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1. INLEIDING

Welkom, dames en heren, mijnheer de decaan, collega’s en studenten, 
lieve familie en vrienden.

Ik kan u alvast verklappen, deze rede wordt een avontuur, een grote reis. 
Want we putten inspiratie uit het heelal, en passen het toe in de nanotech-
nologie en in de medische technologie. Belletjes worden ingespoten in de 
bloedbaan om de doorbloeding van het hart live in beeld te brengen. Drup-
pels uit een spray, die gevuld zijn met een medicijn vliegen naar de aller-
kleinste longblaasjes. Nanodruppels hopen zich op in een tumor en geven 
lokaal chemo af zonder schadelijke bijwerkingen in de rest van het lichaam. 
En belletjes kan je in je hersenen laten trillen om een bloedprop op te los-
sen. Is dit zomaar een passage uit Asimov’s boek Reisdoel: menselijk brein? 
Is het verre toekomstmuziek? En is het gevaarlijk? We gaan kijken hoe ver 
we zijn met deze medische innovaties. Over hoe je druppels precies even 
groot maakt of juist klein genoeg, hoe bellen resoneren, en hoe hun actie 
precies is te controleren, in plaats en in tijd. En waarom moet alles worden 
bekeken met een camera die 25 miljoen plaatjes per seconde maakt? Over 
druppels en bellen op de golven van geluid, over dit alles, vertel ik u graag 
wat meer. 

Dit verhaal gaat ook over allerlei enge en nare ziektes, zoals kanker, en  
hartfalen, een herseninfarct. En over andere zaken die het lichaam niet  
kan opruimen, bijvoorbeeld een ontsteking in het wortelkanaal van een 
kies, over tandsteen en over nierstenen. Over al deze dingen ga ik praten, 
maar niet als dokter, of als arts. Ik ben natuurkundige, en ik heb een hele 
andere kijk op zaken. Ik probeer te begrijpen hoe de dingen werken zoals 
ze werken. Ik praat wel veel met mensen uit de kliniek en krijg dan uitleg 
over de uitdagingen: uitdagingen van de diagnose en detectie en dan met 
name vroeg-detectie, niet alleen voor kanker, maar ook voor aderverkalking. 
Uitdagingen van de therapie, bijv. over het volgen van de therapie, het liefst 
natuurlijk real-time tijdens een behandeling. En over de opvolging, het her-
haaldelijk monitoren, de belasting voor de patiënt, teveel straling en teveel 
medicijnen die giftig zijn. En wat de arts graag wil in de kliniek,  
welke technieken, welke apparaten, en tegen welke prijs?
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Maar zo’n probleem is complex, daar kan een natuurkundige niet mee uit 
de voeten. Een natuurkundige kleedt het probleem uit tot de essentie die hij 
of zij begrijpt: één druppel uit een vernevelaar voor de astmapatiënt - hoe 
vliegt die ene druppel tot in de kleinste longblaasjes? Is de druppel te groot, 
dan slaat die neer in de luchtpijp, is die te klein dan adem je hem weer uit.
Eén bepaalde grootte is er nodig en hoe maak je dan die druppels precies 
allemaal even groot.

Figuur 1: Links: Trust me, I’m not a doctor - foto: M. Versluis.  
Rechts: Nee, ik ben een natuurkundige. Door mijn toga kunt u deze tattoo op mijn arm helaas niet zien,  

maar de Fouriertransformatie G(ω)  = ∫ g(x)e-2 π  iω xdx is een vaak gebruikte techniek in medisch ultrageluid  
– foto: pinterest.com.

Figuur 2: Een natuurkundige ontleedt het probleem tot in het kleinste detail, probeert die vervolgens te begrijpen  
om zo het systeem weer op te bouwen – foto: reddit.com.
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We gebruiken instrumenten: voor ver in de ruimte gebruiken we een te-
lescoop, iets wat heel klein is bekijken we met een microscoop en iets 
dat heel snel is nemen we op met een hogesnelheidscamera. En als je de 
essentie begrijpt, in experiment, en in theorie, dan bouw je het systeem 
weer op, maak je het tot een nieuw apparaat, of verander je bestaande 
producten. Daarvoor heb je nodig, naast de fundamentele wetenschap van 
de natuurkunde, scheikunde en wiskunde, ook de ingenieurs en technolo-
gen, werktuigbouwers, elektrotechnici, biomedici, liefst al met 1 voet in de 
kliniek, die de fundamentele kennis moeten transleren naar de kliniek, en 
naar de industrie. 

Figuur 3: Belangrijke instrumenten in de wetenschap. Staat het object te ver weg dan gebruiken we een telescoop 
(links – Great Forty-Foot telescoop in Slough, UK van William Herschel, 1787 – afbeelding: wikipedia.org).  

Is het object te klein, dan gebruiken we een microscoop (midden – Robert Hooke, 1665 – afbeelding: wikipedia.org).  
En is het object te snel dan gebruiken we een hogesnelheidscamera (rechts – eerste opstelling voor hogesnelheids- 

fotografie van Eadweard Muybridge in Palo Alto, 1878; loste de vraag op wanneer alle hoeven van een paard  
van de grond zijn – afbeelding: cinemathequefroncaise.com).

Figuur 4: De gouden driehoek tussen academie, kliniek en industrie wordt gevoed vanuit de fundamentele  
wetenschappen waarbij spin-off bedrijven een belangrijke motor zijn om de nieuw verworven ideeën en  

inzichten te transleren naar de verschillende toepassingsgebieden.
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Spin-off bedrijven hebben we nodig, die de ideeën moeten uitproberen en 
als vooruitgeschoven pionnen de markt verkennen. En natuurlijk artsen, 
medisch technologen en technisch geneeskundigen, die open staan voor 
de nieuwe technologie en integraal onderdeel zijn van zo’n proces. En dat 
alles is, dames en heren, wat we hier nu hebben opgebouwd in Twente, 
omgevormd van strakke aparte disciplines, van strakke gebouwen zelfs, 
naar een multidisciplinaire werkomgeving op korte afstand. Onze POF 
groep Physics of Fluids hier, MIRA instituut voor biomedische technologie 
en technische geneeskunde hier, MESA+ en het Nanolab hier. The Gallery 
en Kennispark Twente met ondernemers en bedrijvigheid hier en tot slot  
het nieuwe Healthlab, het onderwijs-, onderzoeks- en innovatielab voor  
medische technologie.

