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Wie zich door de gangen van het Vaticaans museum een weg baant 

naar de Sixtijnse kapel, betreedt vlak voor het einde van die tocht de zo

genaamde Stanze di Rafaello, de kamers met fresco’s van de Italiaanse 

renaissanceschilder Raphael. In één van die kamers, de Stanza della 

Signatura, vinden we zijn beroemde werk De Atheense School. De 

personen op dit schilderij zijn allen wetenschappers en filosofen, de 

meeste uit de Griekse oudheid, met in het midden Plato en Aristoteles. 

Plato staat links en wijst naar boven, en Aristoteles rechts en wijst naar 

beneden. Sommige commentatoren zien hier de verwijzing in naar de 

zuivere, hemelse wetenschap bij Plato en de meer toegepaste, aardse 

wetenschap bij Aristoteles. 

dubbel 
geïnspireerd
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Interessant is dat Raphael kunstenaars model liet staan voor een aan

tal van de figuren op het doek. Zo wordt Plato verbeeld door Leonardo 

da Vinci, Heraclitus door Michelangelo, en komt Raphael zelf op het 

doek voor als de Griekse schilder Apelles. Dit is niet slechts een prak

tische keuze, Raphael benadrukt hiermee de in zijn tijd sterk gevoelde 

verwantschap van wetenschap en kunst.

Zolang ik mij met wetenschap bezighoud ben ik persoonlijk  

gefascineerd door relatie tussen wetenschap en kunst. Dat heeft, denk 

ik zelf, te maken met het feit dat naast de rationele kant van de weten

schap, waarmee vooral ook het grote publiek haar associeert – de 

wetenschap als een koele, technische en zakelijke activiteit – de weten

schap niet kan gedijen zonder de creativiteit van haar beoefenaren.  

En die creativiteit wordt zeker ook gevoed door alles behalve rationele 

zaken; hierbij spelen dingen als inspiratie, sensibiliteit, esthetiek en 

zelfs het tegenwoordig in de reclamewereld bijna doodgedrukte 

begrip passie een vooraanstaande rol. Zulke begrippen worden  nu 

juist bij uitstek ook geassocieerd met kunst. Hoewel bij veel weten

schapsbeoefenaren, en ook kunstenaars, deze verwantschap wordt 

herkend en gevoeld, blijft deze relatie tussen wetenschap en kunst 

voor de meeste buitenstaanders min of meer verborgen.

Maar toch. Toen het bureau Dumbar zich bij het ontwerpen van onze 

inmiddels veelbesproken nieuwe huisstijl, boog over de vraag over 

hoe zij de fascinerende wetenschappelijke ontwikkelingen die op onze 

campus plaatsvinden, zichtbaar en invoelbaar konden maken voor  

iedereen, zagen ze zich aangewezen op een beeldentaal van  

fascinerende figuren, die ze allen tezamen genomen ook veelbetekend 

het universum genoemd hebben. U heeft zojuist ook een 3D anima

tie daarvan kunnen zien. Nu valt over smaak niet te twisten, zoals  

we de afgelopen tijd rond het thema huisstijl ook weer hebben 

mogen ervaren, maar wat mij betreft is dit een heel geslaagde poging  

om door middel van een kunstzinnige uiting de fascinerende wereld 

van de wetenschap en techniek gevoelsmatig over te brengen.

Het huisstijluniversum vertoont natuurlijk verwantschap met plaatjes 
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die we kennen van het echte universum, met onderdelen die niet alleen 

doen denken aan sterrenstelsels, maar ook aan fysieke of abstracte 

structuren zoals we die tegenkomen in de moderne wetenschap. 

