectoren met een hoge QE) zijn beschikbaar 

maar hebben bepaalde nadelen laag dynamisch  

bereik). De CLEM technologie was bij aanvang van  

het project een gepatenteerde technologie Manders, 

UvA) en Nikon had een exclusieve licentie op de  

technologie. Doel was het ontwikkelen van een  

confocale microscoop met zeer gevoelige detectoren 

het om CLEM te gebruiken om de gevoeligheid van  

de confocale microscoop met een factor 50 tot 100  

te verbeteren: Ultra-Sensitive Microscopy USCM). 

Resultaat na 5 jaar

Er is een nieuwe detectie methode ontwikkeld  

door gebruik te maken van een tweede scanner:  

de re-scanner. Deze technologie, Re-scan Confocal  

Microscopy RCM) maakt het mogelijk om gevoelige 

camera’s te gebruiken waardoor de gevoeligheid  

ongeveer 2.5 keer toeneemt. Als bonus heeft de  

RCM de eigenschap de resolutie te verhogen met  

een factor 1.4. Dat heeft ook gevolgen voor de  

gevoeligheid; doordat objecten scherper zijn, valt er 

meer licht op een kleiner oppervlak van de camera 

waardoor de gevoeligheid een factor 2 toeneemt. 

Tenslotte is het in RCM niet meer noodzakelijk om 

het pinhole te sluiten om een hoge resolutie te 

verkrijgen. Daardoor gaat er minder licht verloren 

en neemt de gevoeligheid dus toe (factor 4). De 

nieuwe detectiemethode is gecombineerd met 

de CLEM technologie vanaf nu SCIM genoemd om 

verwarring met andere technieken te voorkomen). 

Er is aangetoond dat SCIM de gevoeligheid kan 

laten toenemen met een factor 2 tot 5. Direct na de 

uitvinding van de RCM is een nieuwheidsonderzoek 

gedaan. Door oude literatuur 1988) is de aanvraag 

van een patent verhinderd. Daarom is besloten de 

technologie zo snel mogelijk te commercialiseren en  

dan later patent aan te vragen op essentiële onder-

delen. Om deze slag naar commercialisatie mogelijk 

te maken is een aanvullende subsidie bij STW 

aangevraagd en gekregen. Hiermee is een prototype 

gebouwd wat een essentiële stap bleek te zijn  

om de markt op te kunnen gaan. Het spin-off bedrijf 

Confocal.nl BV is opgericht zie www.confocal.nl). 

Er is een product ontwikkeld, ontworpen extern), 

geproduceerd extern) en verkocht. Inmiddels staan de 

RCM microscopen over de hele wereld van Beijing  

tot New York). Productie en verkoop zal de komende 

jaren alleen nog maar toenemen. Naast de productie 

en verkoop van de standaard RCM is Confocal.nl, 

samen met het onderzoekslab aan de UvA, bezig  

met de ontwikkeling van nieuwe producten gebaseerd  

op de standaard RCM technologie. Nieuwe techno-

logie wordt ook verder ontwikkeld binnen een TTW-

take-off project. Confocal.nl, de UvA en NWO-TTW 

hebben duidelijke afspraken omtrent gebruik van 

intellectueel eigendom en gebruik van de technologie.

Gebruikers

Computer Engineering (Delft)  /  Coherent BV  

(Utrecht)  /  Coherent Europe BV (Utrecht)  /  Scientific 

Volume Imaging BV (Hilversum)  /  Microelectronics 

(Delft)  /  Nikon Instruments Europe BV (Amsterdam)  /  

Technische Universiteit Delft 

Projectleider Dr. E.M.M. Manders  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

682.807  Totale inkomsten in euro 62.580

Ultra-Sensitive Confocal  
Microscopy (USCM)

11350  BCC

A

Universiteit
van

Amsterdam
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Doelstelling

Het doel van dit project was de ontwikkeling van een 

methode en instrumentatie voor het fractioneren van 

mengsels van (bio-)macromuleculen en nanodeeltjes. 

De voornaamste beoogde toepassing was voor de 

opzuivering van zo genaamde biologics, met biotech-

nologische technieken geproduceerde eiwitten die als 

medicijn gebruikt worden. De ontwikkelde techniek 

is een continue variant van field-flow fractionation 

(FFF), een (analytische) methode om macromoleculen 

en nanodeeltjes te scheiden op basis van grootte.

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft geresulteerd in een prototype van 

een apparaat waarmee een feed van een mengsel 

van eiwitten in oplossing gefractioneerd kan worden, 

waarbij de afzonderlijke componenten van het meng-

sel in verschillende uitgangen opgevangen kunnen 

worden. Voor de fractionering van vaste deeltjes 

(latexes) op grootte is ook een proof-of-principle 

geleverd. Tijdens het project is achtergrondkennis  

vergaard over het transport van macromoleculen/ 

deeltjes over membranen met een oppervlakte-

patroon. Deze kennis is ook relevant voor analytische 

FFF. Daarnaast zijn nieuwe membraanmaterialen  

onderzocht op hun compatibiliteit voor eiwit-

scheidingen.

Gebruikers

Harmsen Consultancy BV (Nieuwerker a/d IJssel)  /  

Solsep BV (Apeldoorn)  /  Superon GmbH : (Dernbach, 

Duitsland)  /  Institute for Sustainable Process  

Technology (Amersfoort) 

Projectleider Dr. W.Th. Kok  Programma Perspectief 

SmartSep  Totale toewijzing in euro 643.981  Totale 

inkomsten in euro 187.200

Purification and separation of  
macro- and supramolecular  
compounds by continuous  
field-flow fractionation

11400  BBA

Doelstelling

Het doel van dit project was om een algoritme te  

ontwikkelen dat op basis van 4D flow MRI data in 

staat is om een betrouwbare schatting te maken  

van de schuifspanning op de wand van bloedvaten.  

In de utilisatie van het project was het doel om te 

laten zien dat schuifspanning kan worden gebruikt  

in klinische studies. Dit is relevant omdat een  

verandering in schuifspanning vaak samengaat  

met ontstaan van afwijkingen in de vaatwand  

die kunnen leiden tot aderverkalking en vernauwing 

van het vat.

Resultaat na 5 jaar

We zijn in staat geweest een algoritme te ont- 

wikkelen dat de schuifspanning op de wand kan  

berekenen op basis van 4D flow MRI data. In expe- 

rimenten is duidelijk geworden dat onze methode  

zowel reproduceerbaar als nauwkeurig is als de 

MRI-data van voldoende kwaliteit is. In verschillende 

klinische studies met patiënten (aortaverwijding, 

aderverkalking, congenitale hartafwijkingen) is  

aangetoond dat schuifspanningswaarden samen-

hangen met zowel het ontstaan als de ernst van  

de ziekte. De bedrijven betrokken bij ons onderzoek 

zijn bezig onze resultaten te gebruiken in hun  

producten en diensten.

Gebruikers

Academisch Medisch Centrum (Amsterdam)  /   

Erasmus MC (Rotterdam)  /  GyroTools LLC (Winterthur, 

Zwitserland)  /  LifeTec Group (Eindhoven)  /  Philips 

Healthcare Nederland BV (Best)  /  Technische  

Universiteit Eindhoven  /  Universiteit van Amsterdam

Projectleider Dr. A.J. Nederveen  Programma Perspectief 

CARISMA  Totale toewijzing in euro 541.668  Totale 

inkomsten in euro 191.500

Image based wall shear  
stress measurement in complex 
flow geometries

11629  CBA

Doelstelling

Ruptuur van een atherosclerotische plaque is een  

belangrijke oorzaak voor een herseninfarct. Om 

het risico op een ruptuur in kaart te brengen is het 

belangrijk om de samenstelling van een plaque precies 

te weten. Het doel van dit onderzoek om met behulp 

van nieuwe MRI-technologie de plaque samenstelling 

te bepalen en een protocol op te leveren dat bruikbaar 

is in de klinische praktijk.

Resultaat na 5 jaar

In dit project is het gelukt om nieuwe MRI-technieken 

te ontwikkelen voor kwantificatie van plaque samen-

stelling voor twee verschillende scanner platforms. 

Door de T1- en T2-waardes in de plaque te meten  

kan worden bepaald wat het risico is op toekomstige 

ruptuur. De pipeline die nodig is om deze MRI-data  

te bewerken bevat modellering van de data en  

segmentatie van de vaatwand. Verschillende onder-

delen van deze pipeline worden binnen het Erasmus 

MC en het AMC gebruikt in gerelateerde projecten. 

Binnen dit project is ook belangrijke nieuwe MRI  

hardware ontwikkeld die door het bedrijf Machnet 

verder zal worden gecommercialiseerd.

Gebruikers

Academisch Ziekenhuis Maastricht  /  Flick Engineering 

Solutions BV (Winterswijk)  /  Machnet BV (Roden)  /  

Medis Medical Imaging Systems bv (Leiden)  /  Merck & 

Co. Inc. (Rahway, Verenigde Staten)  /  SyntheticMR AB 

(Linköping, Zweden)

Projectleider Dr. A.J. Nederveen  Programma Perspectief 

CARISMA  Totale toewijzing in euro 749.736  Totale 

inkomsten in euro 304.200

Automated carotid plaque analysis 
from quantitative MR imaging

11631  CBA

Doelstelling

Ondanks de ontdekking van het groen fluorescente 

eiwit GFP inclusief diverse kleurvarianten daarvan  

en de revolutie die daarmee ontketend is in de cel-

biologie, zijn fluorescente eiwitten voor nanoscopie 

nog suboptimaal in termen van signaal-ruis, hoge 

helderheid en fototoxiciteit. Het doel van dit project 

richtte zich op het creëren, optimaliseren en karak-

teriseren van verbeterde rood fluorescerende eiwitten 

en hun utilisatie in de celbiologie en nanoscopie.

Resultaat na 5 jaar

mScarlet, een spectaculair, super-helder, genetisch 

gecodeerd rood fluorescerend eiwit (RFP) is gegene-

reerd. mScarlet is het helderste RFP ter wereld met 

een quantum yield van 70% en een fluorescentie 

levensduur van 3.9 ns. Met een nanofotonische  

techniek (Local Density of Optical States (LDOS)),  

is een hogere quantum yield van 85% gemeten, 

hetgeen suggereert dat ca 15% van het eiwit in een 

absorberende dark state is. Voor de ontwikkeling van 

mScarlet is samengewerkt met Lambert Instruments 

en met Nikon Europe BV, waarmee respectievelijk 

FLIM-screening microscopy en 2-kleuren live cell 

STORM microscopie is ontwikkeld.

Gebruikers

Coherent BV (Utrecht)  /  Coherent Europe BV 

(Utrecht)  /  Lambert Instruments BV (Groningen)  /   

Nikon Instruments Europe BV (Amsterdam)  /   

Radboud universitair medisch centrum (Nijmegen)

Projectleider Prof.dr. Th.W.J. Gadella Jr  Programma Per-

spectief Nanoscopy  Totale toewijzing in euro 667.434  

Contracten Optie: Lambert Instruments, Universiteit 

van Amsterdam, Universiteit Twente  Totale inkomsten 

in euro 132.500

Enhanced fluorescent proteins (FPs) 
for super-resolution microscopy

12149  BCB

D

Technische
Universiteit

Delft

Doelstelling

Het snel stijgende gebruik van planaire antennes in 

commerciële applicaties is te wijden aan de voortgang 

in silicon system-on-a-chip en system-in-a-package 

technologieën. Desondanks lijden planaire antennes 

aan het probleem van oppervlakte-golven ‘surface 

waves’) dat resulteert in verliezen op het gebied van 

radiatie-efficiëntie en polarisatie-zuiverheid. In dit  

project is een innovatieve planaire techniek voorge-

steld om het probleem van oppervlakte-golven in  

geïntegreerde antennes/antennestelsels op te lossen.

Resultaat na 5 jaar

In dit project is voor de eerste keer het gebruik  

van planaire artificiële diëlektrische lagen ‘planar 

artifical dielectric layers’) ADLs) voorgesteld voor 

het ontwerpen van antenne superstraten. Antenne 

superstraten hebben, aan de ene kant, een hoge 

oppervlakte-golf efficiëntie over een brede  

frequentieband en, aan de andere kant, een hoge 

voor-achter-stralingsverhouding. Een experimentele 

demonstratie van het concept is uitgevoerd door  

twee prototypes te ontwikkelen. Het eerste ontwerp 

opereert in de X-band en is gerealiseerd door middel 

van printplaat PCB) technologieën. Het tweede  

prototype bestaat uit een on-chip antenne die  

opereert op een frequentie van 0.3 THz. Dit proto- 

type is gefabriceerd middels in-house geïntegreerde 

circuit processen. Een nieuw concept van breedband, 

breedgestuurd, fasegestuurde, antennestelsel 

ontwerpen is ook met succes gedemonstreerd. Dit 

antennestelsel ontwerp is gebaseerd op verbonden 

stelsels ‘connected arrays’) van sleuven welke zijn 

geladen met ADL superstraten.

Gebruikers

Omniradar BV (Eindhoven)  /  TNO (’s-Gravenhage)  /  

ASML Netherlands BV (Veldhoven)  /  NXP Semi-

conductors (Eindhoven)

Projectleider Prof.dr.ing. A. Neto  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 505.454

Integrated artificial dielectric 
waveguides for millimeter wave 
applications

10709  BBB
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Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is zowel een 

nieuw systeem te ontwerpen voor het plannen van 

chirurgische procedures als het ontwikkelen van een 

3D model van het bekken, de Virtual Surgical Pelvis 

(VSP). Met dit systeem zal het mogelijk worden een 

nauwkeurige pre-operatieve planning uit te voeren 

van de Totale Mesorectale Excisie: een chirurgische 

procedure die wordt uitgevoerd bij de behandeling van 

een rectumcarcinoom. We zullen ook de noodzakelijke 

technieken ontwikkelen om de VSP patiënt-specifiek 

te maken door gebruik te maken van pre-operatieve 

MRI data. Door deze componenten te combineren zal 

de chirurg in staat zijn een gedetailleerd operatie plan 

te maken en post-operatieve uitkomst te verbeteren. 

Het systeem zal ook bruikbaar zijn voor anatomische 

educatie, chirurgische training en uiteindelijk ook voor 

andere chirurgische ingrepen in het bekken.

Resultaat na 5 jaar

Er is een nieuwe representatie ontwikkeld voor  

medische data die het mogelijk maakt anatomische 

data op te slaan, op te vragen en te visualiseren.  

Er zijn diverse immunohistochemische kleuringen 

gedaan om meer te leren over de relatie tussen  

fasciebladen en autonome zenuwen, lymfebanen, 

en de soorten zenuwvezels binnen het autonome 

netwerk. Er is een 3D virtuele atlas van het menselijk 

bekken gemaakt, de Virtual Surgical Pelvis (VSP), op 

basis van cryosectie data en inzichten uit de micros-

copische studies. De VSP bevat alle chirurgisch- 

relevante anatomische structuren en kan worden 

ingezet voor medische educatie en pre-operatieve 

planning van operaties.

Er is software ontwikkeld voor het uitwisselen  

van anatomische kennis via het web om de VSP  

atlas voor educatieve doeleinden te kunnen inzetten, 

de Online Anatomical Human (OAH). De OAH is  

succesvol ingezet in een Massive Open Online 

Course (MOOC) over buik- en bekken-anatomie en 

is beschikbaar via http://anatomy.tudelft.nl. Voor 

educatieve doeleinden is ook een tool ontwikkeld om 

anatomische variatie in vertakkende structuren te 

visualiseren. Via gelinkte representaties in 2D en 3D, 

kunnen anatomische variaties verkend worden in een 

interactieve applicatie.

Er is een tool ontwikkeld voor het interactief  

registreren van medische volumes met behulp van 

visuele feedback genaamd RegistrationShop.  

Na registratie van de VSP naar patient-specifieke  

pre-operatieve MRI, kan deze worden ingezet in  

chirurgische planning. Hiertoe is PelVis ontwikkeld, 

een chirurgische planning applicatie voor de TME  

procedure. Hierin wordt een patient-specifiek  

3D-model gelinked aan pre-operatieve MRI scans  

en kan de afstand van het mesorectum tot de  

zenuwgebieden en de afstand van de tumor tot  

de meso-rectale fascie worden ingeschat. Dit proto-

type is positief beoordeeld in een initiële evaluatie 

met chirurgen.

Gebruikers

SIMENDO BV (Rotterdam)  /  Personal Space  

Technologies (Amsterdam)  /  Clinical Graphics (Delft)

Projectleider Dr. A. Vilanova-Bartroli  Programma Per-

spectief CARISMA  Totale toewijzing in euro 456.168

High-definition Atlas-based  
surgical planning for Pelvic Surgery

10903  BCB

Doelstelling

Huidige regels voor de nazorg van stortplaatsen  

eisen eeuwigdurende isolatie van het afval van 

de omgeving. Natuurlijke in-situ afbraak proces-

sen reduceren het emissie potentieel van het afval. 

Stortbeheerders gaan vanaf 2016 drie proefprojecten 

starten om op praktijkschaal het emissiepotentieel 

te reduceren door de biologische afbraak actief te 

stimuleren. Het belangrijkste onderzoeksdoel van  

dit project was het ontwikkelen van een methode  

om het emissiepotentieel te bepalen.

Resultaat na 5 jaar

Preferentiële stroming is bepalend voor de uitloging 

vanuit stortplaatsen. In dit project is een stochas-

tische water balans model ontwikkeld waarmee  

het mogelijk is om de verblijftijd van water in het 

afvalpakket te bepalen en daarmee de dynamiek in 

percolaat samenstelling. Een biogeochemische reactie 

model is ontwikkeld gebaseerd op fundamentele  

thermodynamische relaties om uitspoeling te  

koppelen aan biologische afbraak. Seismische inter-

ferometrie is gecombineerd met ERT en IP om een 3D 

ruimtelijk inzicht te krijgen in de variatie in dichtheid 

van het afvalpakket. Combinatie van deze methoden 

geeft de ontwikkeling van het emissiepotentieel.

Gebruikers

Afvalzorg NV (Assendelft)  /  Attero (Haelen)  /   

Deltares (Utrecht)  /  Dutch Sustainable Landfill 

Foundation (’s-Hertogenbosch)  /  Energieonderzoek 

Centrum Nederland (Petten)  /  Hans van der Sloot 

Consultancy (Broek op Langedijk)  /  HaskoningDHV 

Nederland BV (Nijmegen)  /  Interprovinciaal Overleg 

(IPO) (’s-Hertogenbosch)  /  OonKAY (Apeldoorn)  /  

Provincie Noord Brabant (’s-Hertogenbosch)  /   

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  

(Bilthoven)  /  Royal HaskoningDHV (’s-Hertogen-

bosch)  /  Wageningen University & Research 

Projectleider Prof.dr.ir.T.J. Heimovaara  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

1.000.000  Totale inkomsten in euro 514.800

Enhanced emission potential  
reduction of municipal solid  
waste landfills

11035  CBA

Doelstelling

De katalytische reductie van adipodinitril is de  

belangrijkste stap van de industriële nylon-6,6  

productie. Maar deze synthese is niet zeer selectief. 

De onderzoeksgroep stelde de toepassing van een 

nieuw enzym voor de selectieve reductie van nitrillen 

voor. Dit enzym is actief en selectief voor functionele 

groepen, dat wil zeggen het zet nitrillen om terwijl 

andere groepen niet gereduceerd worden. Op deze 

manier had een nieuwe route voor de selectieve 

reductie van nitrillen beschikbaar moeten komen.

Resultaat na 5 jaar

Het enzym dat onderzocht is bleek zeer selectief te 

zijn, om niet te zeggen te selectief. Uiteindelijk heeft 

het alleen zijn natuurlijk substraat en twee andere 

stoffen omgezet, alle anderen stoffen werden niet 

gereduceerd. Hiermee kond aangetoond worden dat 

een Noord-Amerikaans octrooi op dit enzym onjuist 

is maar tegelijkertijd werd het doel van het onderzoek 

niet bereikt. Het enzym is industrieel niet toepasbaar. 

Wel kon aangetoond worden dat een hypothese 

voor het mechanisme van het enzym gewijzigd moet 

worden. In ieder actief centrum van het enzym zit een 

substraat molecuul en de cofactor voor de reductie is 

onafhankelijk hiervan.

Gebruikers

Biopartner Center (Haarlem)  /  DSM Innovative  

Synthesis BV (Geleen)  /  Dupont (Leiden)  /   

EnzyScreen BV (Haarlem)

Projectleider Prof.dr. U. Hanefeld  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 497.934

Selective and catalytic reduction of 
nitriles / Selectieve en katalytische 
reductie van nitrilen

11142  BAA

Doelstelling

Een fabrieksrobot beweegt houterig en inefficiënt.  

Bij nieuwe bewegingen doen mensen dat ook, maar 

die worden al snel soepeler en effectiever dankzij  

het lerend vermogen en dankzij een uitgekiende  

lichaamsbouw. Het doel van dit onderzoeksproject 

was om energiezuinige en stabiele mechanismen  

te ontwerpen voor robot-armen, en om via lerende 

algoritmes de robot beter gebruik te laten maken  

van zijn mechanische mogelijkheden.

Resultaat na 5 jaar

Met meer dan 20 wetenschappelijke publicaties was 

dit een zeer productief project. Het mechanische 

gedeelte van het onderzoek heeft geleid tot slimme 

mechanismen die in een robot scharnier ingebouwd 

kunnen worden. Door middel van gebalanceerde  

veren, ont)koppelmechanismen, en energie-arme 

remmechanismen kon 90% energie worden terug-

gewonnen, resulterend in twee patent-aanvragen 

in voorbereiding. Het onderzoek naar de lerende 

beweging heeft mede geleid tot het winnen van de 

internationale Amazon Picking Challenge in 2016,  

en tot de startup Delft Robotics BV in 2014. Verschil-

lende EU-onderzoeksprojecten verzekeren verder 

vervolgonderzoek.

Gebruikers

De Efteling BV (Kaatsheuvel)  /  Heemskerk Innovative 

Technology (HIT) (Sassenheim)  /  Hittech Multin BV 

(Delft)  /  Lely Industries NV (Rotterdam)  /  Maxon 

Motor Benelux BV (Enschede)

Projectleider Prof. M. Wisse  Programma Vernieuwings-

impuls Vidi  Totale toewijzing in euro 800.000  Contracten 

NDA: Heemskerk Innovative Technology BV, TUD  

Octrooien Energy storage device; Coupling

Robots that learn to move naturally

11282  BBB

Doelstelling

Geo-informatietechnologie bestudeert hoe locatie-

gegevens (xyz) kunnen worden vastgelegd, beheerd 

en gebruikt. Soms zijn gedetailleerde gegevens nodig; 

soms gegevens met meer overzicht. Ook veranderen 

geografische gegevens in tijd door wijzigingen in 

de ‘echte’ wereld. Het doel van dit project was om 

concepten en prototypes te ontwikkelen om zowel 

het tijdsaspect als detailniveau van 3D informatie 

als extra dimensie te modelleren in één geïntegreerd 

nD model. Hierdoor kan moeiteloos in en uitgezoomd 

worden zowel door detailniveaus als door de bereikte 

resultaten en de toepassingen daarvan.

Resultaat na 5 jaar

Dit project heeft methodes ontwikkeld voor 

modellering, kwaliteit-validatie en gebruik van het 

detailniveaus van 3D informatie in een nD aanpak. 

Deze methodes zijn geïmplementeerd in open source 

software voor automatische 3D data-reconstructie, 

3D data-validatie en 4D data-visualisatie; de 3D 

data-validatie ook in de commerciële FME-software. 

Het Kadaster investeert in de verdere ontwikkeling 

van de 3D reconstructie-software om een gedetail-

leerd 3D model van heel Nederland te reconstrueren. 

De resultaten zijn ook toegepast in zowel de nationale 

als internationale 3D standaard. Het ontwikkelde 

kader voor detailniveaus van 3D geo-informatie wordt 

gebruikt door overheden in Nederland en daarbuiten 

(Duitsland, Zweden, Singapore, Polen).

Gebruikers

1Spatial Group Limited (Cambridge, Groot Brittannië)  /   

Bentley Systems Europe BV (Hoofddorp)  /  ESRI  

Nederland BV (Rotterdam)  /  Gemeente Amsterdam  /   

Gemeente Den Haag  /  Gemeente Rotterdam  /   

Kadaster (Apeldoorn)  /  Oracle Nederland BV  

(Utrecht)  /  Rijkswaterstaat (Delft)  /  TomTom  

International BV (Eindhoven)

Projectleider Prof.dr. J.E. Stoter  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 800.000

5D Data Modelling: Full  
Integration of 2D/3D Space,  
Time and Scale Dimensions

11300  CCB
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Doelstelling

Betonconstructies verouderen in de loop van de tijd. 

Dit proces gaat gepaard met toenemende porositeit 

van het materiaal wat de duurzaamheid (levensduur) 

van de constructie negatief beïnvloedt. Doelstelling 

van het huidige BioRetrofit project is het ontwik-

kelen van een duurzaam bio-based reparatiesysteem 

voor beton. Het beoogde systeem bestaat uit 1) een 

vloeibaar impregneermiddel voor het behandelen 

van poreus beton en 2) een reparatiemortel voor het 

behandelen en repareren van zwaarder beschadigd 

beton. Beide systemen bevatten als actief bestand-

deel specifieke kalksteen producerende bacteriën.

Resultaat na 5 jaar

De twee in het BioRetrofit project ontwikkelde  

duurzame beton reparatieproducten 1) vloeibaar  

impregneermiddel en 2) repartiemortel, bevatten  

beide kalksteen producerende bacteriën. Het ontwik-

kelde impregneermiddel bestaat uit twee compo-

nenten A en B met respectievelijk in A de bacteriën, 

organisch substraat (voedsel), en natrium silicaat 

en in B een calcium bron. Laboratorium en praktijk-

proeven hebben aangetoond dat toepassing van het 

middel leidt tot waterdicht maken van poreus beton. 

Een patentaanvraag voor dit systeem zal worden 

ingediend. Laboratoriumproeven met de ontwikkelde 

reparatiemortel hebben aangetoond dat buig- en 

bindingssterkte en krimpgedrag beter is dan dat van 

controle mortels. Dit systeem zal in een vervolgproject 

in verschillende praktijksituaties getest worden.