Figuur 5: De campus van de Universiteit Twente is een multidisciplinaire werkomgeving met de belangrijke  
research labs, onderzoeksinstituten en startende ondernemingen in elkaars nabijheid – afbeelding: utwente.nl.
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2. OP DE GOLVEN VAN GELUID

Maar laten we bij het begin beginnen: ultrageluid, geluid dat zo’n hoge 
toon heeft dat wij mensen het niet kunnen horen. Een toon hoger dan 20 
kilohertz, voor ultrageluid in een inkjet printer rond de 50 kHz, voor medisch 
ultrageluid ligt dat rond de 1 Megahertz, dat zijn trillingen van 1 miljoen 
keer per seconde. Onhoorbaar voor ons, maar katten en honden horen het 
wel degelijk, hoe stil je ook denkt te zijn bij het besluipen van je kat, elk 
klein ultrasoon geritsel wordt gehoord, en juist gebruikt om op muizen te 
jagen. Vleermuizen en dolfijnen gebruiken ultrageluid om te navigeren door 
een puls uit te sturen en de echo op te vangen. Dat gebruiken we in onze 
parkeersensoren, in sonar, in het vinden van metaalmoeheid en ook precies 
dat gebruiken we in de medische beeldvorming. Een puls ultrageluid dat 
reflecteert aan akoestisch harde delen, dat wil zeggen aan objecten met 
een andere dichtheid en een andere geluidssnelheid. De foetus is mooi 
zichtbaar in het vruchtwater dat maar weinig geluid weerkaatst en daardoor 
donker blijft. 

Figuur 6: Het frequentiespectrum van ultrageluid omvat geluid dat boven de gehoordrempel van 20 kilohertz ligt.  
Toepassingen uit het dagelijkse leven zijn parkeersensoren (links – afbeelding: parkingdynamics.com), sonar voor  

onderwater navigatie en detectie (midden – afbeelding: pinterest.com), en medisch ultrageluid, 
 ook wel echo genoemd (rechts – afbeelding: pinterest.com).
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Ultrageluid is een drukgolf van uitrekking en verdichting. Maar je ziet het 
niet, je voelt het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet, zoals het bekende 
raadsel uit Tolkien’s Bilbo de Hobbit [1]. Dus om toch een beetje een gevoel 
te krijgen van ultrageluid als golfverschijnsel wil ik met u een klein experi-
ment doen: 

Het belangrijkste hebben we nu geleerd. Ultrageluid is een golf, en als de 
golf voorbij is zit iedereen nog steeds gewoon op zijn plaats. Wat we ook 
hebben gezien is dat de golf een snelheid heeft. Het duurt een tijd voordat 
de informatie van de ene kant van de zaal aan de andere kant aankomt. In 
lucht gaat ultrageluid 330 meter per seconde. Als u zich een voorstelling 
wilt maken hoe snel dat is, dan kijkt u omhoog op een zonnige dag en volgt 
u de vliegtuigen, die vliegen bijna met de geluidssnelheid. Een snelheid van 
1 kilometer per 3 seconden. Daarom leert iedereen van kinds af aan, over-
vallen door een onweersbui, een inschatting te maken van het gevaar en te 
tellen na de bliksemflits: eenentwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig, iedere 
3 seconden 1 kilometer. Want licht, het licht van de bliksem, dat is er direct. 
Licht is ongelofelijk snel, wel 300 miljoen meter per seconde, dat is wel  
1 miljoen keer sneller dan het geluid. 

Figuur 7: De wave, zoals hier uitgevoerd tijdens de oratie, laat zien dat de deeltjes die aan de golf meedoen op  
hun plaats blijven, dat de golf een eindige snelheid heeft en dat die gekoppeld is aan de stijfheid van het materiaal 

 – foto: Rinus Baayens.
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3. LENGTESCHALEN 
	 EN	TIJDSCHALEN

Eén miljoen keer, zo’n getal is voor ons moeilijk voor te stellen. Dit is de 
Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren van de wereld en als we die 1 mil-
joen keer kleiner maken dan hebben we de afmeting van de dikte van een 
haar. Maar in het Nanolab kunnen we nieuwe materialen en structuren 
maken, zoals grafeen [2], dat een laagdikte heeft dat weer een miljoen keer 
kleiner is. 

Grafeen is zo’n belangrijke recente ontdekking. Het Higgs boson [3] ook. In 
CERN [4] vliegen deeltjes met bijna de lichtsnelheid in de deeltjesversneller 
in een ring met een omtrek van zo’n 30 kilometer, 10 duizend rondjes per 
seconde. En helemaal recent is de landing van een landertje meegevoerd 
in de satelliet Rosetta [5]. Dat landertje, ter grootte van een koelkast, land-
de op een komeet, met de mooie naam 67P/Churyumov-Gerasimenko, is 
slechts 4 km groot, en vliegt rond met een waanzinnige snelheid van 100 
duizend kilometer per uur! En dat allemaal op een afstand van 1 miljard ki-
lometer hier vandaan. Een afstand waar het licht er bijna een uur over doet 
om er te komen, en geluid meer dan honderd jaar: 1 miljard eenentwintig,  
1 miljard tweeëntwintig, 1 miljard drieëntwintig ...

