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Opening High Tech Factory op 16 mei
Met de Innovatielezing van SER-voorzitter Wiebe Draijer opent High Tech

Factory op donderdag 16 mei officieel
de deuren. De opening markeert de

start van de productiefaciliteit op de
UT-campus. Na een complete meta-

morfose van het voormalige labora-

toriumcomplex beschikken bedrijven
binnen High Tech Factory over zo’n

5.000 vierkante meter aan cleanroom,
laboratoria en kantoorruimtes.

Deze hoogwaardige productie

is Wiebe Draijer, voorzitter van de

voorzitter van MKB Nederland, te

faciliteit is in twee fases gerealiseerd.

Sociaal-Economische Raad. Hij verzorgt

gast. Hij ging in gesprek met een

Eind 2010 vestigden zich hier al de

dit keer de jaarlijkse Innovatielezing

aantal ondernemers en noemde zijn

eerste bedrijven in microsystemen en

van de Universiteit Twente. Op het

bezoek na afloop ‘indrukwekkend en

nanotechnologie. In oktober 2012 is

programma staat verder de uitreiking

inspirerend’.

de uitbreiding met de nieuwe centrale

van de Van den Kroonenbergprijs (voor

hal in gebruik genomen door de nieuwe

jong ondernemerschap) en de Marina

Bekijk het programma van de officiële

gebruikers Micronit, DeltaMask,

van Dammebeurs (voor vrouwelijke

opening en de High Tech Factory-

SmartTip en U-Needle. De komende

UT-alumni). De unieke productiefaciliteit

animatie op www.hightechfactory.com.

maanden wordt gewerkt aan de

van High Tech Factory kan op veel

Informatie over de huur van nog

verdere aankleding van het gebouw.

belangstelling rekenen. Zo bracht

beschikbare ruimtes (kantoor, labora-

Tijdens de officiële opening op 16

minister Kamp van Economische

toria en cleanroom) is verkrijgbaar bij

mei laten alle bedrijven zien wat ze in

Zaken op 25 februari een bezoek. In

Monique Snippers:. 053-4892323 of

huis hebben. Speciale gast die middag

december 2012 was Hans Biesheuvel,

m.a.b.snippers@hightechfactory.com

Medspray bouwt
nieuwe productielijn
dankzij High Tech Fund
Apparatuurfonds High Tech Fund blijkt een katalysator te zijn voor bedrijven in
micro- en nanotechnologie die verder willen groeien. Medspray, dat zich heeft

toegelegd op de ontwikkeling en productie van medische verstuivers, kan daar
over meepraten (www.medspray.nl)

Eerder heeft High Tech Fund een apparaat aangeschaft dat de plastic behuizing
aanbrengt voor de door Medspray ontwikkelde sproeikopjes. Onlangs heeft het

fonds een aanvraag goedgekeurd voor een nieuwe investering waarmee het gehele
productieproces van Medspray geautomatiseerd kan worden.

De productielijn wordt geplaatst in enkele cleanrooms in High Tech Factory.
High Tech Fund stelt bedrijven in staat om kostbare productieapparatuur te

leasen over een looptijd van vijf tot acht jaar. Meer informatie en het aanvraag
formulier op: www.hightechfactory.com/fund

Micro-naalden voor precisiewerk

De basis van een goed geheugen

U-Needle:
beeldhouwers
in silicium

SmartTip: kleine meetapparatuur
voor de grote jongens

De micro-naalden van U-Needle

Fabrikanten van harde schijven en

werken zo nauwkeurig dat allerlei
toepassingen in de gezondheids-

zorg niet lang op zich laten wachten.
Patiënten zullen er wel bij varen.

Want gecontroleerd prikken in de

huid gebeurt straks effectiever en
gebruiksvriendelijker dan ooit.

micro-naaldtoepassingen zijn intra-

computerchips in de hele wereld

dermaal.’

willen graag zakendoen met Smart-

Die toepassingen beslaan op dit

Tip. Eigenaar/directeur Daan Bijl is

moment grofweg drie terreinen binnen

dan ook vaak te vinden in het

de gezondheidszorg: vaccinatie, cos-

oosten van Azië of het westen van

metische dermatologie en sampling

Amerika. Tussen de 150.000 vlieg-

van bloed of intercellulaire vloeistof.

tuigkilometers per jaar door werkt

De U-Needle micro-naald maakt
steeds deel uit van een compleet

Marc van Barneveld
en Anke Heskamp

hij in High Tech Factory aan het

ontwikkelen en testen van meetap-

in staat om in een vroeg stadium

ook het afmonteren en het verpakken

(op waferschaal) de magnetische

plaatsvinden. ‘Nu onze probes in het

geheugenlaag te controleren.

productieproces van halfgeleider

Bijl: ‘Als je eerder afwijkingen in het

chips gebruikt worden, nemen de

productieproces kunt opsporen en

eisen ten aanzien van schoonheid

je onbruikbare productie kunt voor

sterk toe. Het mooie van High Tech

komen, scheelt dat tijd maar vooral

Factory is dat je hier alle benodigde

heel veel geld. Fabrikanten hebben

voorzieningen binnen handbereik

daar dus veel belang bij.’

hebt. Het ontzorgt.’