Gebruikers

Bartels (Apeldoorn)  /  BAS Research and Technology 

(Venlo)  /  Cugla BV (Breda)  /  GevelMeesters BV 

(Beers)  /  Grontmij Nederland BV (De Bilt)  /   

IPA Bauchemische Produkte GmbH (Pullach,  

Duitsland)  /  Mijtech kunstofvloer advies (Druten)  /  

Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en  

Ecologie BV NIBE (Bussum)  /  SGS INTRON BV  

(Sittard)  /  Sweco Nederland (De Bilt) 

Projectleider Dr. H.M. Jonkers  Programma Perspectief 

BioGeoCivil  Totale toewijzing in euro 419.370  Contrac-

ten Patent transfer: Technische Universiteit Delft; 

Geheimhouding: Technische Universiteit Delft   

Octrooien Bio-based repair method for concrete  Totale 

inkomsten in euro 140.000

Bio-based Repair and  
Performance Improvements  
of Aged Concrete Structures

11342  BCA

Doelstelling

Het doel van dit project is het ontwerpen en realiseren 

van een prototype van een gasdetectie systeem dat 

gebruik maakt van geïntegreerde optica. Hiervoor 

moeten de optische integratie technologie platforms 

van de TU/e, Philips en IMEC worden aangepast om 

de vereiste golflengten 1,8-2,3 μm te genereren 

en detecteren. De bronnen en detectoren worden 

gekarakteriseerd en de geverifieerde componenten 

worden opgenomen in een softwarebibliotheek voor 

het ontwerpen van optische circuits.

Resultaat na 5 jaar

Er is een laser ontwikkeld en gerealiseerd in de 

aangepaste technologie met een afstembaarheid 

die andere systemen overtreft, zowel in het 2.0μm 

als in 1.5μm golflengte gebied. De geschiktheid voor 

gas spectroscopie is aangetoond. Het laserontwerp 

en de verkregen resultaten zijn gepubliceerd in 

wetenschappelijke tijdschriften en op internationale 

conferenties. Het werk heeft wereldwijd de aandacht 

getrokken van een aantal industriële en academische 

onderzoekscentra voor toepassingen in: glasvezel 

sensorsystemen, telecommunicatie, millimetergolf 

signaal generatie. Gerealiseerde detector systemen 

zijn gedemonstreerd in het 1.8 – 2.3 μm gebied.

Gebruikers

IMEC (Leuven, België)  /  Philips MiPlaza Photonics 

Labs (Eindhoven)  /  PhoeniX BV (Enschede)  /  Sensor 

Sense BV (Nijmegen)  /  University of Srathclyde 

(Glasgow, Groot Brittannië)  /  VSL (Delft)

Projectleider Dr. N. Bhattacharya  Programma Perspectief 

GTIP  Totale toewijzing in euro 709.865  Totale inkomsten 

in euro 251.000

Long wavelength optical  
semiconductor integration  
technology and devices for  
gas detection

11360  ABA

Doelstelling

Dit project heeft zich tot doel gesteld breed 

toepasbare methoden om het ontwerp van 

fotonische componenten en systemen te  

ondersteunen te ontwikkelen en met partners  

te evalueren op praktische toepasbaarheid.  

Hierbij gaat het specifiek om methoden gebaseerd  

op simulatie en optimalisatietechnieken, waarbij  

ook rekening gehouden wordt met de onnauw- 

keurigheden die tijdens de fabricage van compo-

nenten kunnen optreden.

Resultaat na 5 jaar

In dit project zijn methoden ontwikkeld waarmee  

op basis van simulaties een optimalisatie van een 

fotonische component kan worden uitgevoerd,  

met inachtname van het effect van onnauwkeurig-

heden tijdens de fabricage. Hiervoor is geen gedetail-

leerde statistische informatie nodig, met enkel het 

interval van variaties kan een robuust ontwerp  

gevonden worden met gegarandeerde functionaliteit. 

Om de praktische toepasbaarheid te verhogen zijn  

tevens methoden ontwikkeld om de benodigde  

rekentijd sterk te beperken via het gebruik van meta-

modellen en adaptieve bemonstering. De methoden 

zijn succesvol toegepast op diverse fotonische 

componenten en systemen.

Gebruikers

2M Sensors Ltd. (Eindhoven)  /  IMEC (Gent, België)  /  

LioniX International BV (Enschede)  /  PhoeniX BV  

(Enschede)  /  TNO (Delft)  /  XiO Photonics BV 

(Enschede)

Projectleider Dr.ir. M. Langelaar  Programma Perspectief 

GTIP  Totale toewijzing in euro 562.979  Totale inkomsten 

in euro 192.800

Robust Design Optimization for 
Integrated Photonic Systems

11363  BCA

Doelstelling

Voor de optimalisatie van Li-ion batterijmaterialen zou 

het geweldig zijn als de effecten van deeltjesgrootte, 

korrelgrenzen, electrode-elektroliet grensvlakken, 

fase transformaties, andere fases, kristalfouten, 

enzovoort, allemaal afzonderlijk zouden kunnen 

worden bestudeerd. Dit kan echter in de praktijk niet, 

vanwege bijvoorbeeld het gebruik van polykristallijne 

electrodes met een aantal toevoegingen. Dit maakt 

dat verschillende experimenten moeilijk met elkaar 

kunnen worden vergeleken, wat in het algemeen tot 

heel veel trial and error experimenten leidt, die te  

veel ruimte voor verschillende interpretaties laten.

De doelstelling van het project was een aanpak te 

realiseren waarbij de experimentele opzet zodanig is 

geminiaturiseerd (tot sub-micron of nanometer schaal) 

dat sub-micron kristalijnekorrels kunnen worden 

gebruikt als elektrodes en de gehele nanobatterij is 

geplaatst in een houder voor een transmissieelek-

tronenmicroscoop (TEM) zodat diverse processen 

in-situ kunnen worden gevolgd. De uitdagingen zaten 

vooral in de combinatie van individueel al toegepaste 

technieken en methodes en in het werkelijk uitvoeren 

van de in-situ TEM metingen.

Resultaat na 5 jaar

Shiv Basak, de PhD op dit project, gaat als postdoc bij 

M. Wagemaker werken met de ontwikkelde apparatuur 

en kennis op een project dat zich richt op batterijen op 

nanometer-schaal.

 

Projectleider Prof.dr. H.W. Zandbergen  Programma NWO-

nano  Totale toewijzing in euro 497.280  Totale inkomsten 

in euro 32.000

In-situ NanoElectrical  
Measurements in a Transmission 
Electron Microscope of sub micron 
scale Li batteries composed of 
single grain electrodes

11498  AAA

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek was om de fundamentele 

kennis van het functioneren van syntrofe leefge-

meenschappen van acetogene bacteriën en metha-

nogene archaea die vetzuren omzetten naar methaan 

te vergroten. Met name is de elektronenoverdracht 

tussen de verschillende micro organismen bestudeerd, 

hetgeen een belangrijk proces is in bioreactoren die 

biogas maken. Dit onderzoek is gecombineerd met het 

detecteren van micro organismen in slib van bioreac-

toren van de industriële partners.

Resultaat na 5 jaar

Er is inzicht gekregen van de metabole flexibiliteit 

van leefgemeenschappen van vetzuurafbrekende 

bacteriën en methanogene archaea. De metabole 

flexibiliteit had betrekking op het vermogen van de 

bacterie om onafhankelijk van de methanogeen met 

sulfaat als elektronenacceptor te groeien.. De verschil-

len tussen propionaat-oxiderende bacteriën die wel of 

niet syntroof kunnen groeien zijn vervolgens middels 

genoomanalyse opgehelderd. Middels proteoomana-

lyse is de regulering van het metabolisme van de 

modelbacterie Syntrophobacter fumaroxidans, die 

propionaat kan omzetten, opgehelderd. De aantallen 

syntrofe bacteriën in slib zijn bepaald.

Gebruikers

Biothane Systems International (Delft)  /  Cosun Food 

Technology Centre (CFTC) (Roosendaal)  /  Technische 

Universiteit Delft

Projectleider Dr.ir. R. Kleerebezem  Programma 

Perspectief W2R  Totale toewijzing in euro 499.168  

Totale inkomsten in euro 187.000

Quantifying electron fluxes  
in methanogenic microbial  
communities

11603  BAA

Doelstelling

Project 11604 en 11605 waren gecombineerde 

projecten met als gemeenschappelijk doel het  

ontwikkelen van de waardeketen van bioplastics  

(polyhydroxyalkanoaten, PHA) productie uit afval-

water. Project 11604 had als specifiek doel het  

ontwikkelen van het biotechnologische proces voor 

PHA productie uit afvalwater, via labonderzoek  

en pilot-schaal onderzoek bij de industrie. Het  

utilisatiedoel is daarmee het bevestigen van het 

proces op industriële schaal, en het maken van  

grotere hoeveelheden PHA voor het testen van 

toepassingen en dsp-methoden.

Resultaat na 5 jaar

Effectieve PHA-productie uit industrieel afvalwater  

is aangetoond in de pilot reactor op twee typen 

industrieel afvalwater: 1) Afvalwater van de chocolade 

fabriek van Mars, te Veghel en 2) de kartonfabriek  

van Eska, te Hoogezand. Aanvullend labonderzoek 

heeft geleid tot nieuwe biotechnologische methoden 

en optimalisatie van het PHA productie proces.  

Verder is een methode ontwikkeld voor het scheiden 

van biomassa en bioplastics (PHA). Deze methode is 

gepubliceerd en wordt momenteel uitgewerkt voor 

verschillende toepassingsmogelijkheden in vervolg-

projecten.

Gebruikers

Attero (Haelen)  /  Bioclear BV (Groningen)  /  Eska 

Graphic Board (Hoogezand)  /  Indaver Compost BV 

(Goes)  /  Kiemkracht (Utrecht)  /  Mars Nederland BV 

(Veghel)  /  Paques BV (Balk)

Projectleider Dr.ir. R. Kleerebezem  Programma Perspec-

tief W2R  Totale toewijzing in euro 635.623  Contracten 

Optie: Paques BV, Technische Universiteit Delft  

Octrooien Process for producing a bioprocessable 

biobased intracellular accumulated compound  Totale 

inkomsten in euro 212.940

Production of PHAs from waste, 
part 1: upstream and downstream 
processing

11605  CBA
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Doelstelling

Dit project had tot doel het definiëren van de 

benodigde procescondities voor het produceren van 

opslagpolymeren (met name lipiden) met behulp van 

een open cultuur van fototrofe algen. Het utilisatie-

doel van het project was kennisoverdracht richting  

de industriële partner die industriële toepassing van 

de voorgestelde concepten zou uitwerken.

Resultaat na 5 jaar

Door het ontkoppelen in de tijd van de dosering van 

licht en nutriënten is ondubbelzinnig aangetoond  

dat fototrofe algen konden worden opgehoopt met  

de capaciteit om grote hoeveelheden opslagpoly-

meren op te slaan. Het door de algen gemaakt  

opslagpolymeer betrof echter niet lipiden, maar  

zetmeel. Het concept is door Algae Food &Fuel op 

pilot schaal getest en scenario’s voor industriële 

implementatie zijn uitgewerkt. De onderzoeks- 

resultaten zijn vastgelegd in een tweetal patenten  

en verschillende publicaties.

Gebruikers

Algae Food & Fuel BV  /  Biosoil R&D (Hendrik- 

Ido-Ambacht)  /  Technische Universiteit Delft  /   

Wageningen University & Research

 

Projectleider Dr.ir. R. Kleerebezem  Programma Perspec-

tief W2R  Totale toewijzing in euro 299.397  Contracten 

Optie + Licentie: Technische Universiteit Delft, Algae 

Food & Fuel BV  Octrooien Storage compound produc-

tion by diatoms throught ecosystems engineering; 

Selection of microalgae granules  Totale inkomsten in 

euro 104.000

Maximizing lipid production  
by algae using microbial  
community engineering

11610  BCA

Doelstelling

Het project EnzyFOR had als doelstelling een  

versnelling te bewerkstelligen van vaste stof 

hydrolyse die bekend staat als snelheidsbepalende 

stap tijdens de anaerobe gisting van vaste organische 

reststoffen. Het project richtte zich hierbij op rest-

stoffen afkomstig uit de agrarische sector alsmede 

zuiveringsslib uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Twee promovendi en één postdoc hebben onderzoek 

verricht naar de enzymatische ontsluiting van  

afbreekbaar materiaal en hoe dit te beïnvloeden.

Resultaat na 5 jaar

Aan de Technische Universiteit Delft is onderzoek  

verricht naar het enzymatische proces dat ten grond-

slag ligt aan de slib predatie door aquatische wormen. 

Onderzoek laat zien dat enzymatische voorbehande-

ling gefocust zou moeten zijn op de hydrolyse van  

de (bacteriële) eiwitfractie in het slib, waarbij gedacht 

kan worden aan een mengsel van proteasen en 

lysozymen. Een economische evaluatie (uitgevoerd 

met TAUW) laat zien dat enzymatische voorbehan-

deling een belangrijke kostenbesparing voor de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties kan opleveren. Aan de 

WUR is onderzoek verricht naar de negatieve effecten 

van humusachtige stoffen op vaste stof hydrolyse 

en de methaanvorming tijdens het gistingsproces. 

Resultaten geven aan dat met additie van 2-waardige 

kationen dit effect teniet kan worden gedaan. Hoewel 

praktijkproeven bij Cosun dit lijken te bevestigen kon-

den er geen harde conclusies worden verkregen.

Gebruikers

Delfluent Services BV (Den Hoorn)  /  DSM Biotech-

nology Center (Delft)  /  Royal Cosun (Roosendaal)  /  

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) 

(Amersfoort)  /  Tauw BV (Deventer) 

Projectleider Prof.dr.ir.J.B. van Lier  Programma Perspec-

tief W2R  Totale toewijzing in euro 810.918  Contracten 

Geheimhouding: Sabina Bec, Wageningen University & 

Research  Totale inkomsten in euro 285.870

Enhanced Enzymatic  
Anaerobic Fermentation of  
Organic Residues (EnzyFOR)

11612  BBA

Doelstelling

Het doel van dit project was het ontwikkelen van 

een methodologie voor gedistribueerde schatting 

en voorspelling van stroming in een windturbinepark 

en met de voorspellingen actie optimaliseren van 

topologie en/of lokale controle variabelen. Daarbij 

rekening houdend met de omstandigheden van het 

windturbinepark om de potentiële energieopbrengst 

toe te laten nemen en mechanische belastingen op 

het windturbinepark te minimaliseren en zo kosten 

voor windenergie te reduceren.

Resultaat na 5 jaar

Resultaat 1: Vrijheidsgraden voor controle. Windtur-

bines beïnvloeden de luchtstroom door hun omzetting 

van energie uit de luchtstroom in draaimoment. De 

luchtstroom achter de turbine beïnvloed in turbine-

parken omliggende turbines. Deze wake kan beïnvloed 

worden door de oriëntatie van de turbine en/of de de 

draaisnelheid, en zoals in het project voorgesteld, door 

actieve herpositionering met drijvende windturbines. 

In samenwerking met National Renewable Energy 

Laboratories (NREL) is het potentieel van een aantal 

concepten onderzocht. Deze zijn geëvalueerd aan 

de hand van effecten op mechanische belasting en 

energie-omzetting. Geconcludeerd kan worden dat 

richten van de wake met yaw control en herpositione-

ren de meest veelbelovende technieken zijn. Induction 

based control o.b.v. de draaisnelheid leek een voor 

de hand liggende variabele om wake te beïnvloeden, 

aangetoond is echter dat dit niet het geval is

Resultaat 2: Een engineering model voor richten 

van wake. Gelet op resultaat 1 zijn de concepten 

onderzocht op potentieel als controlemechnisme voor 

een windturbinepark. Een eenvoudig engineering 

model voor controle van windturbineparken ontbrak 

echter. Hiervoor is het FLOw Redirection and Induction 

in Steady-state (FLORIS) model met CU, Colorado ont-

wikkeld.  Het model is gedeeltelijk data gedreven aan-

gezien het een beperkt aantal aanpasbare parameters 

kent. We hebben data van de  Horn Rev wind farm 

gebruikt voor optimalisatie van het model evenals 

simulatiedata van een high fidelity wind farm model 

(SOWFA). Dit model is bruikbaar voor optimalisatie 

van zowel drijvende als normale windturbineparken. 

De potentiële baten van controle van windturbine-

Projectleider Dr.ir. J.W. van Wingerden  Programma  

Vernieuwingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 250

Reconfigurable floating wind farms

11930  AA0

Doelstelling

Het concept van multi-functionele waterkeringen 

omvat de integratie van stedelijke functies met de 

waterkerende functie. Gegeven de dreiging van  

golfoverslag voor gebouwen op de kruin van een 

zeedijk in laaggelegen dichtbevolkte gebieden,  

stelt dit onderzoek zich ten doel om ons begrip  

van de hydraulische impact van overslaande golven 

te verbeteren en zo een praktische aanpak te ontwik-

kelen om de kwetsbaarheid van dergelijke gebouwen 

te kunnen beoordelen. De resultaten kunnen worden 

gebruikt voor het ontwerp en de beoordeling van 

multifunctionele waterkeringen.

Resultaat na 5 jaar

Het proefschrift uit dit project presenteert een  

reeks aan resultaten over de propagatie van over-

slaande golven op een dijk, en karakteristieken van  

de resulterende belasting op een verticale muur. 

De voorgestelde praktische methode kan worden 

toegepast om de maximale belasting van overslaande 

golven voor een gegeven storm te bepalen. Het kan 

als invoer dienen voor een verdere kwetsbaarheids-

toetsing van bestaande en nieuw te ontwerpen 

gebouwen op een dijk welke blootgesteld worden  

aan overslaande golven. Het wordt aangeraden  

om de huidige studie uit te breiden naar andere  

faalmechanismen van een muur ten tijde van  

overslaande golven, zoals erosie, ontgronding en  

het doorbreken van een dijk.

Gebruikers

Flanders Hydraulics Research (Antwerpen, België)  /  

Rijkswaterstaat (Lelystad)  /  Deltares (Delft)

parken zijn sterk afhankelijk van windrichting. Voor het 

Amalia windturbinepark is een 2% hogere opbrengst 

gebleken. Dit is significant, maar wel onderhevig aan 

validiteit en beperkingen van de gebruikte modellen.

Resultaat 3, Gedistribueerde schattingen. Het grote 

aantal sensoren en een focus op grote windturbine-

parken met dicht op elkaar gepositioneerde turbines 

resulteerde in een uitdagend schaalprobleem voor 

schattingen. Met de ontwikkelde algoritmes waren 

we in staat de topologie (interactie tussen turbines) 

en corresponderende dynamica te identificeren. Deze 

modellen kunnen gebruikt worden voor controller 

synthesis. In het project hebben we computation fluid 

dynamics models gebruikt om de luchtstroom in een 

windturbinepark te modelleren. Met collega’s is dit in 

een MSS framework ondergebracht en konden we de 

prestaties van een windturbinepark optimaliseren. 

Samen vormen de resultaten de bouwblokken voor 

een controlestrategie voor windturbineparken. Een 

volgende stap zou het werkelijk toepassen van de 

technieken in een windturbinepark zijn.

Projectleider Prof.dr.ir. W.S.J. Uijttewaal  Programma 

Perspectief Integral design of multi-functional flood 

defences  Totale toewijzing in euro 367.877  Totale 

inkomsten in euro 320.160

Hydraulic impact of overtopping 
waves on a multi-functional dike 
(1.1.1)

12176  BCB

Doelstelling 

Het ene onderzoek had als doel het ontwikkelen  

van een praktisch toepasbare methode voor het 

integrale ontwerp en meer specifiek de constructieve 

evaluatie van multifunctionele waterkeringen.  

Het andere onderzoek beoordeelt of een windturbine 

in de kernzone van een dijk mag worden gebouwd 

vanuit het oogpunt van de trillingen tijdens de  

exploitatie. Bouwen van windturbines in de kern- 

zone is maatschappelijk wenselijk vanuit het oogpunt 

van klimaatwijziging en landschapsbeheer.

Resultaat na 5 jaar

Het onderzoek heeft een nieuwe, integrale methode 

voor het ontwerp van multifunctionele waterkeringen 

opgeleverd. Deze methode kan worden toegepast 

bij projecten waar technisch en ruimtelijk ontwerp 

van belang zijn. Het windturbine onderzoek heeft 

opgeleverd dat de trillingen geen direct gevaar voor 

de stabiliteit van de dijk opleveren. Wel moet rekening 

gehouden worden met de gevolgen van de trillingen 

op langere termijn in verband met het risico van piping 

en verdichting.

Gebruikers

ARCADIS Nederland BV (Hoorn)  /  Deltares (Delft)  /   

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 

(STOWA) (Amersfoort)  /  Witteveen+Bos (Deventer)  /  

Witteveen+Bos (Rotterdam)

Projectleider Prof.dr.ir. M. Kok  Programma Perspectief 

Integral design of multi-functional flood defences  

Totale toewijzing in euro 321.150  Totale inkomsten in 

euro 126.208

Structural assessment of multi-
functional flood defences (1.1.2)

12177  BBA
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E

Technische
Universiteit

Eindhoven

Doelstelling

In het project zullen nieuwe revolutionaire verbran-

dingsconcepten worden onderzocht voor toekomstige 

CO2-neutrale brandstoffen. Speciale aandacht is  

er voor het vergroten van het rendement van  

verbrandingsprocessen, vermindering van geluid en 

het verlagen van emissies. De focus zal liggen op  

onderzoek aan vlamloze verbranding. Er zullen 

numerieke modellen worden ontwikkeld voor dit 

schone verbrandingsproces. Het onderzoek betreft 

een Vidi-project.

Resultaat na 5 jaar

Numerieke large-eddy simulaties (LES) zijn gedaan 

voor metingen met de Delft Jet-in-Hot Coflow brander. 

Hiermee konden de verbrandingseigenschappen in 

detail worden bestudeerd en de numerieke modellen 

verbeterd, waaronder het in Eindhoven ontwikkelde 

Flamelets Generated Manifolds (FGM) model. Ook 

is onderzoek gedaan naar de verbrandingseigen-

schappen van biogas en zijn simulaties gedaan van 

vlamloze verbranding in een cycloonbrander. Dit 

laatste onderzoek is uitgevoerd in samenwerking  

met de Universiteit van Napels.

Gebruikers

Dacolt (Maastricht)  /  DNV GL (Groningen)  /  NUMECA 

International (Brussel, België)  /  Rijksuniversiteit  

Groningen  /  Technische Universiteit Delft  /   

Universiteit Twente

Projectleider Dr.ir. J.A. van Oijen  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 800.000

Clean Combustion of Future Fuels

10766  ABB

Doelstelling

Alkali-Silica-Reactie (ASR) is een mogelijke  

destructieve chemische reactie in beton. Bij deze 

reactie wordt een expansief gel gevormd welke  

het beton van binnenuit kapot kan drukken en tot  

onherstelbare schade kan leiden. Het doel is om  

te kijken of door het inbrengen van Li-ionen dit 

destructieve proces kan worden gestopt en zo de 

levensduur van bestaande door ASR aangetaste, 

constructies kan worden verlengd.

Resultaat na 5 jaar

In het nog lopende project is aangetoond dat achteraf 

inbrengen van Li-ionen de ASR reactie kan vertragen 

en daarmee de destructieve expansie kan verminde-

ren. Een van de meest effectieve methoden om Li in 

te brengen bij bestaande constructies is gebaseerd  

op migratie van de ionen onder invloed van een extern 

aangelegd elektrisch veld. Deze methode is in het 

laboratorium getest en blijkt zeer effectief te zijn.  

Op basis van de verkregen data is een computermodel 

ontwikkeld welke inzicht geeft in de uitwisseling van 

de ionen op porie-niveau. Dit numeriek model kan 

inzicht geven in het gebruik van deze methode voor 

ASR bestrijding in de praktijk.

Gebruikers

BAM Infraconsult BV (Gouda)  /  Rijkswaterstaat 

(Utrecht)  /  TNO Delft  /  Stichting Technisch Centrum 

voor de Keramische Industrie (Velp)  /  Sika Technology 

AG (Zürich, Zwiterland)

Projectleider Dr.ir. L. Pel  Programma Perspectief IS2C  

Totale toewijzing in euro 776.899  Totale inkomsten in 

euro 218.000

Modelling, non-destructive  
testing and Li-based remediation  
of deleterious Alkali-Silica Reaction 
in concrete structures

10971  AB0

Doelstelling

Met verdergaande energiebesparing door meer 

isolatie en gerichtere ventilatie, een sterker wisselend 

verwarming en gebruik van de binnenruimte én meer 

milieuvriendelijker, vaak vochtminnend afwerkmateri-

alen zijn de aloude schimmels binnenshuis weer een 

actueel probleem. Materialen vervullen – als substraat 

en water buffer – een spilfunctie voor schimmelgroei. 

Doel van het project is begrip van de reactie van 

schimmels op een wisselend klimaat en hoe verf, 

pleister of behang dat beïnvloedt.

Resultaat na 5 jaar

Dit nog lopende multidisciplinaire werk heeft een 

diep begrip gegeven van de allerbelangrijkste factor: 

water. Ontdekt is dat de schimmel zijn eigen micro-

omgeving kan beïnvloeden en zelf water aan kan 

trekken. Nieuwe video en beeldanalyse technieke

 zijn ontwikkeld om schimmels op materialen sneller 

te bestuderen, als basis voor versnelde productont-

wikkeling. De weg naar ‘engineering’ van meer schim-

melresistente materialen op grond van poriënstruc-

tuur is nu open, als milieuvriendelijk alternatief voor 

biocides. Met tevreden gebruikers AkzoNobel, PPG en 

Knauf wordt gewerkt aan dit vervolg.

Gebruikers

Akzo Nobel Decorative Coatings BV (Sassenheim)  /  

Janssen Pharmaceutica NV (Beerse, België)  /  Knauf 

BV (Utrecht)  /  PPG Coatings Europe BV (Uithoorn)  /  

Technische Universiteit Eindhoven  /  TNO Delft

Projectleider Prof.dr.ir. O.C.G. Adan  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

870.429  Totale inkomsten in euro 100.000

Indoor fungal growth and  
humidity dynamics

11117  CAA

Doelstelling

Het wetenschappelijke doel van het project is  

om specialisten en ander personeel uit de zorg  

(bijvoorbeeld doktoren, medische managers, ver-

pleegkundigen) van gereedschappen en technieken 

te voorzien waarmee, afhankelijk van wat nodig is, 

procesinformatie op vele manieren gevisualiseerd  

en geanalyseerd kan worden. Op deze manier kan  

het visualiseren en analyseren van zorgprocessen 

aanzienlijk vergemakkelijkt worden, wat weer als 

gevolg heeft dat zorgprocessen verbeterd kunnen 

worden (bijvoorbeeld lagere kosten, lagere doorloop-

tijden, hogere kwaliteit en efficiëntie). Vanuit een 

gebruikersperspectief is het doel om de verkregen 

procesinformatie snel en effectief over te brengen naar 

de eindgebruikers in ziekenhuizen zodanig dat zorg-

processen gemonitord en verbeterd kunnen worden.