Figuur 8: Lengteschalen spelen een belangrijke rol in de natuurkunde. De Burj Khalifa in Dubai  
(links – foto: pinterest.com) is 1 miljoen keer groter dan een haar (midden – foto: Ming Chen, Univ. Alberta).  

Een laagje grafeen is nog weer eens 1 miljoen keer dunner dan een haar (rechts – afbeelding: wikipedia.org).
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De landing op de komeet is werkelijk een fraai kunststukje. Dat zou ik ook 
wel willen doen in de medische technologie, dus in het lichaam. Een sonde 
injecteren in de bloedbaan, die op zoek gaat naar bijvoorbeeld een bloed-
prop. En vanaf die bloedprop informatie doorgeeft, al is het alleen maar: 
“Hier ben ik!”. Qua afmetingen schaalt het prima. Een klein belletje van een 
micrometer op een prop van een paar mm, en qua plek zelfs een miljoen 
keer dichterbij. Makkelijk toch? Niet dus. Waarom is dat in het menselijk 
lichaam nou zo veel moeilijker, waarom kunnen we dat nog niet? Waar- 
om kunnen we een planeet op een afstand van tienduizend lichtjaar,  
100 miljard keer verder nog dan 67P/ Churyumov-Gerasimenko wél zien, 
maar een kleine tumor in het lichaam niet. Hoe kan het dat wij uit een 
zwembad, een officieel wedstrijdbad bestaande uit 2,5 miljoen liter water, 
niet alleen 1 druppel van 2,5 microliter, dat is een miljoen keer een miljoen 
keer kleiner, maar dan in die druppel wel nog 1 enkel molecuul kunnen vin-
den tussen die miljarden moleculen in zo’n druppel, maar moeite hebben 
een circulerende tumorcel in de bloedbaan te vinden. Hoe maken we dat 
systeem in de medische technologie nu inzichtelijk, eenvoudiger, begrijpe-
lijker, gevoeliger, en meer specifiek? Dat zijn de uitdagingen waar we in de 
wetenschap voor staan, en dat is waar ik aan wil werken.

Figuur 9: De satelliet Rosetta reisde 10 jaar op weg naar een ver weg gelegen komeet genaamd  
67P/Churyumov-Gerasimenko, om er vervolgens een landertje ter grootte van een kleine koelkast op  

te plaatsen voor wetenschappelijk onderzoek – afbeelding: ESA/ATG medialab.
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Wat geldt voor de medische wereld geldt net zo goed voor toepassingen in 
de industrie. Ook daar liggen grote wetenschappelijke uitdagingen op het 
gebied van de nanotechnologie. Bedrijven als ASML, Océ, Philips, Shell, 
DSM, Akzo. Ook daar werken mensen aan vernuftige toepassingen die het 
vergelijk met het Higgs boson en Rosetta niet misstaan. Océ uit Venlo [6] 
bijvoorbeeld maakt nieuwe printkoppen die microscopisch kleine druppels 
maakt van 10 picoliter, allemaal precies op dezelfde manier, precies even 
groot en in een machine die 25 miljoen druppels per seconde maakt. Die 
druppels vliegen dan met een snelheid van 10 meter per seconde naar het 
papier, dat is nog te overzien denkt u, maar 10 meter per seconde is ook  
10 millimeter per milliseconde, of 10 micrometer per microseconde en 
ook 10 nanometer per nanoseconde. Dus als we die microscopisch kleine 
druppel willen volgen dan moeten we op de nanoseconden tijdschaal gaan 
kijken. Dus niet alleen op de miljardste meters, maar ook op de miljardste 
seconde.

Figuur 10: Links: Inkjet printers worden, naast het bekende thuisgebruik, ook veel toepast in een industriële  
hoge-productie werkomgeving – foto: Océ Colorwave 900 Large Format Printer, Canon. Rechts: De microscopisch  

kleine druppels van een inkjet zijn typisch 10 picoliter in volume en vliegen met een snelheid van 10 m/s naar  
het papier. Het is een grote kunst die zonder bewegingsartefacten in beeld te brengen  

– afbeelding: van der Bos et al., Phys. Rev. Appl. 1, 014004 (2014) .
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4. DRUPPELS OP DE 
 GOLVEN VAN GELUID

Laat we eens nader kennis maken met druppels. De bekendste misschien 
is wel de regendruppel. Een regendruppel wordt gevormd in een regen-
wolk. Warme lucht stijgt op en op zogenaamde condensatiekernen blijven 
watermoleculen plakken die zo een druppel vormen, eerst klein, dan steeds 
groter tot de zwaartekracht overwicht krijgt over de druppel en de druppel 
naar het aardoppervlak vliegt. Het idee dat een regendruppel een druppel-
vorm heeft is volkomen achterhaald [7], want als hij omlaag vliegt en tegen 
de luchtweerstand in moet werken zal op een gegeven moment de druppel 
uiteenvallen in kleinere druppels. En ook als druppels een oppervlak raken, 
spatten ze uiteen in kleinere druppels [8]. 

