10

de Twentsche Courant Tubantia

Een laboratorium op een chip?
Microscopisch kleine

Iedereen een
nanofabriek
High Tech Factory. Zo gaat de
productiefaciliteit op de Universiteit Twente heten waar bedrijven
in de nanotechnologie massa kunnen maken voor de commerciële
markt. „En massa betekent in dit
geval dat je met een doosje de deur
uit kunt lopen waar een miljoen
dingen inzitten”, zegt Miriam Luizink van Mesa+, het instituut voor
nanotechnologie. High Tech Factory is een bijzonder initiatief omdat
beginnende bedrijven die met nanotechnologie werken, vaak grote
investeringen moeten doen en daar
zijn de banken huiverig voor.
„Niet omdat die banken niet in nanotechnologie geloven, maar omdat de investeringen hoog zijn en
de bedrijven jong. Nanotechnologie is een dure hobby.”
In de High Tech Factory kunnen
bedrijven ruimte huren, faciliteiten
delen, gebruikmaken van de cleanrooms (speciale laboratoria) en
zelfs aanspraak maken op een apparatuurfonds. „Daar zit negen
miljoen euro in”, zegt Luizink.
„Op die manier kunnen ze ook apparatuur aanschaffen die ze nodig
hebben om volume te produceren,
apparatuur die we nu in het Nanolab niet hebben omdat die voor wetenschappelijk onderzoek niet interessant is, maar wel voor productie.”
Tot grote vreugde van Luizink
gaan bedrijven die zijn gestart als
dienstverlenend bedrijf, steeds
meer eigen producten ontwikkelen
voor een eigen markt. Zo levert Micronit chips waarmee Medimate
en Blue4Green nieuwe producten
in het leven roepen. En is ook het
bedrijf SolMates, gespecialiseerd in
coatings, bezig met een eigen product. „Twente is van oudsher een
regio geweest die veel toeleverde
aan andere bedrijven. Door het
ontwikkelen van eigen producten
kan er een nieuwe industrie ontstaan.”
Met de High Tech Factory is een
constructie gemaakt die het ondernemerschap op het gebied van nanotechnologie een flinke duw in de
rug moet geven. „Het is een voorfinanciering die de ondernemers uiteindelijk zelf terug moeten verdienen. Op die manier hopen we dat
bedrijven door kunnen groeien.”
Jeroen Wissink van U-Needle
heeft alle vertrouwen in de Hightechfactory als productieruimte.
Als het zover komt dat U-Needle
200 miljoen naalden per jaar kan
wegzetten, gaat het hard. „Dat is
een flinke fabriekshal vol apparatuur en dat is al voldoende omvang om een tweede High Tech
Factory te bouwen naast de huidige.”

injectienaalden die je niet ziet en
niet voelt? Als Twente ergens
groot in is, is het in het maken
van kleine dingen. Een rondgang
door Nanovalley.
DOOR FEMKE NALES
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ls er iets is wat opvalt aan technologische vooruitgang, is
het dat dingen
steeds kleiner en compacter
worden. Vergelijk een mobiele telefoon van tien jaar geleden maar eens met een toestel van nu. Bekijk de tv’s, de
radio’s. Alles is kleiner, platter
en handzamer geworden. „In
onze mobieltjes, zit misschien
wel meer technologie dan in
de allereerste spaceshuttle”,
zegt Arjen Janssens, directeur
van het bedrijf SolMates.
SolMates is het bedrijf van
drie natuurkundigen die allen
studeerden en promoveerden
aan de Universiteit Twente.
Hun kantoor zit nog steeds
op de universiteit, ergens verscholen op de vijfde verdieping van gebouw 45 van de
campus. Toch wordt hier gewerkt aan iets revolutionairs,
als het even meezit zelfs een
internationale wetenschappelijke en commerciële doorbraak. Arjen Janssens demonstreert een plaatje van een machine die computerchips van
een speciaal laagje kan voorzien, waardoor eindeloos veel
nieuwe toepassingen mogelijk
worden. „De eerste generatie
chips kan alleen rekenen”,

Miriam Luizink

Kleine bedrijven
richten zich op
wereldmarkten
legt Janssens uit. „Men ziet
nu dat je met chips veel meer
kunt dan alleen rekenen. Dat
je bijvoorbeeld vloeistof kunt
rondpompen op een chip. Of
dat een chip straks energie
kan oogsten uit trillingen. Het
droomscenario zou dan natuurlijk zijn dat je je mobieltje nooit meer hoeft op te laden, omdat de chip dat voor
je doet.” Zover is het nog niet.