Resultaat na 5 jaar

Er is een Healthcare Reference Model ontwikkeld wel-

ke een beschrijving geeft van de procesgerelateerde 

data binnen een ziekenhuis die gebruikt kan worden 

voor process mining en wat de relaties zijn tussen 

deze data. Op basis van dit model kunnen medische 

professionals vragen definiëren die beantwoord kunnen 

worden met process mining. Daarna kan, op basis van 

het model, de benodigde data vergaard worden. 

Voor de toepassing van de process mining binnen een 

ziekenhuis worden vaak dezelfde analyses uitgevoerd. 

Ongeacht het specialisme worden vaak dezelfde 

stappen uitgevoerd waarbij de instellingen van de uit-

gevoerde algoritmes hetzelfde zijn (bijvoorbeeld het 

voorbewerken van een log, het uitvoeren van een dis-

covery techniek). Binnen het process mining domein is 

er op dit moment echter geen ondersteuning voor de 

beschrijving en uitvoering van een analyseworkflow 

die alle analysestappen weergeeft en hun volgorde. 

Echter, binnen het scientific workflow onderzoeks-

gebied, bestaan scientific workflow systemen (zoals 

KNIME, RapidMiner, en Taverna) welke ontworpen 

zijn om meerdere berekeningsstappen of datamani-

pulatiestappen te beschrijven binnen een workflow. 

Hiernaast is het ook mogelijk om voornoemde work-

flow uit te voeren. Om te onderzoeken hoe scientific 

workflows toegepast kunnen worden binnen het pro-

cess mining onderzoeksgebied is ProM 6 geïntegreerd 

Projectleider Prof.dr.ir. W.M.P. van der Aalst  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

198.850  Totale inkomsten in euro 9.977

Developing Tools for Understanding 
Healthcare Processes

11313  CCA

Doelstelling

De onderzoeksvraag betrof het ontwikkelen van een 

ontwerpmethode waarmee het ontwerp van een 

hoogwaterkering gecombineerd kan worden met resp. 

geïntegreerd kan worden in een stedelijke omgeving. 

Aan een dergelijke methode is grote behoefte in  

steden die aan rivieren, kust of andere grote wateren 

zijn gelegen en waar de opgave van versterking van 

de waterkering vaak conflicteert met de noodzaak  

om de ruimtelijke kwaliteit van het waterfront te 

hand-haven of verbeteren.

Resultaat na 5 jaar

Op wetenschappelijk gebied zijn twee belangrijke 

uitkomsten te melden: 1) Een sterke relativering van 

de vaak hooggespannen verwachtingen van een 

‘integrale’  oplossing. In het onderzoek van Van Veelen 

wordt aangetoond dat het beter is en voor verschil-

lende partijen meer armslag oplevert als gestreefd 

wordt naar ‘loosely coupled systems’; 2) De mate 

van combinatie resp. integratie van civieltechnisch 

ontwerp en ruimtelijk ontwerp is sterk afhankelijk van 

de specifieke maatschappelijke, politieke en culturele 

context. Het onderzoek van Brand geeft de grote 

verschillen aan op dit gebied tussen de Nederlandse 

en de Amerikaanse context.

Gebruikers

Deltaprogramma (’s-Gravenhage)  /  Gemeente 

Rotterdam  /  Gemeente Den Haag  /  Gemeente  

Dordrecht  /  RPS advies- en ingenieursbureau BV 

(Delft)

Projectleider Prof.dr.ir. V.J. Meyer  Programma Perspectief 

Integral design of multi-functional flood defences  

Totale toewijzing in euro 323.150  Totale inkomsten in 

euro 121.568

Urban Design Challenges and  
opportunities of multi-functional 
Flood defences (1.2.1)

12179  BBB
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Doelstelling

Het gebruik van een laag van schimmels als biolo-

gische én milieuvriendelijke bescherming van hout 

tegen aantasting van buitenaf vormt het innovatieve 

startpunt van dit project. Doel van het project was om 

te beantwoorden hoe een langdurige bescherming 

gegarandeerd kan worden en hoe de bijzondere zelf-

herstellende eigenschappen zo goed mogelijk gebruikt 

kunnen worden om een grootschalige toepassing 

succesvol te realiseren.

Resultaat na 5 jaar

De beschermende biologische laag is een complexe 

symbiose van velerlei schimmels, waarvan de meest 

bepalende soorten nu in kaart gebracht zijn. Er is 

nu begrip hoe houtsamenstelling en -behandeling, 

klimaat en beschermende eigenschappen van dit 

complexe biologische samenspel met elkaar samen-

hangen. De nieuwe biofinish heeft zijn eerste succes 

bewezen in diverse woonhuizen en een zorgcentrum. 

Xylotrade BV, een nieuwe spin-off, brengt het als een 

duurzaam en milieuvriendelijk product voor bescher-

ming van hout in het buitenmilieu op de markt.

Gebruikers

Lambert van den Bosch BV (Ede)  /  Regge Hout (Goor)

Stiho BV (Nieuwegein)  /  TNO Delft  /  TNO Zeist  /  

Touchwood BV (Schijndel)

Doelstelling

Het doel van ProCon was het ontwikkelen en testen 

van zogenaamde Process Control Modules PCMs).  

Dit zijn componenten die kunnen dienen als kwaliteits-

monitor tijdens en na fabricage van geïntegreerde 

circuits. Dit is een nieuwe ontwikkeling voor Photonic 

Integrated Circuits PICs). Verder worden PCMs gebruikt 

als acceptatiecriterium voor een multi-project wafer. 

De utilisatie is duidelijk: de genoemde doelen zijn 

direct toepasbaar bij fabricage en kwalificatie van 

optische componenten.

Resultaat na 5 jaar

De voornaamste resultaten van het ProCon project 

zijn: 1) Uitvinding van een multiport optische probe 

voor on-wafer test en packaging patent) in combinatie 

met geëtste facetten voor in/uitkoppelen van  licht. 

Dit is een doorbraak voor optische chip-koppeling;  

2) De ontwikkeling van een module voor het sneller 

10x), beter en makkelijker meten van de versterking 

in optische versterkers; 3) De uitvinding van een 

compacte on-chip spectrometer met record resolutie; 

4) Ontwikkeling van een geautomatiseerde meet-

opstelling.

Gebruikers

Fraunhofer HHI (Berlin, Duitsland)  /  LioniX 

International BV (Enschede)  /  Oclaro, Inc (Caswell, 

Groot Brittannië)  /  Philips MiPlaza Photonics Labs 

(Eindhoven)  /  Philips Research (Eindhoven)  /  

SMART Photonics (Eindhoven)

Projectleider Prof.dr.ir. O.C.G. Adan  Programma Perspec-

tief BioGeoCivil  Totale toewijzing in euro 519.268  Totale 

inkomsten in euro 160.000

Projectleider Dr. X.J.M. Leijtens  Programma Perspectief 

GTIP  Totale toewijzing in euro 669.835  Totale inkomsten 

in euro 242.000

Biofilms for Wood Protection  
(BioWoPro)

Process Control Modules for  
Photonic Integration Technology

11345  CCB 11369  CCB

Doelstelling

Draadloze communicatie heeft vele toepassingen 

thuis, op ons werk en onderweg. Ook op het gebied 

van het regelen van high-tech systemen, groot- 

schalige industriële processen en verkeerssystemen  

bieden draadloze netwerken ongeëvenaarde moge- 

lijkheden. De doelstelling van het project is het 

ontwikkelen van multidisciplinaire methoden om 

systematisch draadloze regelsystemen te ontwerpen. 

Dit vraagt om nieuwe regelaars, die rekening houden 

met de onzekerheden en beperkingen inherent aan 

draadloze communicatie zoals informatieverlies, 

beperkte bandbreedte, etc.

Resultaat na 5 jaar

We hebben middels het project nieuwe analyse- en 

ontwerpmethodieken opgeleverd voor regelsystemen 

met garanties op de stabiliteit en performance van 

het geregelde systeem, inclusief de communicatie 

netwerken. Bovendien hebben we voorgesteld om,  

in plaats van conventionele tijdsperiodieke regel-

systemen, zogenaamde gebeurtenis-gedreven 

regelsystemen event-triggered controllers te gebruiken. 

Deze gebeurtenis-gedreven regelsystemen nemen 

enkel actie wanneer specifieke condities gelden,  

waardoor alleen van de communicatienetwerken  

gebruik gemaakt wordt wanneer dit voor de functio-

naliteit en de prestatie van het systeem nodig is.  

Deze nieuwe manier van regelen geeft een significant 

betere afweging tussen regelprestaties en het 

gebruik van kostbare communicatiemiddelen. Deze 

methoden zijn onder andere gevalideerd in de context 

van coöperatief rijden, waarin draadloze voertuig-

naar-voertuig-communicatie cruciaal is om veiligheid, 

reductie van brandstofgebruik en een effectiever 

gebruik van het wegennet mogelijk te maken.

Gebruikers

VDL Enabling Technologies Group (Eindhoven)  /  

Bosch Rexroth Electric Drives and Controls BV  

(Eindhoven)  /  Océ Technologies BV (Venlo)  /   

TNO-Helmond (Helmond)  /  Thermo Fischer  

Scientific (Eindhoven)  /  MathWorks (Eindhoven)  /   

ASML Netherlands BV (Veldhoven)  /  Avular BV 

(Eindhoven)

Projectleider Prof.dr.ir. W.P.M.H. Heemels  Programma 

Vernieuwingsimpuls Vici  Totale toewijzing in euro 

1.500.000

Wireless Control Systems:  
A New Frontier in Automation

11382 BBB

Doelstelling

Dit voorstel beschrijft een revolutionaire stap voor 

het ontwerpen van een hoge dichtheids optie van 

gated trans-resistor devices, gebruikmakend van veel 

simpelere lithografische methoden in vergelijking 

met state-of-the-art Si-technologieen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van het vervaardigen van in grootte 

afstembare strips (typische breedte 20 nm) van  

grafeen ingebed in een hydrogenerende grafeen  

(elektrisch isolerend) laag. Bij dit type resistor zijn 

geen juncties en doterings concentratiegradienten 

nodig; lage lekstromen en lagere degradatie van de 

mobiliteit zijn inherent aan dit ontwerp. Het gated 

trans-resistor ontwerp opent tevens de optie voor 

een spin-transistor-resistor mogelijkheid, waarbij een 

nieuwe vrijheidsgraad voor transport wordt gecreerd, 

namelijk de spin. Het gated trans-resistor ontwerp 

gebaseerd op epitaxiaal grafeen gegroeid op SiC 

substraten is bijzonder interessant door haar veelzij-

digheid, haar hoge mobiliteit, haar hoge dielectrische 

constante en de hoge thermische geleidbaarheid. 

Resultaat na 5 jaar

We hebben succesvol epitaxiaal grafeen gehydro-

geneerd en tot onze verassing is gehydrogeneerd 

ferromagnetisch, volledig spin gepolariseerd, bij 

kamer temperatuur. Dit oppervlak is stabiel voor zes 

maanden in de lucht zonder zijn ferromagnetische 

eigenschappen te verliezen. Vervolgens hebben we 

een model opgesteld om het ferromagnetisch gedrag 

te begrijpen, ondersteund door elektronenstructuur-

berekeningen. We hebben pogingen ondernomen in 

samenwerking met de firma FEI in Eindhoven om met 

een SEM bundelstroken van grafeen, 20 nm breed,  

te maken door grafeen lokaal te verwijderen. Dit is  

niet goed gelukt vanwege neerlag op het preparaat 

van koolstofhoudende moleculen die worden geprodu-

ceerd door de elektronenbundel zelfs in ultra-hoog 

vacuum. Tot slot, hogere atomaire waterstoffluxen 

resulteren in spin- en ladingsscheiding, waarbij de 

lading zich in fractale structuren met een typische 

grootte van 50-100 nm manifesteert

Doelstelling

In de toekomst zullen elektronische systemen steeds 

meer als een flexibel systeem-in-folie (SIF) worden 

gemaakt, waarin ultradunne (15-50 micron), flexibele 

silicium chips geïntegreerd kunnen zijn. Een uitdaging 

is gelegen in de lage thermische geleiding van het 

dunne, polymeer omhulsel dat een juiste warmte-

huishouding verder zal bemoeilijken. Dit probleem  

kan mogelijk aangepakt worden door het inbouwen 

van microkanalen in de folie waar een koelvloeistof 

door heen kan stromen, en dat bovendien dichtbij,  

en bij voorkeur direct onder, het elektrisch circuit  

zit. Deze kennis zal gebruikt worden om de micro-

PHP’s te optimaliseren en om de flexibele en door-

zichtige gelamineerde systemen te ontwerpen en  

te fabriceren.

Resultaat na 5 jaar

In dit project zijn twee nieuwe micro-koelmethoden 

onderzocht: 1) een geïntegreerde ferrofluïdische 

pomp; 2) een micro-“pulsating heat pipe” . Ook werd 

gekeken naar ontwerpregels voor mogelijke utilisatie 

van deze systemen.Het project heeft niet geleid  

tot direct toepasbare resultaten, maar wel tot beter  

inzicht dat wellicht in de toekomst gebruikt kan 

worden. De betrokken bedrijven zijn geïnteresseerd 

om deel te nemen aan een vervolgproject.

Gebruikers

Philips (Eindhoven)  /  Philips Research   

(Eindhoven)  /  Holst Centre (Eindhoven)  /  Philips 

Lighting BV(Eindhoven  /  Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium (Amsterdam)  /  Thales 

Nederland BV (Hengelo)  /  ASML Netherlands BV 

(Veldhoven) 

Projectleider Dr.ir. C.F.J. Flipse  Programma NWO-nano  

Totale toewijzing in euro 471.168  Totale inkomsten in 

euro 22.677

Projectleider Dr.ir. A.J.H. Frijns  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 487.168  

Totale inkomsten in euro 75.000

From graphene to graphone:  
a new (spin)-transistor device?

Integrated micro-fluidic cooling in 
laminated flexible micro-systems

11734  BAA11447  AAA

in het RapidMiner scientific workflow management 

systeem (http://rapidminer.com/). Dit is gerealiseerd 

door RapidProM aan te bieden als extensie binnen 

RapidMiner. Zodoende is het mogelijk om de ‘passage 

miner’, ‘ETM process miner’, ‘guide tree miner’, en  

‘replay a log on petri net for performance analysis’ 

ProM 6 plugins uit te voeren in RapidMiner. Ook 

kunnen als een vervolgstap, process mining analyses 

eenvoudig herhaald worden om zorgprocessen in  

een ziekenhuis te kunnen analyseren. In het bijzonder, 

het is niet meer nodig om meerdere tijdrovende 

stappen uit te voeren om een al eerder uitgevoerde 

analyse te herhalen.

Binnen het project is veel ervaring opgedaan omtrent 

de toepassing van process mining in de zorg. Er zijn 

bijvoorbeeld case studies uitgevoerd bij meerdere 

ziekenhuizen. Hiernaast is er het hierboven genoemde 

Healthcare Reference Model ontwikkeld. Zodoende 

hebben de onderzoekers in het project besloten om 

een Springer Brief te publiceren aangaande process 

mining in de zorg. Een Springer Brief kan gezien 

worden als een ‘klein boek’ waarin wetenschappe-

lijke resultaten worden beschreven en de praktische 

toepassing hier van.

De website http://www.healthcare-analytics-process-

mining.org/ geeft informatie over de toepassing van 

process mining in de zorg. Enkele case studies die 

binnen het project zijn uitgevoerd zijn beschreven op 

deze website.

Gebruikers

School for Public Health and Primary Care (CAPHRI) 

(Maastricht)  /  MagnaView (Eindhoven)  /  Fluxicon 

Process Laboratories (Eindhoven)  /  Ortec International 

BV (Gouda)  /  Isala klinieken (Zwolle)  /  Maastricht  

UMC (Maastricht)  /  Albert Schweizer Ziekenhuis  

(Dordrecht)  /  Academisch Medisch Centrum  

Amsterdam  /  Medisch Spectrum Twente (Enschede)
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Doelstelling

Dit project is uitgevoerd met de financiële middelen 

van de Simon Stevin Meester prijs die door STW  is 

toegekend aan prof.dr. L.P.H. de Goey. Het onderzoek 

is vooral gericht op het ontwikkelen van achtergrond-

kennis voor nieuwe verbrandingstechnologie. Zo heeft 

één onderzoeker zich gericht op het door ontwikkelen 

van een warmteflux brander voor een super stabiele 

adiabatische vlam. Aan deze vlam kunnen zeer nauw-

keurige metingen worden verricht waarmee nume-

rieke modellen kunnen worden getest. De warmteflux 

brander uit Eindhoven wordt door onderzoeksgroepen 

over de hele wereld als benchmark gebruikt. Een 

tweede onderzoeker heeft zich gericht op het verder 

ontwikkelen van de warmteflux methode, een model 

voor nauwkeurige numerieke simulaties.

Resultaat na 5 jaar

Het nieuwe ontwerp van de warmteflux brander pres-

teert duidelijk beter dan eerdere versies. Het bereik 

waarin metingen kunnen worden gedaan is echter  

nog beperkt. Om dit te verbeteren is aanvullend  

onderzoek noodzakelijk. Dat zal onder andere plaats-

vinden in samenwerking met een aantal geïnteres-

seerde buitenlandse onderzoeksgroepen. Voor de  

in Eindhoven ontwikkelde warmteflux methode is  

een toenemende belangstelling bij academische 

onderzoekers en bedrijven.

Gebruikers

AVL Dacolt (Maastricht)  /  Lund University (Lund, 

Zweden)  /  OWI Oel-Wärme-Institut Aachen GmbH 

(Aken, Duitsland)  /  Technische Universiteit Delft  /  

Technische Universiteit Eindhoven 

Projectleider Prof.dr.ir. L.P.H. de Goey  Programma Simon 

Stevin Meesterschap  Totale toewijzing in euro 500.000

World’s most perfect adiabatic  
flame and world’s most accurate 
flame stretch theory

11995  ABB

Doelstelling

Hoe kun je kennis over de fysica van zonnecellen 

gebruiken om betere zonnecelontwerpen te maken? 

In silicium heterojunctie zonnecellen spelen dunne 

films en de grensvlakken daartussen een cruciale rol. 

Dit project draait om het verkrijgen van fundamenteel 

inzicht in deze wisselwerking, om van daaruit nieuwe 

materiaalsystemen te bedenken. Vanuit de niet-

evenwichtsthermodynamica zal een theoretisch kader 

worden ontwikkeld om de opbouw van de zonnecel 

te optimaliseren. Nieuwe materialen zoals Al2O3/

ZnO (in samenwerking met Q-Cells) en grafeen zullen 

zowel theoretisch als experimenteel worden verkend. 

Het project is een van de negen projecten die zijn 

uitgevoerd in het kader van het Perspectiefprogramma 

FLASH (Fundamentals and Applications of Silicon 

Heterojunction solar cells).

Resultaat na 5 jaar

In dit project is een stapeling van Al2O3/ZnO aan-

gedragen als nieuw gatencontact, welke een totaal 

andere fysische werking heeft dan conventionele 

contacten. Hoewel de werking nog suboptimaal was, 

heeft deze pionierende aanpak mede het nieuwe 

veld van passivating contacts ontsloten, waarin vele 

nieuwe materialen succesvolle contacten blijken. 

Daarnaast is een theoretisch kader ontwikkeld, 

gebaseerd op entropieontwikkeling, welke de ideale 

structuur van een zonnecel a priori kan voorspellen. 

Op theoretische wijze is de werking van verscheidene 

nieuwe passivating contacts aan het licht gebracht, 

cruciaal voor de verdere ontwikkeling daarvan.

Gebruikers

Thin-Film Photovoltaics (Petten)  /  Tempress Systems 

BV (Vaassen)  /  Waste Heat Technology (Petten)  /  

Plasma Technology (Bristol, Groot Brittannië)  /  Meyer 

Burger Netherlands BV (Eindhoven)  /  Silicon Photo-

voltaics (Petten)  /  Hanwha Q.Cells GmbH (Bitterfeld-

Wolfen, Duitsland)

Projectleider Prof.dr.ir. W.M.M. Kessels  Programma 

Perspectief FLASH  Totale toewijzing in euro 500.518  

Totale inkomsten in euro 217.751

Advanced interface engineering for 
Si heterojunction solar cells (1.4)

12167  CBB

G

Rijksuniversiteit
Groningen

Projectleider Prof.dr. S. Brandenburg  Programma Nieuwe 

Instrumenten in de Gezondheidszorg (NIG)  Totale 

toewijzing in euro 486.412  Contracten Intentieverklaring 

RUG  Octrooien Imaging method and system for veri-

fication of a treatment plan in hadron therapy  Totale 

inkomsten in euro 247.000

A National Dosimetry Standard  
for Proton Therapy

10863  BCA

Doelstelling

Doel is het ontwikkelen van een primaire standaard 

voor de dosimetrie van pencil beam scanning proton-

therapie met < 1% nauwkeurigheid, die herleidbaar  

is tot de standaard voor fotonen. Hiertoe zullen 

modellen ontwikkeld en experimenteel gevalideerd 

worden voor de stralingschemie en warmtetransport 

in kleine stralingsvelden met hoge dosistempi  

en voor de bijdrage van neutronen aan de dosis.  

Deze standaard zal door VSL gebruikt worden voor 

referentie-dosimetrie in protontherapiecentra.

Resultaat na 5 jaar

Simulatie modellen van de thermische en chemische 

dynamica zijn succesvol gevalideerd. Een methode 

om de invloed van de stralingsgeïnduceerde chemie 

op de meetresultaten te onderdrukken is ontwikkeld. 

Deze zou ook bij de veel hogere dosistempi van  

pencil beamscanning adequaat moeten werken.  

De invloed van secundaire straling op de meet-

resultaten is kwantatief berekend en experimenteel 

gevalideerd. De metingen aan en simulaties van de 

thermische dynamica hebben aangetoond dat de 

homogeniteit van het stralingsveld en de stabiliteit 

van het dosistempo de beperkende factoren zijn 

voor het bereiken van de gewenste sub-procent 

nauwkeurigheid.

Gebruikers

Federal office of Metrology METAS (Bern-Wabern, 

Zwitersland)  /  Maastro Clinic (Maastricht)  /  

VSL (Delft)  /  Particle Therapy GmbH (Bergisch 

Gladbach, Duitsland)  /  Elekta Instrument AB (Uppsala, 

Zweden)  / Chemin du Cyclotron (Louvain-la-Neuve, 

België)  /  EramusMC (Rotterdam)

Doelstelling

Dit onderzoek heeft als doel nieuwe technieken en 

selectieve analytische systemen te ontwikkelen 

zodat biofarmaca en hun onzuiverheden, ontledings- 

en biotransformatieproducten in diverse matrices 

betrouwbaar kunnen worden geanalyseerd. Dit onder-

zoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een 

biofarmaceutische industrie (MSD) en een contract 

research organisatie (PRA) die voor de ontwikkeling 

van nieuwe producten en adequate ondersteuning 

van klanten afhankelijk zijn van efficiënte analytische 

technologieën. Verdere belangrijke partners in dit 

onderzoek zijn de instrumentfirma’s Beckman Coulter, 

Spark en BioNavis die grote interesse hebben in het 

ontwikkelen en evalueren van apparatuur en metho-

den voor de analyse van farmaceutische eiwitten.  

De drie academische groepen zullen vanuit hun eigen 

expertises samen met de genoemde gebruikers nieu-

we technologieën ontwikkelen, testen en toepassen. 

Voor beide typen gebruikers zal dit de mogelijkheden 

in hun markten aanzienlijk kunnen vergroten.

Resultaat na 5 jaar

Product karakterisering en profilering Affiniteit capil-

laire electroforese-massaspectrometrie (ACE-MS) is 

ontwikkeld als een nieuwe techniek voor de selectieve 

en gelijktijdige bepaling van eiwitheterogeniteit 

(varianten) en -affiniteit (Kds en stoichiometrie). 

Het biofarmaceutische bedrijf Roche heeft serieuze 

belangstelling getoond voor toepassing van deze 

techniek. De koppeling van capillaire electroforese 

met surface plasmon resonance detectie (CE-SPR) is 

tot stand gebracht voor de bepaling van affiniteiten 

van eiwitten in mengsels. Een nieuwe microfluidic 

detectiecel is ontwikkeld die CE onder hoge spanning 

toelaat zonder het SPR-signaal te verstoren. Mogelijke 

patentering van de cel in samenwerking met BioNavis 

of Beckamn Coulter wordt onderzocht. In samenwer-

king met MSD, zijn snelle LC-MS, SEC-MS en CE-MS 

methoden voor de kwaliteitsanalyse van monoclonale 

antilichamen (mAbs) ontwikkeld en systematisch 

vergeleken. Nieuwe hydrofiele interactie vloeistof-

chromatografie-massaspectrometrie (HILIC-MS) 

methoden voor de analyse van intacte glycoeiwitten 

zijn ontwikkeld. Hiermee is snelle en zeer getailleerde 

glycovormprofilering van biofarmaca mogelijk. De 

koppeling van capillaire gel electroforese (CGE) met 

Projectleider Prof.dr. R.P.H. Bischoff  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

1.607.515  Contracten “Samenwerking: TOSOH BIOS-

CIENCE GmbH, Spark Holland BV, PRA International, 

Early Development Services, Beckman Coulter Neder-

land BV, NV Organon, VUA, UU, RUG; Afstandsverkla-

ring: G. Psarros,  Noortje de Haan, Ph. Hermanij, Alting, 

Asselman, VUA”  Totale inkomsten in euro 810.000

Innovative Analytical Methodologies 
for Biopharmaceuticals

11056  CBA

Doelstelling

Is het mogelijk om op basis van de limit cycles in het 

uitgangssignaal van een sigma-delta modulator  

(SDM) deze zich autonoom aan te laten passen aan 

variërende omstandigheden en optimaal te laten  

functioneren? Zo ja, kan dit praktisch worden  

gerealiseerd door een SDM te ontwerpen waarvan  

de parameters autonoom worden gecalibreerd, op 

basis van het limit cycle gedrag? Dit zal leiden tot  

modulatoren met een hoge mate van robuustheid, 

hogere opbrengst bij productie, eenvoudiger testen, 

kortere ontwerptijd, betere portability, een breder 

applicatiegebied en een belangrijke stap zijn in de 

richting van hoog-niveau smartsysteemfunctionaliteit.

Resultaat na 5 jaar

Een nieuwe analysemethode is ontwikkeld voor 

SDMs. Hierop gebaseerd is een methode ontworpen 

en verwezenlijkt, om autonoom op de achtergrond 

systeemfouten van herconfigureerbare SDMs te 

calibreren, Tevens is een nieuwe methode voor 

de stabiliteitsanalyse en synthese van hoge orde 

SDMs gerealiseerd. Daarnaast is een zo genaamd. 

subranging methode ontwikkeld, resulterend in een 

verbeterde resolutie, vergroot dynamisch bereik en 

snellere conversie van SDMs. Als demonstrator is  

een chip gerealiseerd met een autonoom calibrerende 

herconfigureerbare SDM met subranging, die uitste-

kend functioneert. Dit onderzoek heeft onder andere 

geleid tot een Philips Invention Disclosure.