Het gecontroleerd maken van kleine druppels is belangrijk bij een groot 
aantal toepassingen. Bijvoorbeeld bij het maken van precies even grote 
druppels in een vernevelaar voor de toediening van medicijnen tegen lucht-

Figuur 11: Een roodgekleurde melkdruppel spat uiteen als het op een dunne witte vloeistoflaag valt.  
De kleine druppeltjes die de diamanten in de kroon voorstellen zijn vervolgens alleen aan de binnenkant  

rood gekleurd – foto’s: van Hoeve et al., Gallery of Fluid Motion APS DFD (2008).
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weginfecties. Die druppels mogen niet te groot zijn, omdat ze dan direct 
neerslaan op de luchtpijp, en ze mogen niet te klein zijn, want dan adem 
je ze gewoon weer uit. Voor zo’n vernevelaar zijn druppels van tussen de 
2 en 3 micrometer precies goed, maar hoe maak je die nou? Dat doet het 
bedrijf Medspray [9], een spin-off van onze universiteit, door een heel dun 
waterstraaltje door een heel klein gaatje weg te spuiten. Zo’n waterstraal-
tje breekt dan op omdat nanometer kleine verstoringen zich als een golf 
voortplanten over het wateroppervlak. En die golven worden steeds groter 
totdat kleine druppels worden afgesnoerd, van een grootte die precies 1,88 
keer de diameter van het waterstraaltje is, iets dat door Lord Rayleigh werd 
beschreven [10], en wat nu de Rayleigh-instabiliteit heet. Dit is een heel 
snel proces, iedere 200 nanoseconde een druppel, dat is 5 miljoen druppels 
per seconde. Maar snappen we hoe ze gevormd worden? En hoe je ze nog 
sneller en met een meer uniforme snelheid kan maken, zodat ze niet sa-
menvloeien tot grotere druppels, die dan immers niet meer werkzaam zijn. 
Nu, dát is de aanpak van de fysicus, in experiment, in numerieke simulaties, 
in theorie en we beheersen dat perfect, zie Fig. 12.

Figuur 12: Microscopisch kleine druppels met een uniforme grootte worden gemaakt door opbreking van  
miniscule waterstraaltjes (boven – foto’s: Medspray). De onderste 2 figuren laten zien dat experiment  

en modelberekening van het opbreekgedrag perfect overeenkomen 
– afbeelding: van Hoeve et al., Phys. Fluids 22, 122003 (2010).
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Maar nu verder, hoe schroeven we de productiesnelheid op. Een van de 
ideeën is het gebruik van ultrageluid. Hier zien we hoe een ultrageluids-
oppervlaktegolf zich voortplant over een substraat, in de druppel duikt en 
kleine microdruppels los trilt omdat golven van geluid zich vormen op het 
oppervlak van de moederdruppel [11]. Heel veel druppels, tien tot honderd 
keer meer nog dan bij het opbreken van zo’n waterstraaltje, en die druppels 
blijken allemaal precies even groot, tussen de 2 en 3 micrometer. Maar hoe 
en waarom dat weten we nog niet, omdat de tijdschaal waarop die micro- 
druppels gevormd worden zo onvoorstelbaar klein zijn.

Figuur 13: De Brandaris hogesnelheidscamera is de snelste camera ter wereld die real-time opnamen kan maken  
op een snelheid van 25 miljoen beelden per seconde door het inkomende beeld te projecteren op een snel  

ronddraaiende spiegel die 1 miljoen omwentelingen per minuut maakt. Het gebruik van 128 kleine camera’s verschilt 
in principe niet veel van het eerste idee van Muybridge, zie Fig. 3 – foto: Erik Gelderblom.
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We hebben in eerder onderzoek samen met de groep van Nico de Jong van 
het Erasmus MC de Brandaris camera gebouwd [12,13], de allersnelste ho-
gesnelheidscamera ter wereld, die 25 miljoen plaatjes per seconde kan op-
nemen, maar zelfs die kan dat niet bijbenen. En dan moeten we dus nieuwe 
technieken ontwikkelen om op nanometer precisie op een nanoseconden 
tijdschaal te meten. En we worden dan geholpen door het feit dat druppel-
vorming voor inkjet heel gecontroleerd is en dat zelfs verstoringen van het 
druppelvormingsproces heel reproduceerbaar zijn. Deze inktdruppel, Fig. 
10 (rechts), is bijvoorbeeld gevangen in een speciaal door ons ontwikkelde 
lichtflits van een paar nanoseconden. De druppel is zelf door een speciale 
puls ultrageluid weggeschoten uit een inktreservoir en op weg naar zijn 
vooraf geprogrammeerde doel op het papier, als een Rosetta op weg naar 
67P/Churyumov-Gerasimenko. U ziet, ook deze druppel lijkt qua vorm niet 
op de u bekende regendruppel. Hij heeft een kop en een staart en in deze 
druppel speelt zich een spannend spel af, of die staart wel bij de kop wil 
blijven, Rosetta mag haar lading niet verliezen. Zo’n plaatje van een druppel 
kunnen we op elk gewenst moment maken, zoals van deze honkballer in 
Fig. 14. Als we net als die foto’s van de honkballer, die foto’s van de inkt-
druppel op de juiste tijden in de juiste volgorde plaatsen dat kunnen we een 
mooie super slow-motion film maken van het hele vormingsproces. En dit 
is werkelijk uniek, zo uniek dat zelfs het toonaangevende blad Nature deze 
serie druppels (Fig. 15) recentelijk heeft verkozen tot een van de allermooi-
ste wetenschappelijke plaatjes van het afgelopen jaar.

Figuur 14: Als de beweging van een object heel reproduceerbaar is, dan kan je door een kleine oplopende vertraging 
 in het moment van de opname het hele proces nauwkeurig in beeld brengen. Zo’n stroboscopische opname wordt  