Maar bij SolMates wordt druk
gewerkt aan een speciale coating op silicium, het materiaal
waar chips van gemaakt worden. Met het aanbrengen van
dat specifieke miniscule laagje
kan de ontwikkeling van de
chip haar voordeel doen. „Wij
bieden het fundament aan
waarop ze kunnen bouwen
en dat fundament is uniek”,
zegt Janssens.
Klein, kleiner, kleinst. Dat is
de overtreffende trap die nanotechnologie heet. In de
praktijk betekent het een
vondst op een miljoenste van
een millimeter. Zo klein dus,
dat het met het blote oog niet
waarneembaar is. Toch is de
impact van nanotechnologie
opzienbarend. Neem het laboratorium op een chip. Bedrijven als Micronit, Medimate
en Blue4Green, allemaal
voortgekomen uit de Universiteit Twente, verwerven wereldwijd bekendheid met de
‘lab-on-a-chip’. Waar Medimate vooral de medische markt
verovert, richt Blue4Green
zich op professionals die werken met dieren. Melkveehouders en dierenartsen zijn er
blij mee, weet directeur Erik
Staijen van Blue4Green. Geen
wonder, want dankzij de

Injectievloeistof

Inhalators

Vloeistoffen bestaan uit moleculen. Hoe kleiner en gelijkmatiger deze zijn, hoe gemakkelijker de vloeistof stroomt. Vooral
bij het toedienen van injecties is dit belangrijk. In dit project
ontwikkelt Nanomi uit Oldenzaal met Encapson uit Nijmegen
een techniek om de vloeistofdeeltjes zo klein mogelijk te maken. Het medicijn kan daardoor over een langere periode in gelijkmatiger doseringen worden toegediend, zodat dagelijkse injecties niet meer nodig zijn. Verder kunnen de injectienaalden
veel dunner zijn, zodat het prikken minder pijn doet.

De meeste tegenwoordig verkochte inhalators zijn niet doelmatig: zij leveren slechts tien procent van het medicijn af in de
longen. De rest komt in de mond en de keel terecht. In dit project werkt Medspray samen met IMS uit Almelo aan een
nieuw type inhalator die een spray produceert waarvan de
druppels gelijkvormig zijn en zo klein mogelijk. Daardoor
komt veel meer medicijn in de longen terecht, zodat de patient minder last heeft van bijwerkingen. De inhalator maakt
geen gebruik van drijfgas, wat gunstig is voor het milieu.
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TV kijken met de
snelheid van licht

E

foto Carlo ter Ellen

lab-on-a-chip technologie kan
binnen enkele minuten in de
stal een betrouwbare test van
bloed en urine worden gedaan. „Voorheen was het zo
dat bloed buiten het lichaam
bewaard werd. Als dat zo is,
verandert de zuurgraad en
moet je waarden corrigeren
en dingen bij benadering vaststellen. Wij hebben technologie waarmee je dat direct kan
meten.” Op dit moment gaat
Blue4Green letterlijk de boer
op met het hightech minilaboratorium. In samenwerking
met 23 melkveehouderijen en
dierenartsen wordt de technologie gebruikt om te onderzoeken wanneer en waarom
koeien opstartproblemen krijgen bij de melkproductie als
ze net een kalfje gekregen hebben. Blue4Green meet het calciumgehalte in het bloed van
de koeien. Door het snelle diagnosticeren kan voorkomen
worden dat dieren zieker worden of in het ergste geval zelfs
geruimd moeten worden.
Blue4Green richt zich op een
specialistische markt die wereldwijde potentie heeft. Zeker als in de toekomst steeds
meer vloeistoffen gemeten
kunnen worden met de chip.
Volgens Miriam Luizink, com-

mercieel directeur van Mesa+,
het instituut voor nanotechnologie van de Universiteit
Twente, is de lab-on-a-chip
technologie een veelbelovende doorbraak die uitzicht
biedt op groot commercieel
succes. „Als die chip doorbreekt, hebben we het over
een miljardenmarkt.” Nanotechnologie wordt gezien als
excellente wetenschap, volgens Luizink. „En het is heel
excellent, er wordt wetenschappelijk veel over gepubliceerd. Dat is geweldig, al die
wetenschappelijke publicaties
in al die wetenschappelijke
bladen en ook heel belangrijk.
Maar wat er zo bijzonder is
aan wat er in hier in Twente
gebeurt, is dat er ook bedrijven voortkomen uit dat topwetenschappelijke onderzoek.
Dat er toepassingen ontwikkeld worden voor een wereldwijde markt.”
Op dit moment zijn er in
Twente 45 bedrijven gelieerd
aan de nanotechnologie. Het
zijn nog kleine bedrijven, met
gemiddeld vijftien werknemers. Daar moet verandering
in komen, als het aan Luizink
ligt. „Het zou mooi zijn als
die bedrijven doorgroeien
naar grote bedrijven met la-