Gebruikers

Philips Research (Eindhoven)  /  Philips Healthcare 

Nederland BV (Best)  /  Dialog Semiconductor BV  

(‘s-Hertogenbosch)  /  NXP Semiconductors  

(Eindhoven)

Projectleider Dr.ir. J.A. Hegt  Programma Open Techno-

logieprogramma  Totale toewijzing in euro 604.488  

Octrooien Multi-step incremental sigma delta ADC  

with adaptive dynamic range scaling: Not yet granted, 

application by Philips  Totale inkomsten in euro 196.600

SLIM: Smart LImit cycle Modulators

11737  CCB
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Doelstelling

Veel neurodegeneratieve en psychiatrische aandoe-

ningen gaan gepaard met ontstekingsreacties in 

de hersenen. Deze ontstekingsreacties spelen een 

belangrijke rol bij het ontstaan en de progressie van 

deze hersenaandoeningen. Onderdrukking van de 

ontstekingsprocessen in de hersenen zou daarom 

een interessante therapeutische benadering kunnen 

zijn. Medische voeding zou mogelijk een aantrek-

kelijke methode zijn om ontstekingsprocessen in de 

hersenen te voorkomen of te remmen. Het doel van 

dit project is dan ook om te onderzoeken of medische 

voeding in staat is om de activering van afweercellen 

in de hersenen de zogenaamde microglia) te remmen 

of te voorkomen. Het uiteindelijke doel is om een 

medische voedingsconcept te ontwikkelen dat kan 

worden toegepast bij het voorkomen of behandelen 

van een aantal neurodegeneratieve en psychiatrische 

aandoeningen.

Resultaat na 5 jaar

Op basis van literatuuronderzoek is samen met on-

derzoekers van Nutricia Research een combinatie van 

voedingsstoffen met mogelijk ontstekingsremmende 

eigenschappen samengesteld, met onder meer vita-

mines A en D en de vetzuren DHA en EPA), omega-3 

vetzuren en componenten van rijstzemelen. In het 

laboratorium bleek deze combinatie ontstekingsrem-

mend te werken. De resultaten hebben aanleiding 

gegeven voor Nutricia Research om een octrooi aan te 

vragen voor het anti-inflammatoire voedingsconcept. 

Ook bij testen in proefdieren was een positief effect 

van het anti-inflammatoire voedingsconcept zichtbaar. 

In een diermodel voor postoperatieve cognitie  

vermindering zag men dat de anti-inflammatoire  

voedingscombinatie een positief effect had op herstel 

van cognitieve functie na een zware buikoperatie. 

In een diermodel van beroerte werd een potentieel 

gunstige effect gezien van het experimentele dieet  

op het herstel van ischemische hersenschade, indien 

de voedingsinterventie wordt gestart onmiddellijk na 

de beroerte. In de diermodel voor multiple sclerose  

had het experimentele dieet een positief effect op  

het herstel van de schade aan de isolerende laag rond 

de neuronen myeline). Deze dierstudies lieten ook  

zien dat de positieve effecten van de voedings-

interventie op niet-invasieve wijze in beeld konden  

worden gebracht met een PET scan. De gebruikte  

scan techniek is beschikbaar in diverse onderzoeks-

instituten en is voor andere toepassing tevens al 

gebruikt in patiënten.

Er is af gezien van de geplande kleine proof-of- 

concept studie in patiënten, omdat de preklinische 

data nog onvoldoende waren om een klinische  

studie te rechtvaardigen. Daarom is besloten om  

de beschikbare tijd en middelen in te zetten om  

het voedingsconcept beter te onderzoeken in 

proefdieren. Hoewel positieve resultaten zijn  

behaald, zijn sommige in-vivo resultaten lastig te 

interpreteren en is het bewijs voor een beneficiair 

behandeleffect nog onvoldoende overtuigend om 

 te investeren in dure) klinische studies in specifieke 

patiëntengroepen. Het project heeft er toe geleid 

dat er een subsidieaanvraag is ingediend voor een 

pilotstudie naar het gebruik van de PET scan om  

ontstekingen in de hersenen van patiënten die een 

zware operatie hebben ondergaan aan te tonen en  

om deze ontstekingen te correleren met het verlies 

van cognitie UMCG Kanker Researchfonds).

Projectleider Dr. E.F.J. de Vries  Programma Partnership 

Danone  Totale toewijzing in euro 738.610

Modulation of brain inflammation in 
neurodegenerative and psychiatric 
disorders by medical nutrition

11650  BAA

KNAW

Koninklijke  
Nederlandse 

Akademie  
van  

Wetenschappen

Doelstelling

Dit onderzoeksproject had tot doel om inzicht te 

krijgen in de natuurlijke rol van Lysobacter in de 

onderdrukking van plantenziekten en de onder- 

liggende moleculaire mechanismen en bioactieve  

stoffen te identificeren. De utilisatiedoelen omvat- 

ten de toepassing, monitoring en stimulatie van 

Lysobacter of bioactieve stoffen op zaden,  

plantgoed en teeltsubstraten, toepassing van  

nieuwe antibiotica/enzymen en biotechnologische 

toepassing van de verkregen genoomkennis.

Resultaat na 5 jaar

Lysobacter produceert verscheidene bioactieve 

stoffen en kan meerdere pathogenen onderdrukken. 

Genoomanalyse laat zien dat er mogelijk nog  

meer onbekende stoffen door deze soort gemaakt  

kan worden. Echter, Lysobacter lijkt geen rol te  

spelen in de ziekteonderdrukkende grond tegen  

het pathogeen Rhizoctonia. Taxonomische en  

transcriptionele analyse toont aan dat met name  

de activiteit van andere groepen bacteriën, onder 

andere Proteobacteriën en Actinobacteriën,  

een belangrijke rol spelen in deze ziekteonder- 

drukkende grond.

Gebruikers

ECOstyle BV (Appelscha)  /  IRS (Bergen op  

Zoom)  /  Bejo Zaden BV ( Warmenhuizen)  /   

DSM Biotechnology Center (Delft)  /  Wageningen 

University & Research (Wageningen)

Projectleider Prof.dr. J.M. Raaijmakers  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

654.716  Contracten Material Transfer Agreement: 

NIOO-KNAW, University of Tuebingen

Ecology and genomics of  
Lysobacter species: toward the 
development of new disease  
control strategies

11755  BAA

L

Universiteit
Leiden

massaspectrometrie (CGE-MS, een gekoesterde wens 

in de biofarmaceutische industrie), is onderzocht. 

Het gebruik van een vluchtige surfactant voor de 

benodigde eiwitontvouwing en -belading, lijkt goede 

perspectieven te bieden. 

Bioanalyse

Er zijn zeer gevoelige LC-MS/MS methoden ontwikkeld 

om het oncologisch kandidaat-biofarmacon TRAIL en 

zijn varianten alsmede endogeen TRAIL als biomarker 

in serum of plasma te bepalen. Er zijn methoden ont-

wikkeld die geen gebruik van antilichamen maken door 

selectieve monstervoorbewerking te combineren met 

een specifieke selected-reaction-monitoring LC-MS/

MS benadering. Dit heeft geleid tot een aantal volledig 

gevalideerde methoden die wijde toepassing mogelijk 

maken. PRA-Health Sciences heeft hiermee klanten 

aangetrokken met behoeften op het gebied van de 

kwantitatieve bioanalyse van biofarmaca.

Affiniteitsprofilering van biofarmaceutica

Er is een methode ontwikkeld die vloeistofchroma-

tografie parallel combineert met massaspectrome-

trische detectie en bioassays gebruikmakend van 

een zogenaamde  nanofractionering benadering. 

De toepasbaarheid van de methode is getest voor 

de screening van geneesmiddelmetabolieten en 

natuurlijke peptide mengsels. Dit werk heeft de 

serieuze aandacht getrokken van onderzoeksgroepen 

en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de ontdekking 

en identificatie van (onbekende) bioactieve compo-

nenten. De Universiteit Leiden (groep Richardson) 

werkt aan de ontdekking van op peptide-gebaseerde 

antibiotica en ‘neuroprotective’ biopharmaca kandi-

daten uit natuurlijke giffen. De bedrijven Venomtech, 

Pentapharm and Smartox hebben belangstelling voor 

efficiënte analytische methoden voor de identificatie 

van actieve componenten in slangengiffen.

Gebruikers 

AB Sciex / Sciex Separations (Darmstadt, Duitsland)  /  

Beckman Coulter Nederland BV (Woerden)  / Beckman 

Coulter, Inc. (Fullerton, Verenigde Staten)  / BioNavis 

Ltd. (Ylöjärvi, Finland)  / MSD Oss (Oss)  / PRA International  

(Assen)  / Sciex Separations (Brea, Verenigde Staten)  /  

Spark Holland BV (Emmen)  / TOSOH BIOSCIENCE 

GmbH (Stuttgart, Duitsland)
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Doelstelling

In het project  zijn met behulp van video-rate Scanning 

Probe Microscopy (SPM) de fundamentele aspecten na 

depositie en tijdens de groei van polykristallijne dunne 

films op atomaire schaal bestudeerd.

Resultaat na 5 jaar

Er zijn geen resultaten bekend.

Projectleider Prof.dr. J.W.M. Frenken  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 800.000

Growth and Evolution of  
Polycrystalline Thin Films:  
from Fundamental Atomistics  
to Coatings and Interconnects

10779  ABA

Doelstelling

Het laatste decennium is het duidelijk geworden dat 

aandoeningen van de kleinste vaten in de hersenen 

een belangrijke rol spelen in vele hersenziektes, zoals 

de ziekte van Alzheimer. Waar grote hersenvaten 

makkelijk afgebeeld kunnen worden in de levende 

patiënt, is het veel moelijker om de gesteldheid van 

de kleinste vaten aan te tonen. Het doel van dit 

project was om MRI technieken te ontwikkelen die 

zeer sensitief en specifiek zijn voor aandoeningen van 

de microvasculatuur. Daarnaast zijn deze technieken 

toegepast en gedeeld met radiologen en fabrikanten 

van MRI-scanners.

Resultaat na 5 jaar

Binnen dit project zijn diverse nieuwe MRI-technieken 

ontwikkeld om de microvasculatuur te karakteriseren, 

zoals gecombineerde scans om oxygenatie, door- 

bloeding en zuurstofconsumptie te meten, 

acceleratie-perfusiemetingen, snelle scans om 

arteriële stroomgebieden af te beelden, en scans om 

het watertransport over de bloed-hersen-barrière 

te meten. Mede door de ervaringen opgedaan in de 

gebruikerscommissie van dit project, heeft Philips 

haar roadmap voor productontwikkeling aangepast. 

Tenslotte stonden de twee aanvragers van dit project 

aan de wieg van de internationale consensus over  

het gebruik van niet-invasieve cerebrale perfusie MRI.

Gebruikers

Academisch Medisch Centrum (Amsterdam)  /  Centre 

for Human Drug Research (Leiden)  /  Leids Universitair 

Medisch Centrum  /  Philips GmbH (Plauen, Duitsland)  /  

Philips Healthcare Nederland BV (Best)  /  Universiteit 

Gent (Gent, België)  /  Universitair Medisch Centrum 

Utrecht 

Projectleider Dr.ir. M.J.P. van Osch  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 666.434  

Totale inkomsten in euro 52.500

Imaging the roots of brain disease: 
Probing micro-vascular pathology  
by ASL MRI

11047  BCB

Doelstelling

In de vroege fases van geneesmiddelonderzoek 

optimaliseren farmaceutische bedrijven verschillende 

farmacologische eigenschappen van kandidaat-

geneesmiddelen. Ondanks deze inspanningen was het 

slagingspercentage van een kandidaat-geneesmiddel 

om op de markt dus bij de patiënt) te komen teleur-

stellend laag. Omdat deze eigenschappen blijkbaar 

onvoldoende waren, is voorgesteld dat een nieuwe 

parameter – verblijftijd – aan het selectie proces van 

nieuwe medicijnen toegevoegd moest worden.

Resultaat na 5 jaar

In dit project zijn nieuwe biochemische testen  

ontwikkelt die de verblijftijd monitoren op een  

belangrijke groep therapeutische aangrijpings- 

punten in het lichaam. Hiermee werd de onderzoeker 

in staat gesteld om het moleculaire mechanisme  

voor verschillende verblijfstijden van geneesmiddelen 

te ontrafelen, en dus een bijdrage te leveren aan  

het verbeteren van geneesmiddelonderzoek.  

Tijdens het project is er belangstelling van de  

farmaceutische industrie geweest. Naar aanleiding 

van het project krijgt de parameter verblijftijd veel 

meer aandacht en er zijn verschillende nieuwe  

projecten gestart waarbij de farmaceutische indus-

trie zelf ook nauw betrokken is.

Projectleider Dr. L.H. Heitman  Programma Vernieuwings-

impuls Veni  Totale toewijzing in euro 250.000

Why do drugs fail in man? Drug-target 
residence time as a novel parameter 
in drug design and discovery, and the 
development of novel biochemical 
screening methods for that parameter.

11188 ABB

Doelstelling

Voor het toedienen van vaccins moet een naald 

geïnjecteerd worden of in de spieren of in het weefsel 

onder de huid. Veel mensen vinden het vervelend of 

zijn er zelfs bang voor omdat ze dit als pijnlijk ervaren. 

In dit project wordt een efficiënt vaccintransport 

door de hoornlaag gerealiseerd met behulp van twee 

nieuwe pijnloze technieken: gecoate micronaalden en 

een microjet. Voor beide technieken is een optimale 

snelheid waarmee de naalden of de vloeistof microjet) 

in de dode huidlaag worden gebracht cruciaal om het 

vaccin reproduceerbaar door de elastische hoornlaag 

te transporteren. In de levende huid zijn dendritische 

cellen aanwezig die een cruciale rol spelen bij het op 

gang brengen van de immuunrespons. Het vaccin 

moet dus in de gewenste concentratie en hoeveelheid 

de levende huid bereiken zonder enige pijnsensatie. 

De ontwikkeling van de nieuwe technieken wordt 

gecombineerd met formuleringen samenstellingen 

van het vaccin) om de immuunrespons verder te  

optimaliseren. Pijnloze efficiënte vaccinatie is het 

ultieme doel van het project.

Resultaat na 5 jaar

Er zijn modellen ontworpen om de penetratie van 

moleculen in de huid te beschrijven. Tevens zijn 

modellen ontworpen om de vorm van de micronaalden 

te optimaliseren om zo efficiënt mogelijk een immuun 

respons op te wekken. Deze modellen zijn beschreven 

in 4 publicaties en kunnen door andere onderzoeks-

groepen gebruikt worden. Verder is een coatingspro-

cedure voor micronaalden ontwikkeld. Hier was bij de 

gebruikers veel enthousiasme voor. De ontwikkelde 

coatingsmethode wordt door de ondersteunende be-

drijven ingeschat als een zeer goede kandidaat waar-

bij opschaling te realiseren is. Het  manuscript waarin 

de procedure beschreven is, is inmiddels opgestuurd 

voor publicatie. Wat betreft holle micronaalden is een 

applicator verder geoptimaliseerd en gebruikt voor 

het vaccinatie van Inactivated Polio Vaccin. Dit heeft 

twee publicaties opgeleverd en de applicator wordt 

ook in andere projecten gebruikt, waarbij instituten 

en bedrijven betrokken zijn. Tenslotte zijn voor het 

microjet project studies uitgevoerd en is een publicatie 

samen met Philips, Eindhoven verschenen.

Gebruikers

HAL Allergy Group (Leiden)  /  Institute of  

Translational Vaccinology (InTraVacc) (Bilthoven)  /  

Leids Universitair Medisch Centrum  /  Philips  

Research (Eindhoven)  /  Robert Bosch GmbH  

(Stuttgart, Duitsland)  /  University College Cork  

(Cork, Ierland)

Projectleider Prof.dr. J.A. Bouwstra  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

733.007  Contracten Geheimhouding: UL, University 

College Cork; Material Transfer Agreement: Leiden/

Amsterdam Center for Drug Research, UL, University 

College Cork; Material Transfer Agreement: LACDR, UL, 

University College Cork; Optie: UL, Philips Electronics 

Nederland BV  Totale inkomsten in euro 315.000

Non-invasive transcutaneous 
vaccination by means of coated 
microneedles and microjets

11259  CCA

Doelstelling

Doel van het project is de ontwikkeling van een 

wiskundig model van het coagulatie systeem  

gebaseerd op empirische (LUMC, UMCU) en  

mathematische (Philips, Eurandom) data.

Resultaat na 5 jaar

Gedurende het project zijn in vitro studies uitgevoerd 

en zijn meerdere assays en modellen ontwikkeld.  

Dit heeft geleid tot een beter begrip van stollings-

mechanismes bij individuele patiënten.

Gebruikers

Academisch Medisch Centrum Amsterdam  /  Erasmus 

MC (Rotterdam)  /  Philips Electronics Nederland 

BV (Eindhoven)  /  Philips Healthcare Nederland BV 

(Eindhoven)  /  Philips Lighting BV (Eindhoven)  /  

Philips Research (Eindhoven)  /  Stichting Sanquin 

Bloedvoorziening (Amsterdam)  /  Thrombinoscope BV 

(Maastricht)  /  VU Medisch Centrum Amsterdam 

Projectleider Prof.dr. P.H. Reitsma  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

1.497.900  Contracten Afstandsverklaring: VUA; UvA; 

Optielicentie: Technische Universiteit Eindhoven, 

UMCU, LUMC, Philips Nederland BV; Octrooioverdracht 

(Intellectual Property Transfer Agreement): TUE, 

UMCU, Philips, LUMC  Totale inkomsten in euro 778.456

E-coagulation Applied coagulation 
systems biology to accurately  
assess the hemostatic balance  
of individual patients

10714  CBB
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Doelstelling

De afweer van planten tegen plagen is voor een 

groot deel gebaseerd op secondaire metabolieten. 

In dit project is een resistentie test op basis van 

NMR (Nuclear Resonance Spectroscopy) ontwikkeld. 

Hiervoor zijn twee van de economisch meest  

schadelijke insecten op Chrysant onderzocht: de 

trips Frankliniella occidentalis en de bladmineerder 

Liriomyza trifolii. Voorspellende modellen voor  

resistentie op basis van secondaire metabolieten 

patronen zijn ontworpen ter vervanging van de zeer 

kostbare en arbeidsintensieve in vivo resistentie 

toetsen.

Resultaat na 5 jaar

Een resistentie test op basis van NMR (Nuclear  

Resonance Spectroscopy) is ontwikkeld en  

gevalideerd. Door vergelijking van metabolieten-

profielen van resistente en niet-resistente rassen 

zijn secondaire metabolieten betrokken bij resistentie 

tegen trips en bladmineerder in Chrysant geïdenti-

ficeerd. Een gedeeltelijk overlappend metabolieten-

patroon van deze herbivoren duidt op cross- 

resistentie. Metabolieten gerelateerd aan resistentie 

waren constant over verschillende groeifases  

(vegetatief vs bloei) en groeiomstandigheden  

(klimaatkamer vs kas). Multivariate statistische  

modellen, ontwikkeld op basis van deze patronen,  

zijn in staat de meest resistente en gevoelige rassen 

te voorspellen.

Gebruikers

Dekker Chrysanten BV (Hensbroek)  /  Deliflor  

Chrysanten BV (Maasdijk)  /  FIDES BV (De Lier)  /  

Plantum NL (Gouda)  /  Royal Van Zanten / Van  

Zanten Holding BV (Rijsenhout)

Projectleider Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

409.460  Totale inkomsten in euro 40.000

Imaging agents for surgical 
guidance

11617  BAA

Doelstelling

Doel van het project is de ontwikkeling en validatie 

van nieuwe beeldanalyse- en visualisatietechnieken 

voor het extraheren van klinische relevante informatie 

uit drie-dimensionale fase-contrast MRI beelddata 

met snelheidscodering in drie richtingen (4D Flow 

MRI). De aandacht is hierbij speciaal gericht op de  

ontwikkeling van analysetechnieken voor kwanti-

ficatie en visualisatie van bloedstromingspatronen 

in de hartkamers, rondom de kleppen en door de 

klepopeningen.

Resultaat na 5 jaar

Nieuwe methodieken zijn ontwikkeld voor kwantita-

tieve karakterisatie van drie-dimensionale bloed- 

stromingspatronen in de verschillende hartkamers.  

Er zijn technieken ontwikkeld en geïmplementeerd 

voor visualisatie van intra-cardiale bloedstroming.  

De efficiëntie van intra-cardiale bloedstromingen is 

bestudeerd door onderzoek te doen naar variaties  

in de aanwezigheid van vortex flow en ook door  

kwantificering van viskeus energie verlies in het  

linker ventrikel van patiënten en gezonde proef- 

personen. Verschillende software prototypen werden 

geïmplementeerd op de software platformen van 

Medis medical imaging systems en Personal Space 

Technologies. 

Gebruikers

Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)  /  Medis 

Medical Imaging Systems BV (Leiden)  /  Personal 

Space Technologies (Amsterdam)  /  VU Medisch 

Centrum Amsterdam  /  Erasmus MC (Rotterdam)

Projectleider Dr.ir. R.J. van der Geest  Programma Perspec-

tief CARISMA  Totale toewijzing in euro 689.858  Totale 

inkomsten in euro 230.000

Development of Image Analysis 
Techniques for Time-Resolved 
3-Dimensional, 3-Directional  
MR Velocity Mapping

11626  CBA

Doelstelling

Het doel van het project is het ontwikkelen en 

valideren van software oplossing voor de preopera-

tieve planning voor het behandelen van aneurysmata 

in de hersenvaten op basis van CTA en MRA beeld 

data. Een aanvullend doel is het kwantificeren van 

de vernauwingen in de hersenvaten. Een belangrijk 

utilisatie component is de techniek om onregelmatige 

structuren zoals vertakkingen in een bloedvat goed 

te kunnen beschrijven met behulp van oppervlaktes 

en volumes.

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft geresulteerd in een methode  

om automatisch hersenvaten van een anatomisch 

label te voorzien, software om de bloedvaten met 

afsplitsingen in 3D te segmenteren en een software 

tool voor het automatisch kwantificeren van  

vernauwingen in de hersenvaten. De software is  

gebaseerd op subdivision surfaces voor de represen-

tatie van de vaat en andere structuren en is omgezet 

in een algemeen bruikbare bibliotheek Deze wordt  

als zodanig uitgewisseld met de industriële partner 

in het project, Medis medical Imaging Systems BV 

Leiden,  voor verder gebruik, ook in andere projecten. 

De tool voor de vernauwing van vaten wordt verder 

getest door clinici.

Gebruikers

Academisch Ziekenhuis Maastricht  /  Erasmus MC 

(Rotterdam)  /  Medis Medical Imaging Systems BV 

(Leiden)  /  Vital Images Europe (‘s-Gravenhage)

Projectleider Prof.dr.ir. B.P.F. Lelieveldt  Programma 

Perspectief CARISMA  Totale toewijzing in euro 369.846  

Totale inkomsten in euro 125.000

A pre-interventional neurovascular 
analysis system based on MRA or 
CTA data sets

11636 CCA

Doelstelling

Het doel is het opzetten van een ‘creening pipeline’ 

voor de ontwikkeling van nieuwe effectieve medi-

cijnen voor cystenieren: 1) Ontwikkelen van een 3D 

celkweek analyse-methode voor het screenen van 

compounds die cystegroei onderdrukken Matrigel 

Becton Dickinson; high-throughput phenotypic  

profiling OcellO); 2) Screenen van een bank met  

FDA-approved) compounds; 3) Selectie van gemodifi-

ceerde compounds van veelbelovende stoffen SPECS); 

4) Drug-targeting technologie toepassen om com-

pounds naar de nieren van muizen met cystenieren 

te sturen LinXis BV en Dr.Kok Utrecht).

Resultaat na 5 jaar

Er is met behulp van de 3D celkweek analysemethode 

een bank met 2320 FDA-approved) compounds 

geanalyseerd. Er zijn 81 actieve moleculen geïdenti-

ficeerd die cystegroei remmen. Multi-parametrische 

fenotypische profilering van de effecten op 3D-

gekweekte cysten onderscheidde farmacologische 

effecten van de toxicologische eigenschappen.  

Eén van de verbindingen remde ook cystegroei in  

vivo in een iKspPkd1del muis model. Hoewel deze 

compound niet patenteerbaar is, heeft deze com-

pound de potentie voor klinische toepassing. Met 

SPECS is naar analogen gekeken. Analogen met  

verbeterde activiteit zullen mogelijk patenteerbaar 

zijn. De nier-targeting is veelbelovend, als proof-of-

concept is met behulp van de Lynxys-linker een stof 

aan folaat gekoppeld. Verdere optimalisatie is nodig.

Gebruikers

Becton Dickinson BV (Breda)  /  LinXis BV(Breda)  /  

OcellO (Leiden)  /  SPECS (Zoetermeer)  /  Universiteit 

Utrecht 

Projectleider Dr. D.J.M. Peters  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 744.491  

Contracten Afstandsverklaringen studenten: Sanne 

Venneker, Shifai Rahamat, Hester Bange, LUMC; 

Afstandsverklaring Kaczmarczyk, UL  Totale inkomsten 

in euro 85.000

A screening platform for the  
identification of effective therapies 
for Polycystic Kidney Disease

11823  BBA

M

Universiteit 
Maastricht

Doelstelling

Het VIDI-project getiteld ‘Contrastmiddelen voor 

beeldgeleide chirurgie’ had als doelstelling om op  

nanotechnologie gebaseerde beeldvormingstech- 

nieken te ontwikkelen aan de hand waarvan de  

chirurgie van tumoren in het lymfatische systeem 

verbeterd kon worden. Gezien de klinische uitdagingen 

die chirurgen tegen komen tijdens de verwijdering  

van metastasen in het lymfatische systeem zijn tech-

nische innovaties op dit gebied zeer wenselijk.

Resultaat na 5 jaar

Verschillende innovaties binnen het project hebben 

zich vertaald naar wetenschappelijke publicaties, 

intellectuele eigendomsrechten, klinische studies, 

prototypen en commercieel beschikbare producten. 

Hierbij is een balans gecreëerd tussen innovatief 

academisch onderzoek, praktische medische vraag-

stellingen en de commerciële belangen van de 

betrokken industriële partners. Sommige van de 

ontwikkelde technieken worden nu standaard 

ingezet bij de behandeling van patiënten waarmee 

en verbetering van de zorg is gerealiseerd. Het  

project heeft ook de basis gelegd voor meerdere 

vervolgprojecten onder andere een ERC-starting  

grant ERC-2012-StG-306890).