veel gebruikt om op hoge opnamesnelheid toch een hoge resolutie te behalen (afbeelding: 9gag.com).
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In Fig. 15 zien we mooi hoe uniform de snelheid is van de druppels. En dat 
is belangrijk als we die netjes gevormde druppels van 1 bepaalde grootte 
ook zo willen houden. Immers als de snelheid iets van elkaar verschilt krij-
gen we ophoping en filevorming. Grappig genoeg, soms willen we precies 
dát bewerkstelligen. Een paar druppels bij elkaar vegen zodat ze samen een 
grotere druppel vormen met een grotere tussenafstand. Ook daarvoor ge-
bruiken we de golven van geluid, door kleine verschillen in het opbreekge-
drag te stimuleren maken we een uniforme druppelgrootte, maar met een 
klein snelheidsverschil zodat ze samenvloeien tot een grote druppel [14]. 
En ook hier gaan theorie, numerieke simulaties en experiment hand in hand 
gaan. De rol van de luchtweerstand is hier belangrijk, ik noemde het eerder 
voor de vallende regendruppel, maar hier ook in het zog achter de druppel. 
En waarom is dat nuttig? Nou, bij ASML willen we in dit soort druppels, 
maar dan van vloeibaar tin, een laser schieten om extreem ultraviolet licht 
te maken, licht met zo’n kleine golflengte, dat ze met een nieuwe lithogra-
fische manier nóg kleinere structuren op een chip kunnen maken [15]. Dus 
deze golven van geluid die we de druppels meegeven leiden door de verde-
re schaalverkleining, de kleinere golven van licht, uiteindelijk tot een iPhone 
waar niet alleen al deze componenten zijn geïntegreerd, maar waar u direct 
toegang heeft tot nieuwe nu nog onbekende mogelijkheden zoals een mi-
crodrone, een scheerapparaat, een koelkast, of een echomachine.

Figuur 15: Deze stroboscopische opname van inkjet druppels werd verkozen tot een van de Images of the Year 2014  
door het toonaangevende blad Nature – Nature 516, 309 (2014).
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5. BELLEN OP DE 
 GOLVEN VAN GELUID

Tijd om eens kennis te maken met bellen. Er zit nog geen 5 in de tijd, u 
zult nog heel even geduld moeten hebben om de wonderbaarlijke wereld 
van bellen in bier of champagne voor uw ogen te zien gebeuren. Bellen in 
champagne ontstaan in kleine verontreinigingen in het glas, meestal ach-
tergelaten stofdeeltjes en fibers uit de vaatdoek van de ober, microscopisch 
kleine draadjes waarin nanobelletjes van lucht zitten opgesloten [16]. De 
grote hoeveelheid koolzuurgas die in de champagne zit opgesloten, een 
druk van een kleine 6 bar, wil dolgraag uit de vloeistof en in die kleine gas-
belletjes die vervolgens groeien, opstijgen en aan het oppervlak spranke-
lend uit elkaar spatten. 

In water kunnen we ook gasbelletjes maken. Bijvoorbeeld door de tempe-
ratuur te verhogen tot boven het kookpunt, zo ontstaan waterdampbellen. 
Maar als we het fase diagram van Fig. 16 bekijken, dan is er ook een andere 
manier om het water te verdampen en dat is door de druk te verlagen, tot 
onder de dampdruk van water. Het water gaat dus als het ware koken, al is 
het dan bij kamertemperatuur. En alleen door uw hand er in te steken kunt 
u het verschil voelen. De bellen die gevormd worden maken feitelijk een 
holte in de vloeistof, een caviteit, en daarom noemen we dit proces cavita-
tie. Nu gaat dat caviteren van de vloeistof niet vanzelf. In puur water heeft  
u een negatieve druk van wel 2000 bar nodig om het water uit elkaar te 
trekken. Dat krijgen we niet voor elkaar, en dus ook hier hebben we een 
nucleatiekern nodig, een cavitatiekern, waaruit de cavitatiebel gaat groeien. 
Die cavitatiekernen bestaan uit kleine nanobelletjes die van nature rond-
zwerven in een vloeistof. 

17



Een cavitatiebel groeit en duwt het water om zich heen weg. Maar uit eigen 
ervaring weet u dat water dat u weg duwt net zo makkelijk weer terug-
stroomt. En dat terugstromende water duwt de bel in elkaar, en laat de bel 
imploderen. Hoe ronder en hoe symmetrischer de implosie, hoe meer de 
energie wordt samengebundeld en hoe meer het gas in de bel wordt sa-
mengeperst, en gefocusseerd. Daarbij kan een plasma ontstaan en zo’n  
bel gaat licht uitstralen. 
Een bel kan ook gevormd worden dicht bij een oppervlak. Doordat het  
water in alle richtingen weggeduwd kan worden maar slechts van 1 kant 
terug kan stromen vervormt de bel en er vormt zich een waterstraal. Die 
waterstraal schiet in de richting van het oppervlak en kan daar als een  
hogedrukreiniger schoon spuiten, of erger nog het oppervlak beschadigen.  
Zo wordt een torpedo nooit tegen een schip aan tot ontploffing gebracht, 
maar enkele meters onder het schip. Door de ontploffing vormt zich een  
10 meter grote bel, die vervolgens implodeert, een waterstraal vormt die 
zich door het schip heen boort [17]. 

Figuur 16: Fasediagram van water. Bij een druk van 1 bar bevriest water bij een temperatuur van 0°C en kookt  
het bij 100°C. Het proces om de temperatuur van het water te verhogen bij gelijke druk noemen we koken.  

Het proces waarbij de druk verlaagd wordt bij gelijkblijvende temperatuur noemen we caviteren.  
Bij cavitatie ontstaan (waterdamp)bellen op het moment dat de druk onder de dampdruk van water  