Vandaar dat Bijl momenteel aan tafel

Extra voordeel is het High Tech Fund,

Je zou de drie medewerkers van

injectiesysteem dat meestal al op de

U-Needle beeldhouwers in silicium

markt is. Dergelijke systemen worden

kunnen noemen. Ze maken handig

daardoor gebruiksvriendelijker en

zit met de grote jongens in de

dat de ontwikkel- en testapparatuur

gebruik van de natuurlijke kristal

efficiënter, is de overtuiging van

het naburige MESA+ op de campus

Met een minuscuul stokje iets aftasten

computerindustrie, waaronder Western

voor de probes financierde en waarop

structuren van silicium.

Van Barneveld. ‘Vooral de gebruiks-

van de Universiteit Twente. De assem-

in het donker. Dat is wat de door de

Digital, Toshiba, IBM, Samsung Hynix,

SmartTip binnenkort opnieuw een

vriendelijkheid is de kracht van onze

blage vindt plaats in High Tech Factory,

acht medewerkers van SmartTip

HGST en Renesas. Ze hebben grote

beroep wil doen.

Daarmee creëren ze naalden op

naalden. Je kunt ermee loodrecht in

waar alle benodigde faciliteiten aan-

geproduceerde probes in feite doen.

interesse in de probe en apparatuur

Bijl: ‘Bij het assembleren en afmonteren

microschaal die slijtvaster zijn dan

de huid penetreren, in plaats van

wezig zijn.

Met superscherpe spelden en naalden

uit Enschede. De probes worden

hebben we nieuwe apparatuur nodig

gangbare versies van staal. Een wafer

diagonaal, en dat is veel nauwkeuriger.

Dat laatste was ook de reden voor

verbetert SmartTip de prestaties van

geproduceerd in het vlakbij gelegen

die al gauw een aantal tonnen gaat

van 4 inch bevat liefst 1.500 micro-

Bij de toepassing voor vaccinatie kan

U-Needle om zich hier eind 2012 te

deze in de jaren tachtig door IBM

NanoLab van de Universiteit Twente

kosten. Het apparatuurfonds is een

naalden van silicium. Superscherpe

dankzij micro-naalden op vaccin

vestigen, zegt Van Barneveld.

uitgevonden meetmethode. Niet het

en vervolgens getest in de cleanroom

mooie manier om die investering

naalden die vervolgens in een kunst-

bespaard worden, bij een gelijk

‘We kunnen hier onze producten

standaardwerk, maar smart probes

van High Tech Factory, waar straks

mogelijk te maken.’

stof behuizing worden geassembleerd

blijvende immunorespons. Ook bij

afmonteren in een schone omgeving.

die met veel creativiteit, geduld en

voor gebruik in de medische wereld.

sampling van bloed is dat een voor-

Onze gevalideerde micro-naalden

nieuwe processen worden geprodu-

paratuur op nanoschaal.

deel. Denk aan het afnemen van een

zullen straks in de cleanroom van

ceerd. ‘Zo kijken we voortdurend

Volgens directeur Marc van Barneveld

druppel bloed voor thuistests die je

High Tech Factory afgemonteerd en

naar nieuwe functionaliteiten’, zegt

is de precisie van de micro-naalden

de komende jaren steeds meer zult

verpakt worden. We kunnen dan die

Daan Bijl. ‘Daarmee ontstaan steeds

van U-Needle van doorslaggevend

zien. De procedure voor allerlei vormen

cleanroom vlakbij ons kantoor inrichten

weer andere toepassingsgebieden.’

belang. ‘Daarmee kun je heel gecon-

van thuistests wordt met onze micro-

naar onze eigen wensen. Dat maakt

troleerd en reproduceerbaar prikken

naalden eenvoudiger.’

deze plek voor ons interessant.’

in de huid. Dat gebeurt niet dieper

De productie van de U-Needle micro-

waarmee de fabrikanten van harde

dan 2 millimeter, want al onze huidige

naalden gebeurt in het NanoLab van

schijven en computerchips hun kwali-

Interessant is ook de micro-probe

teitscontrole kunnen verbeteren. Het

High Tech Factory in 2013

gaat om het controleren van het

25 februari:

bezoek Minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan High Tech Factory

elke computer, tablet of smartphone.

13 maart:

High Tech Factory bij Health Valley Event in Nijmegen www.health-valley.nl

De probe van SmartTip stelt fabrikanten

16 mei:

officiële opening High Tech Factory (start om 15.00 uur) www.hightechfactory.com

juni/juli:

openstelling 7e tender High Tech Fund www.hightechfactory.com/fund

belangrijkste element van hardeschijfkoppen en magnetisch werkgeheugen
(MRAM), essentiële onderdelen van

25-28 augustus: commercialisatiecongres COMS in Enschede www.coms2013.com

Daan Bijl

Colofon

Deze newsletter is een uitgave van High Tech Factory, maart 2013.
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