Gebruikers

EURORAD SA (Eckbolsheim, Frankrijk)  /  Karl Storz 

Endoscopie Nederland BV (Leiderdorp)  /  Nederlands 

Kanker Instituut (Amsterdam)  /  Nuclear Research and 

Consultancy Group (Petten)  /  PI Medical Diagnostic 

Equipment BV (Tijnje)  /  PerkinElmer (Groningen)  /  

SurgicEye GmbH (Munich, Duitsland)  /  Milabs BV 

(Utrecht) 

Projectleider Dr. F.W.B. van Leeuwen  Programma Ver-

nieuwingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 800.000  

Imaging agents for  
surgical guidance

11272  CCC
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N

Radboud
Universiteit

Nijmegen

hebben er toe geleid dat het Medische Ethische  

Protocol voor humane studies opgesteld en goed-

gekeurd is en dat deze studie per direct beginnen kan.

Gebruikers

Maastricht Instruments BV (Maastricht)  /  Atrium  

Medisch Centrum  (Heerlen)  /  Erasmus MC  

(Rotterdam)  /  DSM Biomedical (Geleen)

Projectleider Prof.dr.ir. P.W.M. Desain  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

497.107

EarOpener: Learning auditory  
categories by means of brain signals

11141  BBA

Doelstelling

Het PeatCap project is ontworpen om de mogelijk-

heden te onderzoeken voor het creëren van een  

groeiende veenlaag die fungeert als duurzame, 

natuurlijke afdeklaag natural capping) op de zwaar 

verontreinigde Volgermeerpolder bij Amsterdam.  

Doel van het project is experimenteel vaststellen  

wat de optimale combinatie van milieufactoren 

bodemkwaliteit, waterkwaliteit en plantensoorten als 

ecosystem engineers) zou zijn voor het ontwikkelen 

van een groeiend veengebied op een minerale bodem.

Resultaat na 5 jaar

De milieufactoren op de Volgermeerpolder maken  

het gebied voornamelijk geschikt voor groei van  

helofyten voor veenvorming. Deze ontwikkeling  

wordt beduidend versneld door het aanbrengen  

van een organische laag met voldoende nutriënten, 

die bij grondwerkzaamheden elders vrijgekomen is.  

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen 

bruikbaar voor eco- en technisch ingenieurs, betrok-

ken bij het vinden van een natuurlijke oplossing voor 

voormalige stortplaatsen van chemisch afval, maar 

ook voor het herstel van wetlands en het tegengaan 

van bodemdaling, doordat de sleutelfactoren voor 

succesvol herstel van veengebieden en veenvorming 

gegeven worden.

Gebruikers

Natuurmonumenten (‘s-Gravenland)  /  Gemeente 

Amsterdam  /  Hoogheemraadschap Hollands  

Noorderkwartier (Heerhugowaard)  /  Radboud  

Universiteit Nijmegen  /  Stichting Burgerkomitee  

Volgermeer (Broek in Waterland)  /  Stichting Land-

schap Noord-Holland (Heiloo)  /  Stichting Toegepast 

Onderzoek Waterbeheer (STOWA) (Amersfoort)  /   

Tauw BV (Deventer)  /  Universiteit Utrecht  /  

Vista Landscape and Urban Design (Amsterdam)  /  

Witteveen+Bos (Deventer)

Doelstelling

Het leren waarnemen van nieuwe klanken is een 

moeilijk aspect van het aanleren van een vreemde taal. 

Het doel is een innovatief Brain Computer Interfacing 

systeem te ontwikkelen dat assisteert bij het leren 

van nieuwe auditieve categorieën. Hersenactiviteit 

gerelateerd aan de waarneming van aangeboden 

klanken wordt geanalyseerd in real-time. De luisteraar 

krijgt direct visuele feedback aangeboden op grond 

van de hersenactiviteit en deze feedback versterkt 

het leren.

Resultaat na 5 jaar

Met experimenten over het leren van klanken in 

het Engels, Mandarijn, Japans en als sinustonen is 

de (neuro-)feedback loop uitgewerkt. Daarbij staat 

het online analyseren en classificeren van EEG data 

centraal waarbij gedragstesten het tijdspad van het 

leerproces karakteriseren. Het onderzoeksteamvond 

dat neurofeedback de MisMatch Negativity op peil 

houdt, maar dit heeft geen gedragseffect geleverd. 

Het aanleren van tonen in Mandarijn met oplopende 

variabiliteit bleek met gedragsfeedback goed te wer-

ken. Het doel om een betrouwbare generiek prototype 

te maken voor het leren van tweede taal is nog niet 

bereikt. Dit project heeft wel een patent geleverd 

(Desain & McQueen, 2010).

Gebruikers

Conservatory of Amsterdam  /  Hogeschool voor 

de Kunsten (Utrecht)  /  Mind Media BV (Herten)  /  

Radboud Universiteit Nijmegen  /  Twente Medical 

Systems International (TMSI) (Oldenzaal)  /  University 

of Sheffield (Sheffield, Groot Brittannië)

Projectleider Dr. L.P.M. Lamers  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 743.452  

Totale inkomsten in euro 162.500

PeatCap: Natural capping in the  
polluted Volgermeer Polder  
(the Netherlands) provides  
new chances for peat growth  
counteracting land subsidence

11264 CBB

Doelstelling

Zo’n 90 % van de chirale organische moleculen 

kristalliseert in racemic compounds en zijn daarmee 

ongeschikt voor deracemisatie via kristallisatie, ofwel 

Viedma ripening. Het project wil regels vinden, voor 

geschikte coformers die met het chirale molecuul con-

glomeraat co-kristallen vormen. Daarmee zal Viedma 

ripening een 10 maal zo groot toepassingsbereik heb-

ben. Verdere opschaling zou Viedma ripening tot een 

belangrijk industrieel proces maken, voor de verkrijging 

van chiraal zuivere moleculen.

Resultaat na 5 jaar

Software is ontwikkeld om geautomatiseerd in kristal-

lografische data bases te zoeken naar co-kristallen. Dit 

heeft geleid tot een nieuwe eenduidige klassifica-

tie van co-kristallen. Een tweede software tool is 

ontwikkeld die chirale moleculen in kristalstructuren 

zoekt en conglomeraten van racematen onderscheidt. 

Conglomeraat co-kristallen met organische coformers 

blijken zeldzaam te zijn. Zouten van chirale moleculen 

die conglomeraten vormen zijn daarentegen wel 

te vinden. Temperature cycling als alternatief voor 

Viedma ripening is getest op conglomeraat vormende 

zouten. Het resultaat was 100% chirale zuiverheid in 

de vaste stof.

Gebruikers

Harmsen Consultancy BV (Nieuwerker a/d IJssel)  /  

Syncom BV  (Groningen)  /  DSM Innovative  /   

Synthesis BV (Geleen)  /  Advanced Chemical  

Engineering Solutions (ACES) (Geleen)  /  Synthon BV 

(Nijmegen)  /  Technobis Crystallization Systems BV 

(Alkmaar)  /  Corbion Purac (Gorinchem)

Projectleider Dr. H.L.M. Meekes  Programma Perspectief 

SmartSep  Totale toewijzing in euro 718.168  Totale 

inkomsten in euro 186.000

Single Chirality Pharmaceuticals 
through a combination of  
Co-crystals and Crystal Grinding

11397  CBA

Doelstelling

Hart-long chirurgie is van oudsher bijzonder  

invasief. Minimaal invasieve hart-long chirurgie zou  

de belasting voor de patient significant kunnen 

verminderen. Minimaal invasieve chirurgie gaat echter 

vaak gepaard met significante veranderingen aan  

de lichaamshuishouding. Dit project behelst de ont-

wikkeling van een nieuw minimaal invasief chirurgisch 

platform om minimaal invasieve hart-long chirurgie 

mogelijk te maken: de ‘Spacemaker’. We verwachten 

dat een dergelijk platform minimaal invasieve opera-

ties mogelijk maakt zonder daarbij te interfereren  

met de lichaamshomeostase.

Resultaat na 5 jaar

Als eindresultaat heeft het projectconsortium  

de ‘Spacemaker’ tot een zeer robuust prototype  

ontwikkeld als ook goedkeuring van het METC  

gekregen om klinische studies uit te voeren. 

Nadat in een iteratief proces meerdere experimentele 

Spacemakers ontworpen en in het laboratorium getest 

waren, is de ontwerpfase afgerond. Daarnaast is bij 

MECORA GmbH, nadat de eerste prototypes hand- 

matig geproduceerd werden, een machinale productie-

lijn opgezet, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. 

Tevens zijn meerdere in-vitro testen uitgevoerd om 

de robuustheid van de ‘Spacemaker’ te testen. Via 

Rose GmbH is een gevalideerde sterilisatie procedure 

opgesteld (met toxiciteitstesten, etc.) om een schoon 

en steriel prototype voor zowel dierenexperimenten 

als ook humane studies aan te leveren. Meerdere 

dierenstudies zijn uitgevoerd: 1) de eerste serie acute 

dierexperimenten waren om de conceptuele haalbaar-

heid van verschillende chirurgische verrichtingen met 

behulp van de ‘Spacemaker’ te onderzoeken; 2) de 

serie acute dierexperimenten waren om de directe res-

piratoire en hemodynamische effecten tijdens gebruik 

van de ‘Spacemaker’ te onderzoeken; 3) de serie die-

renexperimenten waren chronische dierexperimenten, 

waardoor het herstel van het longweefsel na gebruik

van een ‘Spacemaker’ onderzocht kon worden. Deze  

studies werden succesvol en met een positief resul-

taat afgerond. Als voorbereiding voor de humane 

studies is ook een insertion tool ontwikkeld, waardoor 

de ‘Spacemaker’ eenvoudig en snel in het lichaam 

ingebracht kan worden. Al deze stappen en resultaten 

Projectleider Dr.ir. P.B. Kwant  Programma Nieuwe 

Instrumenten in de Gezondheidszorg (NIG)  Totale 

toewijzing in euro 494.492  Contracten Patent transfer: 

UM  OCtrooien Multipurpose spacecreating device that 

facilitates manoeuvrability for endoscopic (diagnostic) 

instruments

The Spacemaker: a novel multi-
purpose platform that facilitates 
manoeuvrability for endoscopic 
instruments

10866  ABB
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Doelstelling

Lokalisatie Super-Resolutie microscopie is een nieuwe 

vorm van microscopie waarbij de resolutie limiet 

omzeilt wordt (Nobelprijs 2014). Bij aanvang van dit 

project was SR microscopie alleen toegepast op een 

beperkt aantal ‘onverwoestbare’ preparaten maar  

voor succesvol gebruik in de biologie dienen ook  

minder robuuste preparaten te worden bestudeerd.  

De onderzoeksgroep beoogt  meetomstandigheden te 

optimaliseren zodat SR microscopie toepasbaar wordt 

voor ‘main-stream’ biologische vraagstellingen.

Resultaat na 5 jaar

In samenwerking met hoofdgebruiker Leica Micro-

systems zijn er diverse verbeteringen aangebracht in 

de SR microscoop die hun plaats in de markt hebben 

versterkt: de introductie van een 3D beeld module, 

een nieuw 160x objectief voor SR, aanpassingen in de 

acquisitie- en analyse software. Ook zijn er methoden 

gepubliceerd voor ‘slimme’ achtergrond correctie, en 

een meetvloeistof die het – voor de eerste keer –  

mogelijk maakt om hoge kwaliteit 3-kleuren SR te 

bedrijven. Diverse belangrijke verbeteringen zijn ook 

doorgevoerd in de prepareer methode. Deze kennis 

wordt door Leica gedeeld met haar klanten, en heeft 

geleid tot een nieuw product van de Nederlands firma 

WillCo Wells.

Gebruikers

Academisch Medisch Centrum Amsterdam  /   

Lambert Instruments BV (Groningen)  /  Leica  

Mikrosysteme Vertrieb GmbH, (Wetzlar, Duitsland)  /  

Leica Nederland BV (Rijswijk)  /  Okolab s.r.l. 

(Ottaviano, Italië)  / Scientific Volume Imaging BV 

(Hilversum)  /  Universiteit van Amsterdam  /  WillCo 

Wells BV (Amsterdam)

Projectleider Prof.dr. K. Jalink  Programma Perspectief 

Nanoscopy  Totale toewijzing in euro 815.168  Contracten 

Optie: Leica Microsystems BV, UvA, NKI  Totale inkom-

sten in euro 156.000

Labeling strategies for nanoscopy 
of complex biological specimens

12150  BBB

R

Erasmus 
Universiteit
Rotterdam

Doelstelling

Patiënten die lijden aan aderverkalking hebben  

meerdere vernauwingen in de kransslagaders.  

Deze vernauwingen worden veroorzaakt door 

vetophopingen – ook wel plaques genoemd – in de 

vaatwand. Deze plaques hebben een kap die de  

vetophoping scheidt van het bloed: als deze kap  

stuk gaat, wordt een bloedprop gevormd hetgeen  

kan leiden tot een hartaanval. We samen met  

cardiologen instrumenten ontwikkeld om plaques  

op te sporen die een verhoogde kans hebben om  

stuk te gaan. Daarbij hebben we ons geconcentreerd 

op twee parameters: de schuifspanning veroorzaakt 

door het bloed en de dikte van de kap.

Resultaat na 5 jaar

Samen met cardiologen en bedrijven zijn instrumenten 

ontwikkeld om beide parameters, schuifspanning  

en dikte van de kap, te meten terwijl de patiënt  

onder behandeling is. Dat betekent dat er gebruik 

moest worden gemaakt van de beschikbare meet-

technieken, en dat er een afweging moest worden 

gemaakt tussen efficiency en nauwkeurigheid. Om 

de schuifspanning te bepalen is er gebruik gemaakt 

van numerieke modellen waarvoor zoveel mogelijk 

informatie van de patiënt is gebruikt. Er is daarvoor 

voornamelijk gebruik gemaakt van angiografische 

data: de onderzoeksgroep heeft laten zien dat zowel 

de 3D geometrie als de hoeveelheid bloed die door  

de vaten stroomt met voldoende nauwkeurigheid  

uit deze data kan worden bepaald. De dikte van de kap 

wordt bepaald met behulp van optische technieken.  

Er zijn methodes ontwikkeld om de locatie van de kap 

en de dikte automatisch en snel te bepalen. Tenslotte 

is een instrument ontwikkeld om deze twee parame-

ters te combineren, en is de haalbaarheid van deze 

techniek aangetoond in een patiëntenstudie.

Gebruikers

Cardialysis BV (Rotterdam)  /  Erasmus MC (Rotterdam)  /   

Pie Medical Imaging BV (Maastricht)  /  Technische 

Universiteit Eindhoven

Projectleider Dr.ir. F.J.H. Gijsen  Programma Perspectief 

CARISMA  Totale toewijzing in euro 421.568  Contracten 

Optie: Pie Medical Imaging, Erasmus MC  Totale inkom-

sten in euro 160.000

Fusion of imaging parameters  
for prediction of plaque rupture in 
human coronary arteries

11635  CBA

Doelstelling

Bij oudere mannen kan een vergrote prostaat leiden 

tot plasklachten zoals een zwakke urinestraal en 

frequent plassen. Voor een diagnose worden tijdens 

het plassen de blaasdruk en de urinestroom gemeten. 

Dit is invasief en kan schade toebrengen aan de 

plasbuis. Het ontwikkelen van een meetmethode  

om eenvoudig, niet-invasief prostaatobstructie te 

meten zal het urodynamisch onderzoek een stuk 

gemakkelijker maken. Dit kan leiden tot een betere 

diagnose en een meer succesvolle therapie.

Resultaat na 5 jaar

Er is een methode ontwikkelt om met behulp van 

echografie de mate van vernauwing van de plasbuis  

te meten. Deze methode is gebaseerd op correlatie 

van opeenvolgende echografische beelden als 

maat voor vernauwing door een vergrote prostaat. 

In een klinische studie (60 mannelijke patiënten 

met plasklachten) hebben we aangetoond dat deze 

echografische methode een mogelijk alternatief kan 

zijn voor de standaard blaasdruk-urinestroom test 

om een diagnose van prostaatvergroting te stellen 

in patiënten met plasklachten. In deze studie is ook 

een nomogram ontwikkeld voor het categoriseren van 

patiënten als geobstrueerd of niet-geobstrueerd.

Gebruikers

Urotex Medical BV (Rhenen)  /  Erasmus MC

(Rotterdam)  /  Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam)  /  

BK Medical (Herlev, Denemarken)

Projectleider Prof.dr.ir. R. van Mastrigt  Programma 

Nieuwe Instrumenten in de Gezondheidszorg (NIG)  

Totale toewijzing in euro 478.418  Totale inkomsten in 

euro 85.000

Non-invasive ultrasonic diagnosis of 
urinary bladder outlet obstruction

10896  BBA

T

Universiteit
Twente

NKI

Nederlands
Kanker

Instituut
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Doelstelling

De dynamica van het spreiden van vloeistoffen  

speelt een centrale rol in toepassingen zoals inkjet 

printing en immersie lithografie. Met de steeds hogere 

snelheden vereist in deze technologieën bereiken 

we nieuwe regimes en fenomenen die niet worden 

beschreven met bestaande modellen. Doel was om 

systematische experimenten te combineren met 

nieuwe theoretische modellen voor bevochtiging bij 

hoge snelheid, en deze nieuwe kennis toe te passen  

in technologische context.

Resultaat na 5 jaar

Er zijn vele nieuwe inzichten gekregen in het  

spreiden, samenvloeien en inslag van druppels.  

In het bijzonder zijn diverse mechanismes ontdekt 

voor het invangen van kleine luchtbellen tijdens  

druppelinslag en snelle bevochtiging. Deze bellen  

zijn ongewenst voor zowel inkjet printing en  

immersie lithografie, en onze modellen geven  

concrete richtlijnen hoe bellen kunnen worden 

voorkomen. Daarnaast wordt een aantal van onze 

experimentele en analytische resultaten inmiddels 

veelvuldig gebruikt als validatie van numerieke model-

len. Tot slot is een start gemaakt met het onderzoek 

naar hoe bevochtiging effectief kan worden beïnvloed 

door elasticiteit van de oppervlakken.

Projectleider Prof.dr.ir. J.H. Snoeijer  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 800.000

Inertial contact lines: how wetting 
affects large scale flows

11304  BBB

Doelstelling

Het isoleren van componenten en het verwisselen  

van oplosmiddelen zijn relevante stappen in  

chemische processen. Dit onderzoek richt zich op  

de ontwikkeling van deze scheidingsstappen voor  

continueprocessen op een microscopische schaal.  

De utilisatiedoelen omvatten de ontwikkeling van 

continuevloeistofdoseersystemen voor microfluidica, 

als ook de bestudering en toepassing van scheidings-

processen in microfluidisch formaat.

Resultaat na 5 jaar

In dit onderzoek zijn grensvlakken in microkanalen 

onderzocht ten behoeve van scheidingsprocessen. 

Methoden zijn ontwikkeld om vloeistofgrensvlakken  

te stabiliseren en controleren, ten behoeve van 

extractieprocessen en membraanvormingsonder- 

zoek. Membraanscheidingen in microkanalen zijn 

uiterst efficiënt, wat is gedemonstreerd middels  

een micropervaporatieproces. Binnen dit onderzoek  

is een continuvloeistofpompsysteem ontwikkeld  

specifiek voor microfluidica. Ook is een micro- 

pervaporatieproces ontwikkeld voor het scheiden 

van organische componenten uit water.

Gebruikers

FutureChemistry Holding BV (Nijmegen)  /   

Micronit Microfluidics BV (Enschede)  /  Flowid BV 

(Eindhoven)  /  Convergence BV (Enschede)

Projectleider Prof.dr.ir. R.G.H. Lammertink  Programma 

Perspectief SmartSep  Totale toewijzing in euro 325.397  

Totale inkomsten in euro 110.000

Microfluidic solvent exchanger 
(MSX)

11396 BCA

Doelstelling

Surface nanobubbles zijn sferische-cap objecten 

bestaande uit gas (drukken ca. 10-20 atmosfeer) met 

een typische diameter van 100 nm en een hoogte 

van 10 nm. De nanobubbles ontstaan aan een vast/

vloeistof interface. Het ontstaan/bestaan van deze 

nanobubbles kan nadelig zijn, immersion lithografie, 

ASML, maar soms ook voordelig; regelen van de flow 

in een microfluïdisch kanaal, Oce. Het begrijpen van 

het ontstaan, de dynamiek en de stabiliteit van de 

nanobubbles zijn kerndoelen van dit project.

Resultaat na 5 jaar

Het ontstaan, de stabiliteit en de dynamica van 

surface nanobubbles is onderzocht. Daarnaast is de 

dynamica van oplossende waterdruppels en druppels 

bestaande uit meerdere componenten bestudeerd. 

Naast de reeds bekende constant contact angle, 

constant radius en stick-slide modi voor het oplos-

proces hebben we een nieuwe modus gevonden, de 

zogenaamde plak-sprong modus. De structuur en de 

dynamica van opgesloten vloeistoffen (water, maar 

ook water/alcohol mengsels) is in detail bestudeerd. 

Zo blijkt water gevangen tussen een micasubstraat en 

een enkele grafeenlaag zelfs bij kamertemperatuur al 

te kunnen bevriezen.

Gebruikers

Universiteit Twente  /  Faculteit der Technische 

Natuurwetenschappen (TNW)  /  Applied Physics  /  

Physics of Fluids (PoF)

Projectleider Prof.dr. D. Lohse  Programma NWO-nano  

Totale toewijzing in euro 497.168  Totale inkomsten in 

euro 20.000

Surface nanobubbles: 
Benefit and hinderance

11431  0AA

Doelstelling

In dit project werd de mogelijkheid onderzocht om  

met ionische polymeren coacervaten te vormen en  

die magnetiseerbaar te maken door er magnetische 

ionische vloeistoffen in op te lossen om zo Soft 

Magnetic Matter te maken. Doel van het onderzoek 

was ook de toepasbaarheid van de coacervaten, met 

hun ionische interieur analoog aan de gebruikelijke 

ionische vloeistoffen, voor extractie van een breed 

spectrum aan moleculen te onderzoeken.

Resultaat na 5 jaar

Er zijn multiresponsieve microgeldeeltjes ontwikkeld 

voor het stabiliseren van ionische vloeistof/water 

emulsies als alternatief voor de ionische vloeistof  

coacervaten, die niet stabiel bleken. Er werd gevonden 

dat reversibel emulsificeren en demulsificeren mogelijk 

is. Extractie van diverse moleculen uit waterige  

stromen werd bestudeerd, waarbij ook gemagneti-

seerde druppels extractievloeistof in een vloeistof-

stroom konden worden gefixeerd met behulp van een 

magnetisch veld. Daarnaast werd met ionische vloei-

stoffen een water in olie emulsie gedemulsificeerd 

en werd een protocol ontwikkeld voor phytoextractie 

waarbij lipides van eiwitten gescheiden kan worden 

zonder dat daarbij denaturatie optreedt.

Gebruikers

Harmsen Consultancy BV (Nieuwerker a/d IJssel)  /  

Food & Biotechnology Innovations (Zeist)  /  

Ioniqa Technologies BV (Eindhoven)  /  Institute  

for Sustainable Process Technology (Amersfoort)  /  

Synthon BV (Nijmegen) 

Projectleider Dr.ir. B. Schuur  Programma Perspectief 

SmartSep  Totale toewijzing in euro 688.518  Contracten 

Afstandsverklaring: UT; Afstandsverklaring: Marcel 

Workamp, WUR  Totale inkomsten in euro 172.130

Soft Magnetic Matter for  
Smart Separations

11410  CBA

Doelstelling

De toenemende bandbreedte-eisen en vraag naar  

grotere interconnectie datasnelheden vereist het 

gebruik van optische datacommunicatie over steeds 

kleinere afstanden. Momenteel zijn de grootste  

uitdagingen voor commercialisering van optische 

backplane technologie van prestatie en financiële 

aard. De hoge optische verliezen in de interconnects, 

veroorzaakt door materiaaleigenschappen, signaal 

routing, en input/output koppeling geven aanleiding 

tot beperkte prestaties. De doelstelling is het ontwik-

kelen van flip-chip gekoppelde optische versterkers  

op basis van geïntegreerde golfgeleiders in zeldzame-

aarde-ion gedoopt amorf Al2O3. Het streven is om 

het onderzoek naar en de ontwikkeling van optische 

versterkers op elk van de drie communicatie banden 

850, 1330 en 1550 nm) te realiseren en de integratie 

in de optical backplanes te optimaliseren. De realisatie 

van de voorgestelde high-gain versterker chips,  

gebaseerd op de standaard silicium-technologie,  

zorgt voor een aantrekkelijke low-cost oplossing voor 

de optische verliezen in de interconnects. Doel is  

de prestaties van de geïntegreerde optische verster-

kers in de backplanes te onderzoeken en op de drie 

communicatiebanden te vergelijken. Dit om zo de 

ontwikkelde technologie met de beste prestatie en 

kosten specificaties te kunnen identificeren.

Resultaat na 5 jaar

Twee soorten on-chip versterkers zijn bestudeerd in 

dit project. Spiraalvormige erbium gedoopte aluminium 

oxide versterkers  die direct op silicium wafers zijn 

geplaatst gaven een totale netto versterking van  

20 dB in een chip oppervlak van slechts 1 cm2 en zijn 

daarmee ideaal voor de integratie met optische back-

planes. Ytterbium gedoopte golfgeleider versterkers  

in een kristallijn basismateriaal uit de familie van 

kalium di- kunnen een versterking per eenheid van 

lengte geven van wel 500 dB/cm en zijn daarmee  

een grote belofte voor de realisatie van versterkers 

in on-chip toepassingen. Geïntegreerde prototypes 

worden op dit moment onderzocht. Het werk dat in 

dit project is uitgevoerd heeft vele vervolgprojecten 

mogelijk gemaakt op het gebied van de realisatie 

van nog kleinere versterkers op KW2 materialen 

STW- HiReAmp), lasers STW- Perspectief Memphis 

en ERC-Renos) en on-chip lasers in aluminium oxide 

Projectleider Dr. S.M. Garcia Blanco  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

628.035  Totale inkomsten in euro 45.000

Integrated Waveguide Amplifiers 
for Optical Interconnects (IWAOI)

11689  BBB

Doelstelling

Mechanische signalen spelen een belangrijke rol bij  

de ontwikkeling en organisatie van weefsels. Er is 

echter onvoldoende experimentele data beschikbaar 

om te bepalen hoe mechanische signalen cellulaire 

processen precies beïnvloeden. Dit is vooral het geval 

voor complexe weefselsystemen waar de verschil-

lende celtypes elkaars reactie op mechanische  

signalen kunnen beïnvloeden. Binnen dit project zal 

een screening systeem ontwikkeld worden waarmee 

het effect van een groot aantal gecombineerde  

mechanische signalen op cellen bepaald kan worden.