komt (3,2 × 10-2 bar bij 25°C) – schets vrij naar een afbeelding van Pearson Education .
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Figuur 17: Cavitatie kan ontstaan door de drukval rond een snel bewegende scheepschroef; we noemen dit  
hydrodynamische cavitatie (boven – foto: wikipedia.org). Cavitatie kan ook ontstaan tijdens een korte periode  
van lage druk in een ultrageluidsgolf. Dit proces noemen we akoestische cavitatie (onder) – foto BμbClean.
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Er zijn verschillende manieren waarop een cavitatiebel door onderdruk kan 
worden gevormd [18]. Allereerst kennen we hydrodynamische cavitatie, 
opgewekt door een snelle vloeistofstroming zoals rond een scheepsschroef 
of in een turbopomp. Niet alleen maken die imploderende bellen veel la-
waai, iets waar de marine niet van is gediend, je aanwezigheid prijsgeven, 
maar in cruiseschepen waar de rijke toerist graag snel van Aa-capulco naar 
Bé-nidorm wil varen zijn lawaai en trillingen uit den boze. Maar bij hoge 
snelheid wordt de scheepsschroef ook nog eens weggevreten door de wa-
terstralen van de imploderende cavitatiebellen. Dus er wordt een hoop tijd, 
geld en energie gestoken in het vakkundig ontwerp van scheepschroeven. 
De natuurkundige Lord Rayleigh was door de Britse marine aangesteld om 
de schade van cavitatiebellen te onderzoeken. Hij kwam destijds met een 
model dat precies het gedrag van cavitatiebellen beschrijft, nu bekend als 
de Rayleigh-vergelijking [19]. Wij hebben ooit ontdekt dat de pistoolgar-
naal, een klein schaaldiertje dat leeft in tropische koraalriffen, bij het sluiten 
van zijn schaar een snelle waterstraal produceert die een cavitatiebel vormt 
[20,21]. Het gedrag van die bel konden we precies beschrijven met de 
Rayleigh-vergelijking. Die bel implodeert dan wat leidt tot een knal, vandaar 
de naam pistoolgarnaal. Bovendien levert de implosie van die bel, afge-
vuurd dicht bij een prooi, op z’n minst een flinke hersenschudding op met 
al dan niet de dood tot gevolg. 

Door hard op een flesje te slaan ontstaan er ook bellen die imploderen 
waardoor de bodem er uit vliegt. Ik heb de astronaut André Kuipers bereid 
gevonden een experiment met mij te doen [22], zie Fig. 18. 

Figuur 18: De implosies van bellen gevormd in een cavitatieproces zijn erg krachtig. Zo kan je de bodem uit een fles 
slaan door gebruik te maken van cavitatiebellen. André Kuipers doet het even voor  

– foto: De Kennis van Nu, NTR, NPO.
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Dit voorbeeld laat zien dat er naast hydrodynamische cavitatie ook akoes-
tische cavitatie bestaat, waarbij de onderdruk wordt gegenereerd door 
akoestische drukgolven, golven van geluid. In de lage druk van de golf 
expandeert de bel, tijdens de hoge druk implodeert de bel, daarbij ook nog 
eens geholpen door het terugstromende water. Deze vorm van cavitatie ge-
bruiken we in een ultrasoon trilbad. Bellen worden gevormd op de schoon 
te maken oppervlakken, en de kleine waterstraaltjes van de imploderende 
bellen spuiten heel lokaal het oppervlak schoon. Voeren we de druk nog 
wat verder op en sturen we zo’n drukgolf door het lichaam, gericht op een 
niersteen dan maken we bellen die vervolgens imploderen en de steen ver-
brijzelen zodat hij in kleine stukjes uiteenvalt en om op een normale manier, 
zonder operatie, het lichaam te verlaten, simpelweg door ze uit te plassen.
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6. BELLEN 
 ALS KOMEETLANDER

Terug even naar het eerste idee, die Rosetta die op een komeet landde. 
Kunnen we niet een bel maken die een reis maakt door het menselijk li-
chaam, vervolgens landt en zich hecht op de bloedprop die de zuurstof-
toevoer aan dat gebied van de hersenen blokkeert? En kunnen we dan niet 
met ultrageluid die bel opblazen zodat hij vervolgens implodeert en het 
stolsel afbreekt in kleinere deeltjes zodat de lokale bloedvoorziening her-
steld wordt. Verre toekomstmuziek? Nou nee, niet als het aan mij ligt, als 
natuurkundige, niet als het aan de farmaceuten en moleculair biologen ligt, 
niet als het aan de medisch technologen ligt. En niet aan de clinici, niet aan 
de medical device industrie en niet aan de farmaceutische industrie. Samen 
zullen we dit avontuur in gaan, want we hebben in principe alle basis-ingre-
diënten in huis: druppels en bellen op de golven van geluid.

Want wat hebben we nu al? Bellen die we kunnen inspuiten in de bloed-
baan. Het zijn microscopisch kleine belletjes [23], kleiner dan rode bloed-
cellen, daarom zijn ze verder niet gevaarlijk en ze kunnen daarom ook in het 
hele lichaam komen, tot in de kleinste haarvaatjes. Deze bellen trillen als 
we er ultrageluid, golven van geluid, op af sturen. Bij hoge druk krimpen ze 
in; bij lage druk zetten ze uit. En met die trilling sturen ze zelf weer geluid 
uit, een echo die wel tienduizenden keer sterker is dan die van een rode 
bloedcel. Omdat ze met gas gevuld zijn en samengeperst kunnen worden. 
En daarmee kunnen we de doorbloeding meten van organen, van het hart, 
de nieren en de doorbloeding van weefsel, bijvoorbeeld van tumoren in de 
lever of de prostaat. 
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Die belletjes resoneren op het ultrageluid – ze hebben een eigenfrequen-
tie [24]. Als je ze kon aanslaan als een snaar, dan laten ze 1 bepaalde toon 
horen, de grondtoon. Dat betekent ook dat we de bellen alleen maar effici-
ent kunnen laten trillen op die frequentie. Bij 1 bepaalde frequentie van het 
ultrageluid is er maar 1 bepaalde belgrootte die gaat trillen, of resoneren, op 
dat ultrageluid. Dus als we de bel op weg willen sturen naar bloedprop-67P 
dan moeten we de juiste frequentie instellen om de communicatie in stand 
te houden zodat we de bel ter plaatse ook kunnen activeren. 