ten we zeggen tweehonderd
werknemers. Dat zou betekenen dat er over pakweg tien
jaar een hele industrie omheen ontstaat met veel werkgelegenheid.”
Onder die 45 bedrijven nog
een jonge, maar grote belofte:
U-Needle. De producent en
uitvinder van injectienaalden
die atomair scherp zijn. Wie
dat eng vindt klinken, kan opgelucht ademhalen. De atomair scherpe naald is zo klein
en zo scherp, dat je hem niet
ziet en niet voelt. Zo klein en
scherp ook dat er een patent
op aangevraagd is. „Dat is natuurlijk fantastisch”, vindt
ook Jeroen Wissink, directeur
van U-Needle. Hij tekent er
wel meteen bij aan dat de micronaalden geen vervanging
zullen zijn voor alle mogelijke
injecties. „Als er geïnjecteerd
moet worden in een spier of
bloedvat zal de micronaald
geen soelaas bieden. Maar
voor sommige injecties is het
juist heel geschikt, voor vaccinaties bijvoorbeeld.”
Wereldwijd wordt al jaren onderzoek gedaan naar extreem
scherpe naalden. Volgens Wissink was het probleem echter
dat de punt van de naald
nooit scherp genoeg te krij-

gen was. „Op het moment dat
je een naald kleiner maakt,
moet de punt ook evenredig
scherper worden, omdat je anders de micronaalden niet
eenvoudig in de huid drukt.
En juist het eenvoudig in de
huid drukken is belangrijk,
want alleen dan voel je de injectie niet. Dus niet alleen superklein, maar ook superscherp. De nieuwe naalden
van U-Needle berusten op
een daarvoor uitgevonden
nieuwe vinding: superscherpte, ook wel atomair scherpe
punten genoemd.”
Het duurt even voordat de patient pijnloos geprikt kan worden met een micronaald van
U-Needle. Omdat het om een
medische toepassing gaat die
uitgebreid getest moet worden. „Het is niet zomaar een
nieuwe variant van een bestaande naald, het is een geheel nieuwe technologie, met
nieuwe materialen en nieuwe
eigenschappen.” Ook voor
U-Needle valt er een wereldmarkt te veroveren. Jaarlijks
worden er twintig miljard injectienaalden geproduceerd.
„Een marktaandeel van een
procent zou al een aantal van
200 miljoen op jaarbasis betekenen.”

lektronica heeft ons leven veranderd. Fotonica doet daar nog een
schepje bovenop, volgens Willem Hoving en Douwe Geuzebroek van XiO
Photonics in Enschede. „Elektronica
begint tegen z’n grenzen aan te lopen”, zegt Hoving. Wie al is uitgerust
met een flatscreen en de bijbehorende
- vaak kostbare - HDMI-kabel, weet
dat de elektronische kabel dik en stug
is. „Als we straks 3D-televisie krijgen,
dan redden die kabels het niet meer.
Wat er dertig jaar geleden gebeurde
met de ontwikkeling van elektronica,
zien we nu bij de fotonica.”
De oplossing is licht. En als ze bij XiO
Photonics ergens verstand van hebben, is het van geïntegreerde optica.
Een verzamelnaam voor alles wat eenvoudig gezegd met licht, laser en chips
te maken heeft. XiO Photonics is de
commerciële spin-off van LioniX en
gaat producten vermarkten op het gebied van fotonica. Hoving noemt als
voorbeeld de microscopie. Daarin kan
XiO Photonics het verschil maken. Nu
staan er kasten ter grootte van een bureauladeblok bij een microscoop en
moet een medicus de boel zelf afstellen. Met de speciale technologie kan
de bureauladekast vervangen door een
chip met de grootte van een aansteker.
„En het mooie is dat dan het plug and
play wordt. De arts hoeft geen laserexpert meer te zijn.”
Andere toepassingen waar de consument iets van gaat merken, zijn kabels
die meer data kunnen transporteren.
Een USB-kabel bijvoorbeeld begint
ook tegen z’n grenzen aan te lopen,
evenals de eerder genoemde HDMI-kabel. XiO Photonics wil een nieuw
soort datakabel maken die sneller is
door gebruik te maken van licht. „Je
moet een supersnel elektrisch signaal
omzetten naar licht.” Met de kennis
en expertise van XiO Photonics kan
dat. Het voordeel van die innovatie op
het gebied van fotonica is niet alleen
dat producten kleiner worden, ze worden ook goedkoper.
www.xiophotonics.com

Mini-laboratorium

Opsporen virussen

Mensen die lijden aan een manisch-depressieve stoornis, krijgen vaak lithium toegediend. Het bepalen van de juiste concentratie in het bloed is voor hen van levensbelang. Zit er te
weinig lithium in het bloed, dan verliest het medicijn zijn werking. Zit er te veel in, dan kan dat leiden tot ernstige vergiftigingen. In dit project heeft Medimate in Enschede een techniek ontwikkeld waarmee mensen zelf overal en altijd kunnen bepalen of de concentratie in het bloed op het gewenste
peil zit. De nieuwe techniek is klaar voor marktintroductie.

Virussen zijn overal. Ostendum in Enschede werkt aan een
goedkope biosensor chip waarmee op locatie kan worden vastgesteld of een bepaald virus aanwezig is. In dit project wordt
verder een semi-automatische detector ontwikkeld die de kwaliteit van de chip test. Ook wordt er een sensor ontwikkeld
waarop specifieke antilichamen, horend bij specifieke virussen, moeten worden aangebracht. Op het zogenaamde sensor-window van de chip worden specifieke antilichamen aangebracht die alleen reageren op specifieke virussen.
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