Resultaat na 5 jaar

Er is een nieuw systeem ontwikkeld waarmee  

het effect van een groot aantal gecombineerde op-

pervlakterekken en vloeistofstromen op cellen  

experimenteel bepaald kan worden. Het systeem 

wordt momenteel gebruikt binnen de eigen groep  

om het effect van mechanische signalen op de  

organisatie van bloedvaten in gekweekte weefsels  

te bestuderen. Daarnaast wordt het systeem gebruikt 

in Maastricht voor onderzoek naar de effecten van 

druk en vervormingen op het gedrag van zenuw- 

cellen bij patiënten met glaucoom, en in Eindhoven 

voor onderzoek naar het effect van oppervlakterekken 

en vloeistofstromen op de reactie van afweercellen  

op gekweekte hartkleppen.

Gebruikers

LioniX BV International BV (Enschede  /  Percuros 

BV (Enschede)  /  QTIS/e BV (Eindhoven)  /  Stichting 

Sanquin Bloedvoorziening (Amsterdam)  /  VU Medisch 

Centrum Amsterdam 

Projectleider Dr.ir. J. Rouwkema  Programma Vernieu-

wingsimpuls Veni  Totale toewijzing in euro 250.000

A lab-on-a-chip device to screen  
for the effect of mechanical signals 
on cells

11175  AAA
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Doelstelling

Er is een groot aantal software-gecontroleerde 

systemen die energie-intensieve apparaten bevatten. 

Voor het ontwerp van efficiënte energiebewuste 

softwaresystemen zijn er enkele uitdagingen. Ten 

eerste moet het energieverbruik samen met andere 

kwaliteitsdoelen worden geoptimaliseerd. Ten tweede 

moet de control software effectief kunnen reageren 

op een veranderende context. Ten derde moet de 

software herbruikbaar en aanpasbaar zijn om een 

grote variatie van systemen te ondersteunen.

Resultaat na 5 jaar

De onderzoekers hebben een software ontwerp-

methodologie voor energiebewuste software 

ontwikkeld. Deze is gebaseerd op een component-

model en -notatie die een specificatie van zowel het 

energieverbruik als het gedrag met betrekking tot 

andere hulpbronnen op niveau van een component-

interface faciliteert. Deze notatie heeft men Resource 

Utilization Model (RUM) genoemd. De methodologie is 

inmiddels in twee case studies toegepast.

Gebruikers

ASML Netherlands BV (Veldhoven)  /  Océ 

Technologies BV (Venlo)  /  TNO Eindhoven  /  

Software Improvement Group BV (Amsterdam) 

Projectleider Prof.dr.ir. M. Aksit  Programma Smart Energy 

Systems (SES)  Totale toewijzing in euro 298.072

Energy Optimization Framework  
for Embedded Systems

11850 BCB

Doelstelling

Het sturen van naalden voor de diagnose en  

behandeling van laesies in de lever is waardevol  

voor het minimaliseren van de plaatsingsfout en het 

verbeteren van de patiëntenzorg. Vooralsnog ligt de 

markt in dit bio-mechatronische werkgebied geheel 

open. Dit project is gericht op de verwezenlijking  

van stuurbare naalden en mechanische stuurmodel- 

len. Ook zal er worden onderzocht hoe de computer  

en gebruiker kunnen samenwerken in een intra- 

operatieve ‘shared control’ stuurtaak.

Resultaat na 5 jaar

Er zijn diverse prototypes en mechatronische  

systemen ontwikkeld, waaronder een tele-operatie-

platform voor geautomatiseerd naaldsturen, al dan 

niet gecombineerd met een haptische interface voor 

shared-control toepassingen. Stuurbare naalden en 

continuüm manipulatoren bestaande uit verscheidene 

stuurbare segmenten, waarbij geïntegreerde FBG-

sensoren zorgen voor een accurate vormreconstructie 

en aansturing. Handgestuurde naalden (zonder 

elektronische componenten) voor een snellere weg 

naar de markt. 

Gebruikers

Universitair Medisch Centrum Utrecht  /  DEAM  

(Amsterdam)  /  LifeTec Group (Eindhoven)  /   

Technobis Mechatronics (Uitgeest)

Projectleider Dr. S. Misra  Programma Perspectief 

H-Haptics  Totale toewijzing in euro 522.312  Totale 

inkomsten in euro 14.450

Shared control for robotically  
steering flexible needles

12159  ABA

Doelstelling

Multifunctionele waterkeringen (MFW’s) komen  

in Nederland vaak voor: opzichtig in ambitieuze  

projecten; of onopgemerkt. MFW’s kunnen sterk  

kunnen verschillen, afhankelijk van kenmerkende  

factoren: ruimte, concurrende functies, legitimiteit, 

budget afhankelijkheid. Twee PhD’s hebben  

onderzocht voor welke governance dillemma’s en 

uitdagingen MFW meebrengen, en hoe daarmee 

om te gaan. Zij onderzochten en ondersteunden 

de programma casus Dakpark, Grevelingen Volkerak 

Zoommeer, Grebbedijk, en Houston Galveston Bay.

Resultaat na 5 jaar

Twee PhD’s hebben van de casus governance 

arrangementen,-strategieën en -tactieken afgeleid 

hoe om te gaan met kennis, instituties, en verwach-

tingen bij het ontwerpen en realiseren van multi-

functionele waterkeringen. Er is een methode – de 

dilemma cube –  ontwikkeld om deelnemers te helpen: 

interpretaties van het project te delen; alternatieve 

invalshoeken te presenteren; onderlinge verbanden 

zichtbaar te maken en te visualiseren. Alle resultaten 

zijn uitgewerkt in wetenschappelijke publicaties, in 

presentaties voor gebruikers en brochures voor andere 

geïnteresseerden.

Gebruikers

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer  

(STOWA) (Amersfoort)  /  Ministerie van Financiën  

(’s-Gravenhage)  /  Wageningen University & Research 

Projectleider Dr. T. Hartmann  Programma Perspectief 

Integral design of multi-functional flood defences  

Totale toewijzing in euro 387.168  Totale inkomsten in 

euro 67.745

Governance and finance  
of multi-functional flood  
defences (1.3.1)

12181  ACB

U

Universiteit
Utrecht

Doelstelling

Groeihormoon (GH) controleert regelmechanismen 

zoals vetmetabolisme, insuline, groei en kanker, hart- 

en vaatfuncties, en immuunsysteemveroudering. 

GH is niet alleen een verouderingsfactor, het 

stimuleert ook kankergroei. Omdat GH net als andere 

cytokines werkt via het Jak kinase, wordt gezocht 

naar geneesmiddelen die niet Jak maar GH specifiek 

remmen.De afdeling Celbiologie (UMCU), Recharge 

BV (DDF groep) en Specs Zoetermeer werken samen 

om het geneesmiddel verder te ontwikkelen en op de 

markt te brengen.

Resultaat na 5 jaar

Uit een verzameling van 40.000 stoffen is in 4  

screening-stappen 3 verschillende stoffen  

geïdentificeerd die zowel in vitro als in een aantal 

menselijke cellen GH activiteit remmen, maar niet  

GM-CSF, een ander cytokine. Ze remmen in nano-

molaire concentratie de groei van borst- en darm-

kankercellen. Utilisatie wordt actueel indien blijkt dat 

ze ook in staat zijn tumorgroei in muizen te remmen. 

Het samenwerkingsverband zal octrooien aanvragen 

van geoptimaliseerde analoge stoffen ten behoeve 

van remming van kankergroei, inclusief metastasering 

en kankervorming.

Gebruikers

DC4U BV (Bussum)  /  Drug Discovery Factory  

(Bussum)  /  SPECS (Zoetermeer)  /  Universitair  

Medisch Centrum Utrecht  /  Universiteit Utrecht

Projectleider Prof.dr. J. Klumperman  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

775.351  Contracten Samenwerking: Recharge BV, 

Specs, UMCU  Totale inkomsten in euro 87.720

Targeting the Jak2 - growth  
hormone receptor interaction  
for treatment of cancer

11155 BBA

materialen H2020-GLAM). Het proefschrift van 

Vázquez-Cordova en Yean-Sheng Yong worden op  

dit moment afgerond.

Gebruikers

Advanced Development Industrial Solutions EMEA 

(‘s-Hertogenbosch)  /  BM Research Zürich (Ruschlikon, 

Zwitserland)  /  TNO (Delft)  /  TNO (’s-Gravenhage)  /  

XiO Photonics BV (Enschede)
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Projectleider Dr.ing. L. Bentsink  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 686.402  

Totale inkomsten in euro 48.000

Production environment 
and seed quality

11314 BAA

Doelstelling

Verschillende facetten worden onderzocht van het 

scheiden van magnetische nanodeeltjes in een  

magnetiseerbaar poreus medium van willekeurig  

gepakte staafjes. Computersimulaties geven  

informatie over de pakkingsstructuur, ook in de  

aanwezigheid van een harde wand, en over het  

gedrag van nanodeeltjes in een magnetische  

veldgradiënt. Resultaten leiden tot een beter begrip 

van het scheidingsproces. Magnetisch geladen  

modeldeeltjes worden gesynthetiseerd ten behoeve 

van scheidingsexperimenten.

Resultaat na 5 jaar

Een experimentele opstelling is ontwikkeld voor  

magnetische scheidingsexperimenten. In samen-

werking met Ioniqa Technologies is hier een feasibility 

study naar uitgevoerd. Software is ontwikkeld en 

verbeterd om willekeurige pakkingen van diverse  

granulaire materie te simuleren, ook in de aanwezig-

heid van een wand, en om het gedrag van magneti-

sche deeltjes in de nabijheid van een magnetische 

cilinder accuraat weer te geven. Er is tevens een 

methode ontwikkeld om magnetisch geladen, 

functionele, eiwit-gebaseerde modelcolloïden te 

synthetiseren.

Gebruikers

Harmsen Consultancy BV (Nieuwerkerk a/d IJssel)  /  

NIZO food research BV (Ede)  /  Unilever R & D   

(Vlaardingen)  /  Food & Biotechnology Innovations 

(Zeist)  /  Ioniqa Technologies BV (Eindhoven)  /   

Institute for Sustainable Process Technology  

(Amersfoort)  /  Philips Innovation Services System in 

Package (Eindhoven)

Doelstelling

Het doel van dit project is te onderzoeken wat de 

invloed van de omgeving is op zaadkwaliteit, gen 

expressie en metaboliet-(inclusief plant hormonen) 

profielen. Het verkregen inzicht kan door de zaad-

bedrijven gebruikt worden voor het ontwikkelen van 

praktische oplossingen (bijvoorbeeld, selectie van de 

meest optimale locatie voor zaadproductie) voor de 

verbetering van de zaadkwaliteit.

Resultaat na 5 jaar

Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in hoe de  

omgeving van de moederplant de fysiologie van  

het zaad en daarmee de zaadkwaliteit beïnvloedt.  

Het is gebleken dat lage temperatuur, en variatie  

in lichtintensiteit de meeste invloed hadden. Over  

het algemeen zijn de effecten generiek voor de  

genotypen die getest zijn. Het is gebleken dat een 

deel van de fysiologie verklaard kan worden aan de 

hand van gewijzigde metabolietprofielen. Met name 

zaad-galactinolhoeveelheden blijken voorspellend 

voor de bewaarbaarheid van zaden. Dit is ook  

aangetoond voor een populatie van brassica zaden  

die door één van de bedrijven aangeleverd is.

Gebruikers

Rijk Zwaan Nederland BV (De Lier)  /  Bejo Zaden 

BV (Warmenhuizen)  /  Enza Zaden BV (Enkhuizen)  /  

Monsanto Holland BV  (Bergschenhoek)

Projectleider Prof.dr. A.P. Philipse  Programma Perspectief 

SmartSep  Totale toewijzing in euro 381.584  Totale 

inkomsten in euro 97.000

Smart Separation via  
Magnetic Emulsions in  
Magnetic Porous Media

11398  CCA

Doelstelling

Kennis welke in dit project wordt gegenereerd geeft 

inzicht in de fundamentele mechanismen van planten 

immuniteit. Dit heeft lange-termijn gevolgen voor 

veredelingsbedrijven in hun streven naar verbeterde 

gewassen en de bijdrage aan duurzame land- en 

tuinbouw.

Resultaat na 5 jaar

Het Vidi-project heeft 23 peer-reviewed wetenschap-

pelijke publicaties opgeleverd, waarbij 17 keer de 

Vidi-houdster eerste of correspondentie-auteur is. 

Bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in de ontwikkelde 

technologie en methoden gezien hun deelname in 

vervolgaanvragen en -trajecten. De Vidi-houdster 

heeft het onderzoek uitgedragen middels activiteiten 

voor het Universiteitsmuseum, interviews in onder 

andere C2W en UU-alumi en YouTube. 

Gebruikers

Bejo Zaden BV (Warmenhuizen)  /  Enza Zaden BV  

(Enkhuizen)  /  Keygene NV (Wageningen)  /  Rijk 

Zwaan Nederland BV (De Lier)

Projectleider Dr. S.C.M. van Wees  Programma Vernieu-

wingsimpuls Vidi  Totale toewijzing in euro 800.000  

Contracten Afstandsverklaring: UU, Eberhart Karls 

Universität

Networking hormones in plant  
immunity: an ecological and a  
systems approach to make sense 
out of defense signaling

11281  BAA

Doelstelling

Voor het goed functioneren van cellen zijn gespeci-

aliseerde onderdelen nodig, zoals mitochondriën die 

energie leveren. We hebben veel aanwijzingen dat de 

juiste positie van deze onderdelen essentieel is voor 

het goed functioneren van een cel. Tot nu toe was 

het echter niet mogelijk om selectief een bepaald 

celonderdeel op een bepaalde plek te krijgen of weg 

te halen. Met onze nieuw ontwikkelde techniek is het 

nu voor het eerst mogelijk om het transportsysteem  

in een cel zo selectief en lokaal te sturen, dat dit wel 

kan. We kunnen nu de celonderdelen die ze willen  

onderzoeken besturen met blauw laserlicht. In het 

deel van de cel dat ze met het laserlicht beschijnen, 

koppelen de gewenste onderdelen zichzelf aan zo-

genaamde motoreiwitten. Deze moleculaire motoren 

kunnen over het geraamte van de cel lopen en zo 

onderdelen transporteren. Elk type motoreiwit heeft 

zijn eigen bestemming. Door het lokaal koppelen en 

ontkoppelen van het juiste motoreiwit, kunnen de 

te onderzoeken onderdelen naar de gewenste plek 

worden gestuurd.

Resultaat na 5 jaar

Als toepassing van de door ons ontwikkelde techniek 

bekijken we of de positie van een specifiek type 

|transportblaasjes invloed heeft op de groei van een 

axon. Een axon is een uitloper van een zenuwcel  

die signalen uitstuurt en kan wel een meter lang 

kan worden. Aan het uiteinde van een axon zit een 

groeikegel. Door de positie van de blaasjes te variëren, 

hebben wij nu voor het eerst aangetoond dat hun 

aanwezigheid in de groeikegel bijdraagt aan de groei 

van het axon. Als zij op een andere plek in het axon 

zitten, leidt dit niet tot groei. Zo kunnen we heel 

nauwkeurig onderzoeken welke rol de positie van  

een onderdeel vervult in het functioneren van  

een zenuw cel. Met onze techniek kunnen we nu 

onderzoeken of het bevorderen van het transport, 

kan bijdragen aan het herstel van zenuwschade. Dit 

is belangrijk om het ontstaan van hersenziekten als 

Alzheimer en ALS te begrijpen.

Projectleider Prof.dr. C.C. Hoogenraad  Programma NWO-

nano  Totale toewijzing in euro 497.168

Spatiotemporal control of 
neuronal nanomachines

11421  ABA

Doelstelling

De champignon is hoogwaardig voedsel dat onder 

meer rijk is aan eiwit en vezels. In de Europese Unie 

wordt jaarlijks 1 miljoen kilo champignons geprodu-

ceerd, waarvan 25% in Nederland met een waarde van 

€ 300 miljoen. Het proces van champignonvorming is 

grotendeels onbegrepen. Het doel van het project was 

om het regulatienetwerk van paddenstoelvorming 

op te helderen en om deze kennis toe te passen om 

productie van champignons te verbeteren.

Resultaat na 5 jaar

De belangrijkste bevindingen van het project  

waren dat 1) Verhoogde productie van het regulatie-

eiwit C2H2 in de champignon leidt tot versnelde  

paddenstoelaanmaak. Productietijd zou hiermee met 

5% teruggebracht kunnen worden. 2) Regulatie-

eiwitten die betrokken zijn bij paddenstoelvorming 

ook betrokken zijn bij remming van de doorgroeiing 

van het substraat. Het uitschakelen van deze eiwitten 

zorgt voor versnelde doorgroeiing. Deze vinding is 

vastgelegd in de patentaanvraag ‘Increased vegeta-

tive growth of fungi’ (JF Pelkmans, LG Lugones, HAB 

Wösten; 2016). Op dit moment (najaar 2016) wordt 

onderhandeld met een start-up bedrijf om de IP over 

te nemen.

Gebruikers

Advanced Mushroom Research BV (‘s-Gravenhage)  /  

C4C Holding BV (Milsbeek)  /  CNC Grondstoffen BV 

(Gennep)  /  Mushroom Office (‘s-Hertogenbosch)  /  

Paddenstoelenteelt (‘s-Hertogenbosch)  /   

Productschap Tuinbouw (Zoetermeer)

Projectleider Prof.dr. H.A.B. Wösten  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

761.684  Contracten Optie: CNC Grondstoffen BV, TUD, 

CNC Grondstoffen BV, Universiteit Utrecht Holding BV  

Octrooien Fast growing fungal strains  Totale inkomsten 

in euro 85.000

Push the white button; 
controlling mushroom formation

11615  CCA

Doelstelling

Schimmels worden gebruikt voor de productie van  

farmaceutische en industriële eiwitten. Hiertoe  

worden zij gekweekt in bioreactoren, waarin zij  

micro-kolonies vormen. Eerste resultaten suggereer-

den dat deze kolonies zich niet homogeen gedragen 

wat betreft gen-activiteit, waardoor er populaties 

kolonies aanwezig kunnen zijn met verschillende 

productiviteit. In het project is  onderzocht of dit  

inderdaad het geval is en hoe deze kennis ingezet 

kan worden om eiwitproductie te verhogen.

Resultaat na 5 jaar

In het project is een deeltjes sorter aangeschaft 

waarmee micro-kolonies gesorteerd konden worden 

op grootte en gen-activiteit. Middels deze technologie 

is gen-activiteit bepaald in populaties van relatief 

kleine en grote micro-kolonies. Het bleek dat genen,  

betrokken bij zetmeel afbraak, in andere kolonies tot 

expressie kwamen dan genen betrokken bij hemi-

cellulose afbraak. Deze kennis is van groot belang  

voor de industrie omdat het aantoont dat men geen 

gen activiteit kan bepalen door de gehele culture te 

analyseren; je neemt dan een gemiddelde activiteit 

waarbij je biologisch relevante mechanismen mist.

Gebruikers

DSM Food Specialties BV (Delft)  /  Dyadic Nederland 

BV (Wageningen)  /  Genencor International  

BV (Leiden)  /  TNO (ZEIST)  /  Union Biometrica  

(Holliston Massachusetts, Verenigde Staten)  /   

Union Biometrica (Geel, België)

Projectleider Prof.dr. H.A.B. Wösten  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

737.727  Totale inkomsten in euro 66.000

Heterogeneity of the  
fungal mycelium in an  
industrial fermentation

11162  CAA
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Doelstelling

Er zijn verschillende manieren om een dunne laag 

amorf silicium bovenop een plak kristallijn silicium  

te zetten. Een van die manieren is Plasma Enhanced  

Chemical Vapor Deposition PECVD). Aan de Univer-

siteit Utrecht is onderzocht hoe dit proces eigenlijk 

werkt, en welke parameters de uiteindelijke eigen-

schappen van de gedeponeerde laag bepalen. Het pro-

ject is een van de negen projecten die zijn uitgevoerd 

in het kader van het Perspectiefprogramma FLASH.

Resultaat na 5 jaar

Met een speciaal voor dit doel gebouwd meetapparaat 

is de energie van de ionen gemeten bij verschillende 

plasmacondities. Er is een begin gemaakt met het 

aanleggen van een bibliotheek van gegevens over  

de relatie tussen een aantal inputparameters en 

karakteristieken van de daaruit voortvloeiende laag. 

Dat is een complex model dat in de toekomst steeds 

geavanceerder moeten worden. De kennis die is op-

gedaan over het PECVD-proces is niet alleen relevant 

voor de productie van zonnecellen, maar ook voor de 

depositie van andere soorten lagen in de micro- en 

nanoelektronica. Het onderzoek heeft laten zien dat 

zowel voor depositie per stuk als voor depositie aan 

de lopende band de juiste condities zijn te vinden.  

Dat biedt de industrie ook handvatten om te besparen 

op de productiekosten van zonnecellen.

Gebruikers

Energieonderzoek Centrum Nederland (Petten)  /  

Meyer Burger Netherlands BV (Eindhoven)  /   

Morphotonics BV (Veldhoven)  /  OM&T BV  

(Eindhoven)  /  Oxford Instruments (Bristol, Groot  

Brittannië)  /  Tempress Systems BV (Vaassen)

Projectleider Dr. J.K. Rath  Programma Perspectief FLASH  

Totale toewijzing in euro 517.433  Totale inkomsten in 

euro 41.352

Role of ion energy and gas  
phase transients on the crystalline 
silicon /hydrogenated amorphous 
silicon interfaces (1.1) 

Doelstelling

Hoe verhouden nieuwe silicium heterojunctie SHJ) 

zonnecelontwerpen zich wat kostenefficiëntie en 

milieubelasting betreft tot elkaar en tot conventionele 

zonnecellen? Dat is de centrale vraag die in het project 

is onderzocht. Is bijvoorbeeld een kostenreductie tot 

0.75 €/W mogelijk met een energie-terugverdientijd 

van minder dan 1 jaar? De energieprestaties van  

SHJ-ontwerpen ontwikkeld binnen het FLASH-

programma met bijzondere aandacht voor effecten 

van temperatuur en lage licht-intensiteit zullen ook 

worden onderzocht. Het project is een van de negen 

projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het 

Perspectiefprogramma FLASH.

Resultaat na 5 jaar

SHJ-zonnecellen en -modules hebben een vermin-

derde milieuvoetafdruk vergeleken met conventioneel 

monokristallijne PV-technologie. Ten tijde van het 

einde van het project was de energieterugverdientijd 

1.7 jaar, en onder de 1 jaar op korte termijn. De broei-

kasgasemissies van elektriciteit uit SHJ PV-systemen 

zijn momenteel 35 gCO2-eq/kWh, en op termijn 20-21 

gCO2-eq/kWh. De productiekosten van SHJ-modules 

worden geschat op 0.48-0.56 $/W, op termijn kan 

dit dalen naar 0.3-0.35 $/W. De energieprestaties 

van commerciële SHJ-modules zijn vergelijkbaar 

met concurrenten op gebied van prestaties bij lage 

lichtintensiteit en grote instralingshoeken, maar beter 

vergeleken met kristallijn silicium modules voor wat 

betreft temperatuureffecten.

Gebruikers

Energieonderzoek Centrum Nederland (Petten)  /  

Meyer Burger Netherlands BV (Eindhoven)  /  Oxford 

Instruments (Bristol, Groot Brittannië)  /  OM&T BV 

(Eindhoven)  /  Tempress Systems BV (Vaassen)

Projectleider Dr. W.G.J.H.M. van Sark  Programma Perspec-

tief FLASH  Totale toewijzing in euro 323.995  Totale 

inkomsten in euro 13.617

Economical and environmental  
assessment of FLASH modules (4.1)

12164  BBB 12172  BBB

V

Vrije
Universiteit
Amsterdam

Doelstelling

Het doel van dit project was om nanobodies (VHHs) 

tegen virale receptoreiwitten te identificeren met een 

modulerende werking. De nanobodytechnologie biedt 

een unieke benadering om deze spontaan actieve 

receptoreiwitten specifiek en effectief te remmen. 

Remming van oncogene signalering van deze virale 

receptor eiwitten is met name belangrijk in patiënten 

met een verhoogd risico voor het ontwikkelen van  

opportunistische herpesvirus geassocieerde ziekten.

Resultaat na 5 jaar

In dit project hebben wij remmende nanobodies 

(VHHs) ontwikkeld die de oncogene activiteit van  

het virale receptor eiwit US28, gedetecteerd in 

aggressieve hersentumoren, blokkeren. Ook zijn ze 

gebruikt om de expressie van deze virale receptor 

eiwitten in weefselbiopsies te bestuderen. Beiden 

toepassingen zijn essentieel voor de validatie van 

deze virale receptor eiwitten als potentiële thera-

peutische targets. De nanobody/VHH technologie 

biedt mogelijkerwijs een innovatieve manier om 

herpesvirus-geassocieerde ziekten te behandelen.

Gebruikers

Rijksuniversiteit Groningen  /  Cyto-Barr BV  

(Zuidhorn)  /  Leids Universitair Medisch Centrum 

(Leiden)  /  Ablynx NV (Zwijnaarde)  /  Vrije Universiteit 

van Amsterdam 

Projectleider Prof.dr. M.J. Smit  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 746.955  

Contracten Optie: Ablynx NV, VU  Totale inkomsten in euro 

125.000

Variable domains of camelid 
heavy chain-only antibodies 
(VHH) to selectively inhibit 
oncogenic virally-encoded 
G protein-coupled receptors

11462  AAA

Doelstelling

Een universeel platform werd ontwikkeld voor trans-

port van heterologe eiwitten naar het extracellulaire 

milieu van bacteriën. Project 1) presentatie van 

recombinante antigenen aan het oppervlak van 

levende Salmonella ten behoeve van vaccine ontwik-

keling, in het bijzonder een multivalent vaccine tegen 

tuberculose. Project 2) export van recombinante eiwit-

ten naar bacterieel kweekmedium ten behoeve van 

industriële eiwitproductie. Extracellulaire productie 

van een menselijk hormoon werd getest.

Resultaat na 5 jaar

1) Tuberculose antigenen werden succesvol in  

hoge dichtheid aan het oppervlak van verzwakte 

Salmonella gebracht. Het aldus gecreëerde levende 

prototype-vaccine was zeer immunogeen in muizen, 

maar bood geen bescherming tegen infectie. Een 

afgeleid, niet-levend buitenmembraan-vesicle  

vaccine bood dat wel en wordt doorontwikkeld door 

gebruiker Abera Bioscience. 