Figuur 19: Contrastbellen voor ultrageluid zijn commercieel verkrijgbaar en worden veel gebruikt in de kliniek,  
ca. 2 miljoen injecties per jaar in Europa. De bellen worden in poedervorm geleverd en worden in een zoutoplossing  

opgelost (boven – foto: Bracco). De bellen hebben verschillende grootte variërend van 1 tot 10 μm (linksonder  
– foto: Jeroen Sijl). In Twente werken we aan manieren om contrastmiddelen te maken bestaande uit monodisperse 

bellen (rechtsonder – foto: Tim Segers). Daarmee bereiken we uiteindelijk een veel betere gevoeligheid.
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Het resonantiegedrag van bellen was in de jaren ‘30 van de vorige eeuw 
benoemd door de natuurkundige Minnaert [25], die had laten zien dat 
een bel zich feitelijk gedraagt als een massa-veer systeem. Het gas in de 
bel fungeert als de veer die de druk geleverd door de massa van het om-
hullende water opvangt en terugduwt. Wij kunnen het gedrag van deze 
bellen, zelfs als ze ingekapseld zijn met een schilletje, heel goed meten en 
ook beschrijven [26-29]. Maar het is een hele puzzel, zo niet onmogelijk, 
om voor iedere bel die je inspuit een eigen frequentie in te stellen. Daarom 
kiezen we er voor bellen van allemaal de juiste grootte te maken [30]. Dat 
maken van die belletje is op zich al een hele toer: allemaal dezelfde grootte 
en je wilt dan ook meteen een paar miljoen bellen per seconde. En daarom 
werken we ook samen met scheikundigen die weten met welke moleculen 
je de bellen moet omhullen, een dun vliesje ter bescherming, om te voor-
komen dat ze oplossen in het bloed of dat ze grotere bellen vormen, die im-
mers in de bloedbaan heel gevaarlijk kunnen zijn – een geval van het middel 
is erger dan de kwaal.

Net als aan de komeetlander moeten aan de belletjes ankers worden beves-
tigd, anders stuiteren ze zo weer van de prop. Aan het schilmateriaal van de 
belletjes kunnen we biochemische plakkers bevestigen, die specifiek alleen 
binden aan een ontstoken endotheelcel, aan een circulerende tumorcel 
of aan trombose [31,32]. Daarmee kunnen we de bellen dus heel gericht 
laten hechten waarmee we dan de plaats van een bepaalde ziekte of een 
verstopping in het bloedvat kunnen bepalen met behulp van ultrageluid. 
Met dezelfde plakkers kunnen we bolletjes met medicijnen meevoeren [33]. 
Omdat ze aan een bel vastgeplakt zitten kunnen we met ultrageluid precies 
zien wanneer het op de juiste plek aankomt, en dan kunnen we met een 
flinke puls ultrageluid de bolletjes lostrillen van de bel [34] en zo heel lokaal 
medicijnen toedienen en zonder schadelijke bijwerkingen in de rest van het 
lichaam.  
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Figuur 20: Links: Bellen (groen) kunnen we met biochemische plakkers laten hechten aan specifieke cellen (rood) – foto: 
Jonathan Lindner. Midden: Bellen kunnen we ook beladen met liposomen, nanobolletjes waarin medicijnen zitten opge-
sloten – afbeelding: Erik Gelderblom. We onderzoeken ook hoe die bolletjes worden losgetrild en meegevoerd onder in-

straling van ultrageluid (recht) en hoe ze worden opgenomen in omliggende cellen – foto: Erik Gelderblom.

Eenmaal ingespoten in de bloedbaan worden de belletjes meegevoerd door 
het bloed tot in de kleinste haarvaatjes. De bellen hebben in zo’n stro-
ming weinig in te brengen, het is daarom belangrijk te weten hoe de lokale 
stroming in het bloedvat is. De bellen kunnen ook met ultrageluid in een 
bepaalde richting worden geduwd door stralingsdruk [35], als kleine stuw-
raketjes. Daarmee is vooral in kleinere vaten, waar de bloedstroming relatief 
laag is, succes te behalen. Ook kan je zo bellen naar de vaatwand duwen 
zodat ze hun medicijnen efficiënter kunnen afleveren of dat er meer bellen 
aan de wand blijven plakken voor het imagen op moleculair niveau [36]. 
We hebben zelfs al eens stamcellen ingepakt in belletjes om ze zo naar de 
vaatwand te kunnen duwen [37], waar de stamcellen verder prolifereren en 
nieuwe hartspiercellen aanmaken in afgestorven hartweefsel. 

De interacties tussen bellen en cellen kan je niet zomaar bestuderen in  
een proefpersoon. Daarom maken we eerst vooral gebruik van modellen 
die gemaakt zijn van plastic, of glas of siliconen. In zo’n model kunnen we 
cellen laten uitgroeien tot een klein orgaan, de zgn. organs-on-chip [38].  
Zo hebben veel onderzoekers, met name ook hier in Twente, al een nier op 
een chip, een hart op een chip, en hersenbloedvaten op een chip [39].  
In al deze modellen kunnen we onze bellen injecteren om zo de wissel- 
werking van de door ultrageluid geactiveerde bellen met cellen of bloed-
propjes te bestuderen. 
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Zoals gezegd, samen zullen we dit avontuur ingaan en al deze mooie voor-
beelden samenvoegen om het idee van de komeetlander in het mense-
lijk lichaam verder te ontwikkelen. Ik heb wederom André Kuipers bereid 
gevonden een kort filmpje in te spreken om het verhaal samen te vatten: 
http://bit.ly/1TKs0o7 [22]. Het verhaal van bellen en druppels: op de golven 
van geluid.
 

Figuur 21: Ruimtevaarder en wetenschapper André Kuipers was op bezoek bij prof. Michel Versluis en  
de vakgroep Physics of Fluids van de Universiteit Twente om te vertellen over: "De Kracht van Bellen" [22]  

– foto: De Kennis van Nu, NTR, NPO.
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7. DANKWOORD

Ik ben nu aan het slotstuk van mijn rede gekomen en ik wilde graag een 
aantal mensen in het bijzonder bedanken. Ik begin bij de mensen die mij 
het langste kennen. 