2) Tests met een reeks recombinante eiwitten 

illustreerden dat flexibiliteit ten aanzien van export 

van gestructureerde cargo’s verbetering behoeft 

voor universeel industrieel gebruik van het platform. 

Verbeterde prototypes zijn gecreëerd en verder in 

ontwikkeling bij VU/Abera Bioscience. 

Gebruikers

Abera Bioscience AB (Stockholm, Zweden)  /   

AB Sciex / Sciex Separations (Stockholm, Zweden)  /  

Institute of Translational Vaccinology (InTraVacc ) 

(Bilthoven)

 

Projectleider Dr. S. Luirink  Programma Open Techno-

logieprogramma  Totale toewijzing in euro 340.040  

Contracten Optie: Abera Bioscience AB  Totale inkomsten 

in euro 96.688

The E. coli Hbp autotransporter: 
a novel platform for live vaccine 
development and heterologous 
protein secretion

11640  CBA

Doelstelling

Beroerte is een belangrijke oorzaak van overlijden 

en blijvende handicaps. Een zeer effectieve therapie 

(intraveneuze trombolyse) kan de effecten geheel 

wegnemen wanneer deze snel na de beroerte wordt 

toegediend. Echter komt slechts een klein deel van  

de patiënten in aanmerking voor de therapie vanwege 

de mogelijk ernstige bijeffecten en de daarmee  

samenhangende strenge richtlijnen voor het 

toepassen. In dit onderzoek wordt bekeken of CT, die 

standaard wordt gemaakt van patiënten met sympto-

men van beroerte, ook informatie kan geven over de 

mogelijke kans op bijeffecten, zodat meer patiënten in 

aanmerking kunnen komen voor de therapie. Hiertoe 

zijn een aantal nieuwe technieken ontwikkeld die kunnen 

voorspellen 1) hoe groot de kans op een bloeding is 

(ernstig bijeffect), door het berekenen van het lek in  

de bloedvaten, 2) hoe groot de kans op een succes 

van de trombolyse is, door het verbeteren van de per-

fusie metingen en het bepalen van de bloedstroom-

snelheid in de vaten van de aangedane zijde, en 3) 

hoe groot de kans op een succes van de trombolyse is, 

door de dichtheid en samenstelling van de trombus te 

bepalen. Daarnaast zijn er wat ‘spin-off’ resultaten  

behaald bij toepassing van de in dit project ontwik-

kelde technieken op oncologische vraagstukken..

Resultaat na 5 jaar

De ontwikkelde kennis en technieken zijn van  

belang voor Philips Healthcare, de grootste industriële 

partner in het project. Met name interessant zijn de 

ontwikkelde algoritmes om tot een vermindering van 

de ruis en dus patiënt dosis te komen (bilateral filter), 

en tot een robuuste schatting van de perfusie (Model 

based NLR) te komen. Hemolab heeft in dit project 

zelf en met de hulp van academische waardevolle 

kennis op gedaan in het simuleren van perfusie voor 

in-vitro onderzoek. Daarnaast is er interesse getoond 

door Quantib en Nico-lab naar de trombuspermeabili-

teit metingen die binnen dit project ontwikkeld zijn.  

Er is een mogelijkheid om deze analyses door te 

ontwikkelen in een commercieel traject.

Gebruikers

LifeTec Group (Eindhoven)  /  Philips Healthcare 

Nederland BV (Best)  /  Universitair Medisch Centrum 

Utrecht

Projectleider Dr.ir. H.W.A.M. de Jong  Programma Perspec-

tief CARISMA  Totale toewijzing in euro 600.252  Totale 

inkomsten in euro 260.000

AIRSPACE: Advanced Imaging for 
Risk Stratification of Stroke Patients 
using CT Examinations

11632  CCA
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Doelstelling

Het doel van dit project is om de limitaties van een 

menselijke operator in visueel-haptische taken te 

bepalen en om een paradigma te ontwikkelen voor  

effectieve integratie van visuele en haptische  

feedback, zodat de werkzaamheden van de mense- 

lijke operator optimaal zijn. 

Project 4.1: In dit project worden experimenten  

uitgevoerd om de menselijke limitaties te bepalen  

en om het paradigma voor effectieve visuele en 

haptische integratie te valideren.

Project 4.2: Dit project focust op het ontwikkelen  

van modellen om de experimenten en de ontwikke-

ling van het paradigma voor effectieve visuele en 

haptische integratie te beschrijven.

 

Resultaat na 5 jaar

Dit project heeft voor nieuwe inzichten gezorgd in 

the limitaties van de menselijke operator in visuele-

haptische werkzaamheden en deze inzichten kunnen 

worden gebruikt in het ontwerpen van nieuwe  

systemen voor visuele en haptische feedback om  

de werkzaamheden van de menselijke operator te 

optimaliseren. Tot zover heeft het project nog niet 

geleid tot concrete implementatie in de praktijk.

Gebruikers

Moog BV (Nieuw-Vennep)  /  MOTEK Medical BV 

(Amsterdam)

Projectleider Prof.dr. J.B.J. Smeets  Programma Perspectief 

H-Haptics  Totale toewijzing in euro 686.718  Totale 

inkomsten in euro 202.440

Haptic fidelity in a visual world

12160 BAA

W

Wageningen
University

& Research

Doelstelling

Er bestaat in planten een veelheid aan natuurlijke 

genetische variatie die nog niet gebruikt wordt om 

planten weerbaarder te maken tegen insectenvraat. 

In dit project wordt een high throughput methode 

ontwikkeld om insectengedrag te koppelen aan de 

genetische variatie binnen een HapMap populatie van 

Arabidopsis. Het project zal proof of concept bieden 

dat via deze weg nieuwe moleculaire merkers en 

genen geïdentificeerd kunnen worden die betrokken 

zijn bij resistentie.

Resultaat na 5 jaar

Het project heeft zijn doelstellingen gehaald. Er is 

proof of concept geleverd dat 1, insectengedrag 

gebruikt om resistentiegenen te identificeren en 2, 

wat de eisen zouden moeten zijn aan software en 

hardware om het voor de praktijk aantrekkelijk te 

maken. Op basis van die resultaten is er van 2014-

2018 een derde geldstroom Topsector TU project 

U-TKI-2013-004 aangevraagd en uitgevoerd waarin 

dit verder ontwikkeld is onder de naam EthoAnalysis 

en EntoVision. Het is de bedoeling dat dat product in 

2018 op de markt gebracht wordt in een samenwer-

king tussen Noldus IT BV en Wageningen UR.

Gebruikers

Wageningen Plant Research (Wageningen)  /  Noldus 

Information Technology BV (Wageningen)  /  Royal 

Van Zanten / Van Zanten Breeding BV (Aalsmeer)  /  

Noldus Information Technology BV (Wageningen)

Projectleider Prof.dr. M. Dicke  Programma Perspectief 

Learning from Nature to protect Crops  Totale toewijzing 

in euro 742.579  Totale inkomsten in euro 255.748

Genetical genomics to identify 
genes involved in resistance against 
two major agricultural insect pests

10989  BBA

Doelstelling

Het doel van dit onderzoeksproject is het verbeteren 

van kennis over de relatie tussen kreupelheid, uitval  

en osteochondrose OC), het natuurlijke verloop van 

OC, de relaties van OC met omgevingsfactoren zoals 

huisvestingssysteem, voerniveau en voersamenstel-

ling, en de genen te identificeren die van belang zijn 

voor het voorkomen van OC bij varkens. Het uiteinde-

lijk doel is om  interventie strategieën te ontwikkelen 

met als doel OC in de varkenshouderij terug te dringen.

Resultaat na 5 jaar

Naast duidelijke effecten van voeding speelt ook 

de genetische achtergrond een rol bij de incidentie 

van osteochondrosis. Schade aan de gewrichten 

ten gevolge van osteochondrosis is duidelijk waar 

te nemen bij het slachten. Het aantonen van pijn bij 

dieren met osteochondrosis is minder eenvoudig vast 

te stellen evenals het aantonen van een verminderd 

bedrijfsresultaat. De nieuwste technieken zoals een 

CT scanning CT scan is een röntgenapparaat dat een 

serie foto’s maakt) maken het mogelijk om osteo- 

chondrosis te scoren aan het levende dier. Door CT 

scanning toe te passen op het belangrijkste keuze-

moment in de varkensfokkerij, dat is vlak voor het  

maken van de volgende generatie, is het mogelijk  

om de genetische aanleg van varkens voor osteo-

chondrosis te verminderen. Dit in combinatie met een 

aangepaste voeding van varkens op jeugdige leeftijd 

zal de incidentie van osteochondrosis in de varken-

spopulatie verminderen.

Gebruikers

ForFarmers Group BV (Lochem)  /  Productschap 

Diervoeder (Zoetermeer)  /  Topigs Norsvin Research 

Center BV (Beuningen)  /  Universiteit Utrecht 

Projectleider Dr.ir. H. Bovenhuis  Programma Open Tech-

nologieprogramma  Totale toewijzing in euro 1.045.600  

Contracten Optie IPG: Universiteit Utrecht, Institute for 

Pig Genetics BV, WUR; Afstandsverklaringen studenten: 

Ellen Damen, Guus Diepenmaat, Anne-Marieke Smid, 

Lubberta de Jong, Linda Mergner, UU  Totale inkomsten in 

euro 183.380

Identification of genetic and 
environmental risk factors 
determining the prevalence 
and the impact on welfare of 
osteochondrosis (OC) in pigs

11116  BAA

Doelstelling

Verticillium spp. zijn bodem-gebonden plant pathoge-

nen die > 200 waardplanten, waaronder economisch 

belangrijke gewassen, kunnen infecteren. Arabidopsis 

is gebruikt om de rol van RNA silencing in Verticillium 

resistentie te onderzoeken. Transcriptoom analyse 

van een Arabidopsis mutant die geblokkeerd is in 

gen-silencing, en verlaagde Verticillium afweer heeft, 

heeft geresulteerd in de identificatie van kleine RNA 

sequenties siRNAs) en hun target genen die aan de 

basis liggen van Verticillium resistentie.

Resultaat na 5 jaar

Er zijn vele Arabidopsis siRNAs en transcripten  

geïdentificeerd die gereguleerd worden tijdens  

Verticillium infectie. Maar voor 2 tasiRNA en  

2 miRNA Arabidopsis sequenties zijn ook hun  

respectievelijke target genen onderzocht en is  

kunnen aantonen dat deze een rol kunnen spelen  

tijdens de Verticillium infectie. Zes siRNA target 

genen zijn verder onderzocht en voor sommige  

genen is  aangetoond dat afwezigheid van de  

transcripten resulteert in Verticillium resistente  

Arabidopsis planten. Verwacht wordt dat de  

afwezigheid van deze transcripten in tomaat ook  

kan leiden tot Verticillium resistente planten.

Gebruikers

Bejo Zaden BV (Warmenhuizen)  /  HZPC Research 

(Metslawier)  /  Keygene NV (Wageningen)  /  Rijk 

Zwaan Nederland BV (De Lier)  /  Syngenta Seeds BV 

(Enkhuizen)

Projectleider Prof.dr.ir. B.P.H.J. Thomma  Programma 

Open Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

357.494  Totale inkomsten in euro 63.000

The role of RNA silencing in 
Arabidopsis defense against the 
fungal pathogen Verticillium

11126  BAA

Doelstelling

Het doel van ons project was om de technologieën te 

verbeteren om met super-resolutie nauwkeurigheid te 

kijken naar dynamische processen in cellen. Idee was 

om ‘dyna-STORM’ hiertoe te ontwikkelen, om door 

stochastische photo-activatie van fluoroforen, zowel 

een hoge mate van spatiële als temporele controle 

te verkrijgen. Dit is toegepast in drie biologische sys-

temen: Intraflagular Transport in C. elegans cilia (VU), 

membraaneiwitten in E. coli (VU) en DNA reparatie in 

menselijke cellen (Rotterdam).

Resultaat na 5 jaar

Het idee van dyna-STORM is uitgewerkt en gebouwd, 

maar gedurende toepassingen werd duidelijk dat een 

simpelere aanpak, op een dynamische manier PALM/

STORM bedrijven, beter was om de doelen te bereiken. 

Hiertoe moesten dan wel analyse tools ontwikkeld 

worden. Bovendien kwamen vergelijkbare commerciële 

systemen op de markt. We hebben daarom een switch 

gemaakt van instrument naar meer work-flow ontwik-

keling en hebben succesvol data-analyse strategieën 

op poten gezet en toegepast in C. elegans en E. coli. 

Dit heeft geleid en zal nog leiden tot belangrijke 

manuscripten en analyse methoden.

Gebruikers

Coherent BV (Utrecht)  /  Coherent Europe BV 

(Utrecht)  /  Erasmus MC (Rotterdam)  /  Hubrecht 

Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcel-

onderzoek (Utrecht)  /  Nikon Instruments Europe 

BV (Amsterdam)  /  Scientific Volume Imaging BV 

(Hilversum)

Projectleider Prof.dr.ir. E.J.G. Peterman  Programma Per-

spectief Nanoscopy  Totale toewijzing in euro 453.168  

Totale inkomsten in euro 6.200

Dyna-STORM for visualization 
of intracellular dynamics with High 
spatial and temporal resolution

12155 AAA
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Doelstelling

Het doel van het DRYFRAC project was de ontwik-

keling van een nieuw droogscheidingsproces voor 

de productie van voedsel ingrediënten gebaseerd op 

tribo-elektrische oplading en scheiding van geladen 

deeltjes in een elektrisch veld. Het onderzoek betrof 

zowel een experimentele als modelmatige studie naar 

electrostatische oplading en realisatie van een schei-

dingsapparaat. Vanuit utilisatieoogpunt is dit proces 

niet alleen energie efficiënter, maar ook milder dan de 

huidige natte isolatie processen.

Resultaat na 5 jaar

Dit project heeft niet alleen geresulteerd in betere 

begripsvorming van elektrostatische oplading van 

deeltjes, maar ook in de realisatie van een nieuw 

scheidingsapparaat. Tijdens evaluaties is ontdekt 

dat elektrostatische scheiding meer efficiënt is in 

vergelijking met andere technieken voor verrijking 

van peulvruchten in functionele ingrediënt fracties. 

Er wordt voorgesteld om het apparaat verder door te 

ontwikkelen naar een grootschalig productieproces. 

De fundamentele kennis met betrekking tot elektro-

statische oplading van deeltjes is verankerd in discrete 

deeltjes modellen. Dit model zal in de toekomst in 

bredere zin toepasbaar zijn doordat sleutelparameters 

eenvoudig experimenteel bepaald kunnen worden met 

de experimentele procedure ontwikkeld in dit project.

Gebruikers

Harmsen Consultancy BV (Nieuwerker a/d IJssel)  /   

Unilever R & D Vlaardingen BV (Vlaardingen)  /   

DNP-Research & Development (Delft)  /  Wageningen 

University & Research  /  Institute for Sustainable 

Process Technology (Amersfoort)  /  Akzo Nobel 

Chemicals BV (Amersfoort)

Al kleine variaties in DAAO-activiteit in de hersenen 

geeft aanleiding tot hersenziekten. In dit onderzoek 

is structuur en rol van individuele aminozuurposities 

van dit enzym bestudeerd afkomstig van gist, varken 

en mens. Met behulp van de door ons ontwikkelde 

rationele werkwijzen is cruciale vaak niet direct 

vanzelfsprekende aminozuurposities met betrekking 

tot activiteit, stabiliteit en substraatspecificiteit 

geïdentificeerd en gekarakterizeerd. De biochemische 

activiteit van diverse rationeel ontworpen mutanten 

lieten een voorspelde substraatspecificiteit- modu-

latie zien. De hier ontwikkelde rationele werkwijzen 

voor smart-library design kan worden gebruikt voor 

industriële applicaties. De opgedane kennis over het 

functioneren van DAAO heeft mogelijk ook een rol bij 

klinische applicaties.

3) Alfa-amylase.

Met behulp van dezelfde rationele statistische tech-

nieken als hierboven beschreven en door gebruik  

te maken van een up-to-date structuurgebaseerde 

superfamilie alignment (3DM, Bioprodict) voor 

alfa-amylases, en met wat geleerd is met betrekking 

tot het belang van water toegankelijkheid, zijn er 

industrieel gebruikte alfa-amylase rationele mutant-

bibliotheken ontworpen voor een nog hogere stabi-

liteit/temperatuurtolerantie en voor een veranderd 

pH-optimum. Deze mutanten zijn gescreened door de 

robotic set-up van Genecor/Danisco. De resultaten van 

deze automatische high-throughput-analyse laten 

inderdaad zien dat met behulp van deze rationele 

aanpak kandidaten gevonden kunnen worden met de 

beoogde eigenschappen. Een pre-selectie wordt nog 

verder bestudeerd en de rationele workflow en resul-

taten zullen op korte termijn gepubliceerd worden.

Gebruikers

Lead Pharma Holding BV (‘s-Hertogenbosch)  /   

Bio-Prodict BV (Nijmegen)  /  DSM Food Specialties BV 

(Delft)  /  Dupont (Leiden)

Projectleider Dr.ir. M.A.I. Schutyser  Programma Perspec-

tief SmartSep  Totale toewijzing in euro 727.583  Totale 

inkomsten in euro 182.000

New Driving Forces for 
Dry Fractionation

11399  CBA

Doelstelling

Nauwkeurige en tijdige neerslagwaarnemingen aan 

het aardoppervlak zijn cruciaal voor waterbeheer, 

landbouw, weersverwachting en klimaatonderzoek. 

Echter, het overgrote deel van de aarde ontbeert deze 

waarnemingen, zodat er meer nodig zijn. Een nieuwe 

techniek rekent de demping van het signaal tussen 

gsm-masten om naar regenintensiteiten. In dit project 

wordt onderzocht of straalverbindingen van mobiele 

telefonienetwerken kunnen worden gebruikt om 

landsdekkende regenkaarten te maken.

Resultaat na 5 jaar

Jarenlange datasets van duizenden straalverbindingen 

van T-Mobile NL zijn gebruikt om regenkaarten voor 

Nederland te maken. Deze komen vaak goed overeen 

met radarbeelden. Daarnaast heeft een experiment 

meer inzicht gegeven in fouten(bronnen). Hiermee is 

een flinke stap gezet richting het ontwikkelen van  

een neerslagproduct en is onderbouwd dat straalver-

bindingen de regeninformatie in ontwikkelingslanden 

sterk zou kunnen verbeteren.

Gebruikers

Wageningen University & Research  /  Koninklijk  

Nederlands Meteorologisch Instituut (De Bilt)  /  

Arcadis NV (‘s-Hertogenbosch)  /  KnowH2O (Berg en 

Dal)  /  T-Mobile Netherlands BV (‘s-Gravenhage)  /  

HydroLogic (Amersfoort)  /  Gemeenlandshuis Delft  /   

Stadsbeheer Watermanagement (Rotterdam)  /   

FutureWater BV (Wageningen)

Projectleider Prof.dr.ir. R. Uijlenhoet  Programma Open 

Technologieprogramma  Totale toewijzing in euro 

496.963  Totale inkomsten in euro 1

Real-time Precipitation 
Monitoring Using Commercial 
Cellular Telephone Networks

11944  BBA

Doelstelling

De glastuinbouwsector is een belangrijke sector in 

Nederland. Energiekosten bedragen ruim een derde 

van de totale kosten. De kosten en de behoefte om 

de productie te verduurzamen heeft ertoe geleid 

dat steeds meer bedrijven geïnvesteerd hebben in 

verschillende (nieuwe) technieken voor verwarmen 

en koelen. Daardoor zijn systemen ook complexer 

geworden en lastiger te regelen. Doel van dit project is 

om te komen tot een optimale regeling van een scala 

aan beschikbare apparaten voor verwarmen en koelen 

en de opslag van warmte en koude.

Resultaat na 5 jaar

In de eerste fase van het onderzoek is een optima-

lisatieprobleem geformuleerd om het energieverbruik  

van de kas te minimaliseren. De teler bepaalt  

hiervoor de onder en bovengrenzen voor de gewenste 

temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 in de kas.  

De potentiële energiebesparing is op warme dagen 

vooral afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare CO2. 

Een energiebesparing van 27% kan behaald worden 

met realistische grenzen voor het hele jaar 2012. 

De benodigde energie input wordt vervolgens zo 

kostefficiënt mogelijk geleverd door de verschillende 

installaties. Ook hiervoor is een optimalisatieprobleem 

geformuleerd en opgelost. De resultaten en modellen 

zijn vergeleken met data uit een commerciële kas met 

gerealiseerde prijzen voor gas en elektra voor het hele 

jaar 2012.

Gebruikers

Boonekamp Roses BV (Bleiswijk)  /  HortiMaX BV 

(Pijnacker)  /  Lek/Habo BV (Ter Aar)  /  Wageningen 

University & Research

Projectleider Prof.dr.ir. E.J. van Henten  Programma Smart 

Energy Systems (SES)  Totale toewijzing in euro 211.584  

Totale inkomsten in euro 57.600

Optimal management of 
energy resources in greenhouse 
crop production systems (OMER)

11846  BBB

Doelstelling

In een eerder STW-project (Vriend) zijn succesvolle 

theorieën ontworpen om de thermostabiliteit van een 

eiwit met een rationele benadering naar wens aan 

te passen en deze theorieën zijn uitgebreid getest 

door middel van verscheidene eiwit-engineering 

experimenten. Door nieuwe parallelle ontwikkelingen 

in chemische gensynthese, eiwit-engineering, high-

throughput eiwitproductie en in de robotisering van 

eiwit testen voor specifieke eigenschappen, kunnen 

snel grote hoeveelheden mutaties gemaakt en getest 

worden. Het doel van het project was om in samen-

werking met bedrijfsleven, data te genereren die nodig 

is voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe 

en validatie van bestaande in silico eiwit-engineering-

methoden die de effecten van een mutatie op een 

enzymfunctie variërend van stabiliteit tot specificiteit 

kunnen voorspellen. Deze methoden zullen worden 

gebaseerd op een unieke combinatie van statistische 

analyse van grote structuurgebaseerde superfamilie 

sequentie alignments met bestaande en nieuw te 

ontwikkelen sequentie en structuuranalysemethoden. 

Door gebruik te maken van recente ontwikkelingen op 

het gebied van chemische gensynthese kan op een-

voudige manier gerichte genvariantbibliotheken ge-

maakt worden die zullen worden ingezet om de nieuw 

ontwikkelde voorspellingsmethoden te valideren.

Resultaat na 5 jaar

Voor de ontwikkeling van de workflows en rationele 

methoden is er gewerkt met drie voorbeeld enzymen 

1) Pyrococcus furiosus phosphoglucose isomerase. 

In deze studie zijn aminozuurmutaties bestudeerd 

die de toegankelijkheid van water in de ‘active site’ 

en daarmee de efficiëntie van substraat omzetting 

van een enzym beïnvloeden. De gevonden betrokken 

aminozuurposities in het molecuul zijn niet direct 

vanzelfsprekend. Ze zijn ontdekt met de hier toege-

paste rationele werkwijzen en hebben een positieve 

invloed op de efficiëntie van de omzetting van 

specifieke substraten. In de bijbehorende publicatie zal 

ook een workflow voor smart library design worden 

gepresenteerd.

2) D-amino acid oxidase (DAAO). 

DAAO degradeert D-amino acids in a-ketozuren, 

waterstof peroxide en ammonia. DAAO heeft naast in-

dustriële toepassingen ook een klinische component. 

Projectleider Dr. P.J. Schaap  Programma Open Technolo-

gieprogramma  Totale toewijzing in euro 489.392  Totale 

inkomsten in euro 174.000

Development of new methodologies 
and workflows for rational design of 
industrial enzymes

11319  CBA
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A
1Spatial Group Limited

(Cambridge, Groot Brittannië) 
11185 / 11300

2M Sensors Ltd.

(Eindhoven) 11363

AB Sciex / Sciex Separations

(Darmstadt, Duitsland) 11056

AB Sciex / Sciex Separations

(Stockholm, Zweden) 11640

Ablynx NV

(Zwijnaarde, België) 11462

Academisch Medisch Centrum

(Amsterdam) 10714 / 11047 / 

11195 / 11260 / 11313 / 11629 /  

12150 / 12153

Academisch Ziekenhuis 

Maastricht

(Maastricht) 11631 / 11636

Advanced Development Industrial 

Solutions EMEA

(‘s-Hertogenbosch) 11354 / 

11377 / 11689

Advanced Mushroom Research BV

(‘s-Gravenhage) 11615

Afvalzorg NV

(Assendelft) 11035

Agrifirm Innovation Center

(Apeldoorn) 11611

Akita University

(Akita, Japan) 11949

Akzo Nobel Chemicals BV

(Amersfoort) 11399

Akzo Nobel Decorative  

Coatings BV

(Sassenheim) 11117

Albemarle Catalysts 

 Company BV

(Amsterdam) 11170 / 11397

Albert Schweitzer Ziekenhuis

(Dordrecht) 11313

Algae Food & Fuel BV

(Hendrik-Ido-Ambacht) 11610

Alten Nederland BV

(Eindhoven) 12158

Ambroise Holland BV

(Enschede) 11832

Anton de Kom Universiteit  

van Suriname

(Paramaribo, Suriname) 11143

AquaPurga Nederland BV

(‘s-Hertogenbosch) 11344

ARCADIS Nederland BV

(Hoorn) 12177

(Amersfoort) 11344 / 12179

(Apeldoorn) 11344

(‘s-Hertogenbosch) 11944

Asimptote BV

(Delft) 11143

ASML Netherlands BV

(Veldhoven) 10709 / 11382 / 

11734 / 11850

AtriCure Europe BV

(‘s-Gravenhage) 10866

Atrium Medisch Centrum

(Heerlen) 10866

Attero

(Haelen) 11035 / 11344 / 

11604 / 11605

(Wijster) 11035

AVEBE UA

(Veendam) 11604

Averis Seeds BV

(Valthermond) 10996

Avular BV

(Eindhoven) 11382

Axini Testautomatisering

(Amsterdam) 11763

B
BAM Infraconsult BV

(Gouda) 10971 / 11338

Bartels

(Apeldoorn) 11342

BAS Research and  

Technology Venlo

(Venlo) 10968 / 11338 / 11342

BaseClear BV

(Leiden) 11890

Beckman Coulter Nederland BV

(Woerden) 11056

Beckman Coulter, Inc.

(Fullerton,  
Verenigde Staten) 11056

Becton Dickinson BV

(Breda) 11823

Bejo Zaden BV

(Warmenhuizen) 11126 / 

11314 / 11755

Bentley Systems Europe BV

(Hoofddorp) 11185 / 11300

Bioceros BV

(Utrecht) 11196

Bioclear BV

(Groningen) 11333 / 11604 / 

11605

BioMarin Nederland BV

(Leiden) 11832

BIOMAY AG

(Wenen, Oostenrijk) 10725

BioNavis Ltd.