Mijn ouders wil ik bedanken voor de ongekende mogelijkheden die ze mij 
hebben gegeven. Hun reislust en avonturen buiten de gebaande paden 
hebben mij een enorm open en rijke verbeeldingskracht gegeven. Mijn 
vader Jan, die er helaas niet meer bij is, heeft mij 35 jaar geleden meege-
nomen naar de Open dagen van Universiteit Twente. En ik weet dat hij heel 
trots zou zijn geweest, vandaag, zoals hij dat was bij mijn afstuderen en bij 
mijn promoveren. En hij zou dan in dezelfde bewoordingen hebben gezegd: 
Goed gedaan, jochie!

Mijn moeder Brigitte, die ook heel trots is vandaag, was ook jarenlang mijn 
juf. Op Bali doorliep ik ‘s ochtends de Indonesische Sekolah Dasar, de lage-
re school, en in de middaguren kreeg ik les van mijn moeder thuis. Lespak-
keten van de IVIO Wereldschool met vakken als Nederlandse topografie en 
Vaderlandse Geschiedenis. En nog steeds is ze erg betrokken en volgt ze de 
Nederlandse natuurkunde op de voet en stopt me regelmatig krantenknip-
sels toe uit de Volkskrant of Trouw. 

Mijn tweelingzussen, Tanja en Amina, die altijd het trotse KLM blauw dra-
gen, vliegen met mij de wereld rond als het kan en hier is het bewijs dat 
KLM ook echt hemelsblauw is. Blauw door de Rayleigh verstrooiing.  
Maar natuurlijk gaat mijn aandacht vooral uit naar de belletjes in dit glas, 
die Lord Rayleigh immers ook zo mooi beschreven heeft. Meiden ik weet 
dat jullie apetrots zijn op je grote broer. Ik zou zeggen: houden zo!  
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Mijn schoonmoeder Cock Roodenburg wil bedanken voor het op de wereld 
zetten van een prachtige dochter. Verder voor de jarenlange, vaak wekelijk-
se gastvrijheid als ik in Rotterdam aan de Brandaris camera ging sleutelen. 
Maar vooral wil u bedanken voor uw royale bijdrage aan deze prachtige 
toga.

Ik wil de Universiteit Twente en Faculteit Technische Natuurwetenschap-
pen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Omgekeerd heb ik een 
hele prettige samenwerking met de wetenschappelijke directeuren van het 
MESA+ Instituut voor Nanotechnologie, Dave Blank, en het MIRA Instituut 
voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, Albert van den 
Berg. Een plezier om hier te werken en hier op de Universiteit Twente on-
derzoek te doen. En dat is dan weer iets waar ik trots op kan zijn. 

Alle collega’s in het land uit academie en industrie wil ik bedanken, teveel 
om op te noemen. Twee wil ik hier in het bijzonder noemen. Nico de Jong, 
jij hebt me het bellenvirus meegegeven en met je aanstelling bij ons in de 
groep voor 10 jaar ons het translationele aspect van de golven van geluid 
bijgebracht. Hartelijk dank daarvoor. Luc van der Sluis, die met grote regel-
maat, ook vandaag weer, de wereld over raast op zoek naar nieuwe tand-
heelkundige toepassingen, en ook gegrepen door de golven van geluid, wil 
ik heel graag bedanken voor de geweldig leuke wetenschap die we samen 
hebben kunnen doen.  

Figuur 22: KLM blauw is een gevolg van de vierdemachts-frequentieafhankelijkheid van Rayleigh verstrooiing  
van zonlicht aan moleculen in onze atmosfeer. Even zo mooi zijn de belletjes aan de binnenkant van het glas  

die door een andere elegante theorie van Lord Rayleigh wordt beschreven - foto: Michel Versluis.
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De groep Physics of Fluids is een hele bijzondere groep. En ik wil alle leden 
van de groep, en vooral groepshoofd Detlef Lohse in het bijzonder, be-
danken voor de geweldige samenwerking, de openheid, vriendelijkheid en 
eerlijkheid, en de wetenschappelijke vrijheid. Geen enkel werk gebeurt zon-
der de energie en de werklust van onze technici, ons secretariaat en onze 
studenten en promovendi. Al mijn promovendi en oud-promovendi, van wie 
bijna iedereen hier vandaag aanwezig is, wil ik dan ook van harte bedan-
ken. Alle mooie filmpjes en plaatjes van vandaag zijn dankzij jullie zweet, en 
soms tranen. En al jullie werk is dan weer iets waar ik heel trots op ben.

Op mijn dochters Eva en Nadia ben ik natuurlijk ook heel trots, al is het 
maar omdat ze allebei de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Ge-
zondheid hebben gekozen. De andere genen, die van de reislust hebben 
jullie ook meegekregen. Eva loopt voor de PABO op dit moment stage in 
Suriname, maar heeft nog wel een korte bijdrage voor de oratie. Nadia wil 
het liefst al naar London City, Oxford of Cambridge. Trots ben ik ook op jou 
met je reislust, je concerten, je color runs, je selfies en je vriendinnengroep. 
José, tot slot, je liefde, je humor en je vrolijkheid zijn een groot plezier.  
Dank je voor alle jaren samen. Ooit toen ik nog verbrandingsonderzoek 
deed was je mijn grote vlam, nu noem ik je liefkozend: mijn lellebel. 

Ik heb gezegd!

Figuur 23: Mijn dochter Eva kan er niet live bij zijn op deze oratie, omdat ze nu stage loopt op een basisschool  
in Paramaribo, Suriname. Maar met haar klas wenst ze iedereen een hele fijne dag toe – foto: Eva Versluis.
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