(Ylöjärvi, Finland) 11056

Bio-Prodict BV

(Nijmegen) 11319

Biosoil R&D

(Hendrik-Ido-Ambacht) 11610

Biothane Systems International

(Delft) 11603

BK Medical

(Herlev, Denemarken) 10896

Boonekamp Roses BV

(Bleiswijk) 11846

Bosch Rexroth Electric  

Drives and Controls BV

(Eindhoven) 11382

BP Exploration

(Sunbury-on-Thames,  
Groot Brittannië) 11380

Buchem BV

(Leiden) 11622

Buchem Holding BV

(Lieren) 11622

C
C. Meijer BV

(Rilland) 10996

C4C Holding BV

(Milsbeek) 11611 / 11615

Cardialysis BV

(Rotterdam) 11635

CARE 4 CONCRETE.NL

(Stadskanaal) 10971

CellCoTec BV

(Bilthoven) 11906

Centre for Human  

Drug Research

(Leiden) 10737 / 11047

Centre National de la  

Recherche Scientifique

(Grenoble, Frankrijk) 11949

Clinical Graphics

(Delft) 10903

CNC Grondstoffen BV

(Milsbeek) 11615

Coherent BV

(Utrecht) 11350 / 12149 / 

12154 / 12155

Coherent Europe BV

(Utrecht) 11350 / 12149 / 

12154 / 12155

Collis

(Leiden) 11763

Commit Arbo Diemen

(Diemen) 11185

ConSensor

(Rotterdam) 10962 / 10968

Conservatory of Amsterdam

(Amsterdam) 11141

Convergence BV

(Enschede) 11396

Corbion Purac

(Gorinchem)
11397 / 11604 / 11611

COVIDIEN

(Trevoux, Frankrijk) 11909

Cristal Delivery BV

(Utrecht) 11209

Cugla BV

(Breda) 10962 / 11342

Cyto-Barr BV

(Zuidhorn) 11462

D
Dacolt

(Maastricht) 10766

Danfoss Turbocor Compressors

(Syracuse,  
Verenigde Staten) 11143

Darling Ingredients International

(Son) 11611

DC4U BV

(Bussum)11155

De Efteling BV

(Kaatsheuvel) 11282

DEAM

(Amsterdam) 12159

Dekker Chrysanten BV

(Hensbroek) 11617

Delfluent Services BV

(Den Hoorn) 11612

Deliflor Chrysanten BV

(Maasdijk) 11617

Deltaprogramma

(‘s-Gravenhage) 12179

Deltares

(Utrecht) 11035 / 11333 / 

11344

Deltares

(Delft) 11333 / 12176 /  

12177 / 12178

DEMCON Holding BV

(Enschede) 11832 / 12157

Den Ouden Groenrecycling BV

(Schijndel) 11611

Dialog Semiconductor BV

(‘s Hertogenbosch) 11737

DNV GL

(Groningen) 10766

(Dordrecht) 12179

Dr. Sennewald  

Medizintechnik GmbH

(München, Duitsland) 11195

Dr. Ten

(Wezep) 11842

Drug Discovery Factory

(Bussum) 11155

DSM

(Delft) 11611

DSM Anti-Infectives BV

(Delft) 11991

DSM Bio-based  

Products & Services BV

(Sittard) 11611

(Delft) 11604

DSM Biomedical

(Geleen) 10866

DSM Biotechnology Center

(Delft) 11399 / 11611 /  

11612 / 11755

DSM Fine Chemicals BV

(Geleen) 11170

DSM Food Specialties BV

(Delft) 11162 / 11319 / 11755

DSM Gist Delft

(Delft) 11399

DSM Innovation Center

(Urmond) 11604

DSM Innovative Synthesis BV

(Geleen) 11142 / 11397

DSM Research BV

(Geleen) 11397

DSM Venturing

(Urmond) 11604

DuPont

(Leiden) 11142 / 11319 / 11890

Dutch Institute for  

Advanced Logistics

(Breda) 11210

Dutch Sustainable  

Landfill Foundation

(‘s-Hertogenbosch) 11035

Dyadic Nederland BV

(Wageningen) 11162

E
ECOstyle BV

(Appelscha) 11755

Elekta Instrument AB

(Uppsala, Zweden) 10863

ENCI BV

(‘s-Hertogenbosch) 10968

Endures BV

(Den Helder) 11333

Energieonderzoek  

Centrum Nederland

(Petten) 11035 / 11338 /  

12164 / 12166 / 12167 /  

12168 / 12169 / 12172

Enza Zaden BV

(Enkhuizen) 11151 / 11314

EnzyScreen BV

(Haarlem) 11142

Eon engineering Ltd

(Coventry, Groot Brittannië) 
11842

Erasmus MC

(Rotterdam) 10714 / 10863 / 

10866 / 10896 / 11195 /  

11626 / 11629 / 11635 /  

11636 / 11906 / 12155

Eska Graphic Board

(Hoogezand) 11605

ESRI Nederland BV

(Rotterdam) 11185 / 11300

European Space Agency

(Noordwijk) 11763

EURORAD SA

(Eckbolsheim, Frankrijk) 11272

F
Federal office of  

Metrology METAS

(Bern-Wabern,  
Zwitserland) 10863

FEI Company

(Eindhoven) 11382

FIDES BV

(De Lier) 11617

Flanders Hydraulics Research

(Antwerpen, België) 12176

Flick Engineering  

Solutions BV

(Winterswijk) 11631

Flowid BV

(Eindhoven) 11396

Fluxicon Process  

Laboratories

(Eindhoven) 11313

FMC Technologies

(Arnhem) 11398

Focal Meditech BV

(Tilburg) 11832

FOM-instituut DIFFER

(Eindhoven) 12158

ForceLink BV

(Culemborg) 10737

ForFarmers Group BV

(Lochem) 11116

Fraunhofer HHI

(Berlijn, Duitsland) 11354 / 

11369

FutureChemistry  

Holding BV

(Nijmegen) 11396

FutureWater BV

(Wageningen) 11944

G
Gebr. A en R van der Lans

(‘s-Gravenzande) 11338

Gemeenlandshuis Delft

(Delft) 11944

Gemeente Amsterdam

(Amsterdam) 11185 /  

11264 / 11300

Gemeente Den Haag

(‘s-Gravenhage) 11185 / 

11300 / 12179

Gemeente Dordrecht

(Dordrecht) 12179

Gemeente Rotterdam

(Rotterdam) 11185 / 11300 / 

11944 / 12179

Genexis BV

(Eindhoven) 11354 / 11377

GevelMeesters BV

(Beers) 11342

GGZ Eindhoven

(Eindhoven) 11313

Grontmij Nederland BV

(De Bilt) 11342

GyroTools LLC

(Winterthur,  
Zwitserland) 11629

H
HAL Allergy Group

(Leiden) 10725 / 11259

Hankamp  Rehab

(Enschede) 11832

Hans van der Sloot  

Consultancy

(Broek op Langedijk) 11035

Hanwha Q.Cells GmbH

(Bitterfeld-Wolfen,  
Duitsland) 12167

Harmsen Consultancy BV

(Nieuwerkerk a/d IJssel) 11397 / 

11398 / 11399 / 11400 / 11410

HaskoningDHV Nederland BV

(Nijmegen) 11035

Havenbedrijf Rotterdam NV

(Rotterdam) 11210 / 11333

Heemskerk Innovative  

Technology (HIT)

(Sassenheim) 11282 /  

12157 / 12158

Heliomare

(Wijk aan Zee) 10737

Hittech Multin BV

(Delft) 11282

HKV Lijn in water

(Lelystad) 12178

Hofmans transport- en 

handelsbedrijf BV

(Horst) 11611

Hogeschool van Amsterdam

(Amsterdam) 11631

Hogeschool voor  

de Kunsten Utrecht

(Utrecht) 11141

Holcim Technology Ltd.

(Holderbank,  
Zwitserland) 11338

Holst Centre

(Eindhoven) 11734

HOMA BV

(Amersfoort) 11842

Hoofdproductschap  

Akkerbouw

(‘s-Gravenhage) 11755

Hoogheemraadschap  

Hollands Noorderkwartier

(Heerhugowaard) 11264 / 

11344

HortiMaX BV

(Pijnacker) 11846

Hubrecht Instituut voor 

Ontwikkelingsbiologie  

en Stamcelonderzoek

(Utrecht) 12155

HydroLogic

(Amersfoort) 11944

HZPC Holland BV

(Metslawier) 10996 / 11126

I
IBA

(Louvain-la-Neuve, België) 
10863

IBA Dosimetry GmbH

(Schwarzenbruck, Duitsland) 
10863

IBIS Technologies BV

(Enschede) 11260

IBM Research - Zürich

(Ruschlikon, Zwitserland) 
11354 / 11689

I-Climate BV

(Gent, België) 11363

IMEC

(Leuven, België) 11360 / 11734

IMS

(Almelo) 11355

Indaver Compost BV

(Nieuwdorp) 11605

Institute for Sustainable  

Process Technology

(Amersfoort) 11397 / 11398 / 

11399 / 11400 / 11410
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Interprovinciaal  

Overleg (IPO)

(‘s-Hertogenbosch) 11035

InteSpring BV

(Delft) 11832

InTraVacc

(Bilthoven) 11259 / 11640

Ioniqa Technologies BV

(Eindhoven) 11398 / 11410

IPA Bauchemische  

Produkte GmbH

(Pullach, Duitsland) 11342

Ipsum Energy

(Enschede) 11842

IRS

(Bergen op Zoom) 11755

Isala klinieken

(Zwolle) 11313

IT’IS Foundation

(Zürich, Zwitserland) 11195

J
Janssen Pharmaceutica NV

(Beerse, België)
11117 / 12190

Johanna KinderFonds

(Arnhem) 11832

K
Kadaster

(Apeldoorn) 11185 / 11300

Karl Storz Endoscopie  

Nederland BV

(Leiderdorp) 11272

Keygene NV

(Wageningen) 11126

Kiemkracht

(Utrecht) 11605

Knauf BV

(Utrecht) 11117

KnowH2O

(Berg en Dal) 11944

Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut

(De Bilt) 11944

Koninklijke Vopak NV

(Rotterdam) 11333

Koppert BV

(Berkel en Rodenrijs) 11151

Korean Institute of Science  

and Technology Europe

(Saarbrücken, Duitsland) 11879

KWR Watercycle  

Research Institute

(Nieuwegein) 11193 / 11333

KWS POTATO BV

(Nagele) 10996

L
Lacquey BV

(Delft) 12158

Lambert Instruments BV

(Groningen) 12149 / 12153

Lambert van den Bosch BV

(Ede) 11345

Lappeenranta University  

of Technology

(Lappeenranta, Finland) 11143

Laser 2000 Benelux C.V.

(Vinkeveen) 11622

LCPL Pathan

(Leiden) 11622

Lead Pharma Holding BV

(‘s-Hertogenbosch) 11319

Leica Mikrosysteme  

Vertrieb GmbH

(Wetzlar, Duitsland) 12150 / 

12153

Leica Nederland BV

(Rijswijk) 12150 / 12153

Leids Universitair 

Medisch Centrum

(Leiden) 11047 / 11209 /  

11259 / 11272 / 11462 / 11626

Lek/Habo BV

(Ter Aar) 11846

Lely Industries NV

(Rotterdam) 11282

Lievers Holland

(Mijdrecht) 10962

LifeTec Group

(Eindhoven) 11629 /  

11632 / 12159

LinXis BV

(Breda) 11823

LioniX BV

(Enschede) 11175 / 11355 / 

11358 / 11363 / 11369 /  

11377 / 11879

Liquavista Netherlands

(Eindhoven) 11380

M
Maastricht Instruments BV

(Maastricht) 10866

Maastricht UMC+

(Maastricht) 11313 / 11909

Maastricht University

(Maastricht) 11313

Maastro Clinic

(Maastricht) 10863

Machnet BV

(Roden) 11631

MagnaView

(Eindhoven) 11313

Mars Nederland BV

(Veghel) 11605

MASER Engineering BV

(Enschede) 11949

MathWorks

(Eindhoven) 11382

Maxon Motor Benelux BV

(Enschede) 11282

MediluX BV

(Velserbroek) 12187

Medis Medical  

Imaging Systems BV

(Leiden) 11626 / 11631 / 11636

Medisch Spectrum Twente

(Enschede) 11313

Merck & Co. Inc.

(Rahway,  
Verenigde Staten) 11631

Merus BV

(Utrecht) 11260

Meyer Burger Netherlands BV

(Eindhoven) 12164 / 12166 / 

12167 / 12168 / 12169 / 12172

Micronit Microfluidics BV

(Enschede) 10968 / 11260 / 

11380 / 11396

Mijtech kunstofvloer advies

(Druten) 11342

Milabs BV

(Utrecht) 11272

Mind Media BV

(Herten) 11141

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties

(‘s-Gravenhage) 11842

Ministerie van Financiën

(‘s-Gravenhage) 12181

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu

(‘s-Gravenhage) 11035 / 12178

Monsanto Holland BV

(Bergschenhoek) 10996 / 

10997 / 11314

Moog BV

(Nieuw-Vennep) 12160

MOTEK Medical BV

(Amsterdam) 10737 /

12160

MSD Oss

(Oss) 11056

Municipality of Wageningen

(Wageningen) 12181

Mushroom Office

(‘s-Hertogenbosch) 11615

N
Nano4Imaging GmbH

(Aken, Duitsland) 11936

Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium

(Amsterdam) 11734

Natuurmonumenten

(‘s-Graveland) 11264

Nebest Adviesgroep

(Groot-Ammers) 10968

Nebest BV

(Groot-Ammers) 10968

Nebest Koning & Bienfait BV

(Mijdrecht) 10968

Nederlands Instituut  

voor Bouwbiologie en  

Ecologie BV (NIBE)

(Bussum) 11342

Nederlands Kanker Instituut

(Amsterdam) 11272

Nederlandse apparatenfabriek 

‘NEDAP’ NV

(Groenlo) 11842

Nikon Instruments Europe BV

(Amsterdam) 11350 / 12149 / 

12154 / 12155

NIZO food research BV

(Ede) 11398

NLnet Labs

(Amsterdam) 11763

NNZ BV

(Groningen) 11604

Noldus Information  

Technology BV

(Wageningen) 10989

Nuclear Research and 

Consultancy Group

(Petten) 11272

NUMECA International

(Brussel, België) 10766

NXP Semiconductors

(Eindhoven) 10709 / 11737 / 

11842

O
Océ Technologies BV

(Venlo) 11382 / 11763 / 11850

OcellO

(Leiden) 11823

Oclaro, Inc.

(Caswell, Groot Brittannië) 
11355 / 11369 / 11377

OIM Orthopedie

(Assen) 11832

Okolab s.r.l.

(Ottaviano, Italië) 12150

OM&T BV

(Eindhoven) 12164 / 12166 / 

12167 / 12168 / 12169 / 12172

Omniradar BV

(Eindhoven) 10709

OonKAY

(Apeldoorn) 11035

Oracle Nederland BV

(Utrecht) 11185 / 11300

Ortec International BV

(Gouda) 11313

Oxford Instruments

(Bristol, Groot Brittannië) 
12164 / 12166 / 12167 /  

12168 / 12169 / 12172

Oxford Technologies BV

(Utrecht) 12157 / 12158

P
Paques BV

(Balk) 11605

PelviTec BV

(Delft) 10896

Percuros BV

(Enschede) 11175

PerkinElmer

(Groningen) 11272

Personal Space Technologies

(Amsterdam) 10903 / 11626

Philips GmbH

(Plauen, Duitsland) 11047

Philips Healthcare Nederland BV

(Best) 11047 / 11629 / 11632 / 

11737 / 11936

Philips Healthcare  

Nederland BV 

(Eindhoven) 10714

Philips Innovation Services

(Eindhoven) 11382 /  

11398 / 11734

Philips Lighting BV

(Eindhoven) 11734

Philips Lighting BV

(Eindhoven) 10714 /  

11734 / 12187

Philips MiPlaza Photonics Labs

(Eindhoven) 11354 /  

11360 / 11369

Philips Research

(Eindhoven) 10714 / 11259 / 

11354 / 11369 / 11380 / 11734 /  

11842

Philips Research Laboratories

(Eindhoven) 11737

PhoeniX BV

(Enschede) 11360 / 11363

Photonamic GmbH & Co. KG

(Wedel, Duitsland) 11622

PI Medical Diagnostic  

Equipment BV

(Tijnje) 11272

Pie Medical Imaging BV

(Maastricht) 11635

Plantum NL

(Gouda) 11617

Politecnico di Milano

(Milaan, Italië) 11143

PPG Coatings Europe BV

(Uithoorn) 11117

PRA International, Early 

Development Services

(Assen) 11056

Prinses Beatrix Spierfonds

(‘s-Gravenhage) 11832

Productschap Diervoeder

(Zoetermeer) 11116

Productschap Tuinbouw

(Zoetermeer) 11611 / 11615

Provincie Noord Brabant

(‘s-Hertogenbosch) 11035

Q
QTIS/e BV

(Eindhoven) 11175

R
Radboud universitair  

medisch centrum

(Nijmegen) 11909 / 12149

Radboud Universiteit Nijmegen

(Nijmegen) 11141 /  

12013 / 11264 / 11358

Regge Hout

(Goor) 11345

Rijk Zwaan Zaadteelt en 

Zaadhandel BV

(De Lier) 11126 / 11314

(Fijnaart) 10996

Rijksdienst voor  

het Cultureel Erfgoed

(Amersfoort) 11333

Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu

(Bilthoven) 11035 / 11196 / 

11209 / 11909

Rijksuniversiteit Groningen

(Groningen) 10766

Rijkswaterstaat

(Delft) 11185 / 11300

Rijkswaterstaat 
(Lelystad) 12176

Rijkswaterstaat

 (Utrecht) 10962 /  

10968 / 10971

Robert Bosch GmbH

(Stuttgart, Duitsland) 11259

Royal Cosun

(Roosendaal) 11603 / 11612

Royal HaskoningDHV

(‘s-Hertogenbosch) 11035

Royal Van Zanten /  

Van Zanten Holding BV

(Rijsenhout) 10989 / 11617

RPS advies- en  

ingenieursbureau BV

(Delft) 12179

S
Samsung

(Eindhoven) 11380

Schmid & Partner  

Engineering AG

(Zürich, Zwitserland) 11195

Scientific Volume Imaging BV

(Hilversum) 11350 / 12150 / 

12153 / 12154 / 12155

Sciex Separations

(Brea, Verenigde Staten) 11056

SeaTools BV

(Numansdorp) 12163

Sencio BV

(Nijmegen) 11355

Sensor Sense BV

(Nijmegen) 11358 / 11360

SGS INTRON BV

(Sittard) 11342

Shell Global Solutions 

International BV

(Rijswijk) 11410

Shell International  

Oil Products BV

(Amsterdam) 11170

Sika Technology AG

(Zürich, Zwitserland) 10971

SIMENDO BV

(Rotterdam) 10903

Sint Franciscus Gasthuis

(Rotterdam) 10896

SMART Photonics

(Eindhoven) 11369

SmartTip BV

(Enschede) 11949

Software Improvement Group BV

(Amsterdam) 11850

Solland Solar Cells BV

(Heerlen) 12169

Solsep BV

(Apeldoorn) 11400

Spark Holland BV

(Emmen) 11056

SPECS

(Zoetermeer) 11155 / 11823

Spieren voor Spieren

(Blaricum) 11832

Ssens BV

(Enschede) 11260

Staatsbosbeheer

(Amsterdam) 11264

Stichting Burgerkomitee 

Volgermeer

(Broek in Waterland)
11264

Stichting Landschap  

Noord-Holland

(Heiloo) 11264

Stichting Sanquin 

Bloedvoorziening

(Amsterdam)
10714 / 11175 / 11196

Stichting Toegepast Onderzoek 

Waterbeheer (STOWA)

(Amersfoort) 11264 / 11612 / 

12177 / 12178 / 12181

Stiho BV

(Nieuwegein) 11345

Strukton Engineering

(Utrecht) 10968

Superon GmbH

(Dermbach, Duitsland) 11400

SURFnet

(Utrecht) 11377

SurgicEye GmbH

(München, Duitsland) 11272

Syncom BV

(Groningen) 11397

Syngenta Seeds BV

(Enkhuizen) 11126

SyntheticMR AB

(Linköping, Zweden) 11631

Synthon BV

(Nijmegen) 11397 / 11410

T
Tata Steel

(IJmuiden) 10766

Tauw BV

(Deventer) 11264 /  

11344 / 11612

TCKI

(Velp) 10971

Technische Universiteit Delft

(Delft) 10766 / 11143 /  

11333 / 11344 / 11350 /  

11603 / 11610 / 12158
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Technische Universiteit 

Eindhoven

(Eindhoven) 11170 / 11354 / 

11629 / 11635 / 11906 / 11936

Technobis Crystallization  

Systems BV

(Alkmaar) 11397

Technobis Fibre Technologies

(Alkmaar) 12159

Technobis Mechatronics

(Uitgeest) 12159

Telersvereniging Prominent

(De Lier) 11338

Tempress Systems BV

(Vaassen) 12164 / 12166 / 

12167 / 12168 / 12169 / 12172

Thales Nederland BV

(Hengelo) 11734

Thrombinoscope BV

(Maastricht) 10714

Tilburg University

(Tilburg) 11313

T-Mobile Netherlands BV

(‘s-Gravenhage) 11944

TNO Apeldoorn

(Apeldoorn) 11410

TNO Delft

(Delft) 10968 / 10971 / 11117 / 

11210 / 11345 / 11363 / 11382 / 

11689 / 12157

TNO Den Haag

(‘s-Gravenhage) 10709 / 11906

TNO Eindhoven

(Eindhoven) 11382 / 11850 / 

12157

TNO Zeist

(Zeist) 11162 / 11345 / 11398

TomTom International BV

(Eindhoven) 11300

TOPIGS Norsvin  

Research Center BV

(Beuningen) 11116

TOSOH BIOSCIENCE GmbH

(Stuttgart, Duitsland) 11056

Touchwood BV

(Schijndel) 11345

Tree C Technology BV

(Ede) 12157 / 12158 / 12163

Tri-O-Gen BV

(Goor) 11143

Turboden Pratt & Whitney

(Brescia, Italië) 11143

U
Unilever R & D

(Vlaardingen) 11398 / 11399

Union Biometrica

(Geel, België) 11162

(Holliston, Verenigde Staten) ??

United Parent Projects  

Muscular Dystrophy (UPPMD)

(Veenendaal) 11832

Universitair Medisch  

Centrum Groningen

(Groningen) 10725 /  

11462 / 11909

Universitair Medisch  

Centrum Utrecht

(Utrecht) 10725 / 11047 / 

11155 / 11632 / 11936 / 12159

Universiteit Gent

(Gent, België) 11047 / 11193

Universiteit Leiden

(Leiden) 11196 / 11209 /  

11622 / 11890 / 12190

Universiteit Twente

(Enschede) 10766 / 11380 / 

11879

Universiteit Utrecht

(Utrecht) 11116 / 11155 / 

11209 / 11264 / 11823 /  

11890 / 11936 / 12154

Universiteit van Amsterdam

(Amsterdam) 12150

University College Cork

(Cork, Ierland) 11259

University of Brescia

(Brescia, Italië) 11143

University of Sheffield

(Sheffield,  
Groot Brittannië) 11141

University of Strathclyde

(Glasgow,  
Groot Brittannië) 11360

University of Ulster

(Coleraine,  
Groot Brittannië) 11622

Urotex Medical BV

(Rhenen) 10896

V
Van Nieuwpoort Grint en Zand BV

(Gouda) 10971

VARIAN Medical Systems

(Bergisch Gladbach,  
Duitsland) 10863

Varioptic/Parrot

(Lyon, Frankrijk) 11380

VDL Enabling Technologies Group

(Eindhoven) 11382

Vista Landscape and  

Urban Design

(Amsterdam) 11264

Vital Images Europe

(‘s-Gravenhage) 11636

VSL

(Delft) 10863 / 11360

VTEC Lasers & Sensors

(Eindhoven) 11377

VU Medisch Centrum Amsterdam

(Amsterdam) 10714 / 11175 / 

11196 / 11462 / 11626

W
Wageningen University & 

Research

(Wageningen) 10989 / 11035 / 

11399 / 11610 / 11611 / 11755 / 

11846 / 11944

Westfälische Wilhelms  

Universität Münster

(Münster, Duitsland) 11358

Westnetz GmbH

(Dortmund, Duitsland) 11842

WillCo Wells BV

(Amsterdam) 12150

Witteveen+Bos

(Deventer) 11264 /  

11344 / 12177

(Rotterdam) 11210 / 12177

X
XiO Photonics BV

(Enschede) 11355 /  

11363 / 11689

Y
YouMedical

(Amsterdam) 11622

z
Zuidelijke Land- en 

Tuinbouworganisatie (ZLTO)

(‘s-Hertogenbosch) 11615
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aio  assistent in opleiding

AMC  Amsterdam Medisch Centrum

Carisma  Cardiovascular Risk Management (Perspectiefprogramma)

EU Europese Unie

EUR  Erasmus Universiteit Rotterdam

EZK  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FLASH Fundamentals and Application of Silicon Heterojunction solar cells (Perspectiefprogramma)

FOM  Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

GTIP  Generic Technologies for Integrated Photonics (Perspectiefprogramma)

H-Haptics  Human-Centered design of haptic interfaces (Perspectiefprogramma)

IS2C  Integral Solutions for Sustainable Construction (Perspectiefprogramma)

k€  kilo euro (eenheid van 1.000 euro)

LUMC   Leids Universitair Medisch Centrum

M€  Mega euro (eenheid van 1.000.000 euro)

mta material transfer agreement

NIG Nieuwe Instrumenten in de Gezondheidszorg (subsidieprogramma)

NIOO Nederlands Instituut voor Ecologie

NKI Nederlands Kanker Instituut

NWO  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OTP  Open Technologieprogramma

RU(N) Radboud Universiteit Nijmegen

RUG  Rijksuniversiteit Groningen

SES Smart Energy Systems

SmartSep SMART Seperations for complex systems (Perspectiefprogramma)

TNO  Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TU Technische Universiteit

TUD  Technische Universiteit Delft

TUE  Technische Universiteit Eindhoven

UL  Universiteit Leiden

UM  Universiteit Maastricht

UMC  Universitair Medisch Centrum

UT  Universiteit Twente

UU  Universiteit Utrecht

UvA  Universiteit van Amsterdam

VU  Vrije Universiteit 

W2R  From Waste to Resource (Perspectiefprogramma)

WUR  Wageningen University & Research

Lijst van afkortingen
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