Zo doen een aantal denken aan fractalen, wiskundige structuren die 

vooral bekend zijn geworden door het werk van de Franse wiskundige 

Benoît Mandelbrot, en aanleiding geven tot esthetisch zeer fasciner

ende plaatjes (Peitgen & Richter, 1986).
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Universum, 
Huisstijl UT, 2009

Mandelbrot fractal, 
geheel (links) en 
ingezoomd (rechts) 



Ook uitvergrotingen die met behulp van wetenschappelijke instru

menten worden gemaakt leveren beelden op die we in het huis

stijluniversum zouden kunnen terugvinden. Zoals de beroemde  

macrofotografieën van Karl Blossfeldt, die in het begin van de vorige 

eeuw deze techniek toepaste op plantmaterialen vanwege de prachtige 

detailstructuren (Blossfeldt, 1928). Hieronder zijn detail van een hoef

ijzervaren naast een recent product uit ons eigen nanolaboratorium 

van MESA+, een prijswinnende elektronenmicroscopische opname 

van Frans Segerink van een beschadigd stuk zeer fijne glasfiber.

Ook detailopnames van bijzondere gedragingen van vloeistoffen  

kunnen de kwalificatie van kunst zonder enig pro bleem waarmaken, 

getuige de opname Leaping Shampoo uit de leerstoel vloei stoffysica 

van Detlef Lohse.
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Links: Hoefijzervaren, 
uit Urformen der Kunst
Karl Blossfeldt, 1928
Rechts: Nanocrash, 
Frans Segerink, 2009

Leaping shampoo: 
Michel Versluis, Cor 
Blom, Devaraj van 
der Meer,Ko van der 
Weele, Detlef Lohse, 
2006



De kunst van de wetenschap zoals vertegenwoordigd door boven

staande opnames is, met uitzondering van het werk van Blossfeldt, 

natuurlijk niet hetzelfde als de producten van autonome kunstenaars, 

behalve misschien als we wetenschappers als readymade kunstenaars  

zien in de traditie van Duchamps met natuurlijke fenomenen als  

objects trouvés. In de techniek is het samenspel tussen engineering en 

kunst functioneel als onderdeel van het design van producten. Nieuwe 

technologieën bieden nieuwe mogelijkheden in termen van product

eigenschappen zoals sterkte, vorm, miniaturisatie, kleur, etc. en inspir

eren steeds weer nieuwe en verrassende vormgevingen. Design wordt 

in de moderne tijd ook steeds nadrukkelijker als een essentieel onder

deel van een product gemarket en ervaren. Voorbeelden van moderne 

ontwerpen die door velen ook als kunst worden ervaren zijn het werk 

van de Spaanse architect Santiago Calatrava en producten van Apple.

In weerwil van deze wisselwerking is de samenhang tussen weten

schap, techniek en kunst hedentendage toch niet dezelfde als in de 

eerder gememoreerde renaissance. Daar was sprake van een samen

hangende gemeenschap met daarbinnen personen die vaak meedere 

talenten hadden. Da Vinci, Michelangelo en Dürer verenigden hun 

loopbaan als beeldend kunstenaar met die van ingenieur, bouw

meester en architect.
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De kunst 
van De 
combinatie

Zoals we hebben stilgestaan bij de ontwikkeling van de verhouding 

tussen wetenschap en kunst door de tijden heen, zo kunnen we ook 

stilstaan bij de dynamiek van een vergelijkbare verhouding binnen de 

wetenschap zelf, en wel die tussen de zuivere, nieuwsgierigheids

gedreven wetenschap en de toegepaste wetenschap. Dit levert een  

andere interpretatie van ‘de kunst van de wetenschap’ op, eentje 

die mij als universitair bestuurder ook bezighoudt, namelijk de kunst 

van de wetenschapssturing die het juiste evenwicht tussen deze  

invalshoeken voor het onderzoek bewaart.

In de rolverdeling tussen zuivere en toegepaste wetenschap heeft de 

zuivere wetenschap het imago van de kunst. Historisch gaat dit terug 

op de oude Griekse traditie waarin wetenschap (filosofie) een bezigheid  

van de elite was in een maatschappij die de praktische zaken aan de 

slaven overliet. In Europa is dit idee later onderdeel geworden van het 

ideaal van de Bildung, zoals vertegenwoordigd in de neoclassicistische 

ideeën van Von Humboldt over de universiteit. Maar veel sterker nog 

zijn onze gedachten hierover  beïnvloed door de ontwikkelingen in dé 

wetenschappelijke grootmacht van onze tijd, de Verenigde Staten. 

Door de grote investeringen die er gedurende de Tweede Wereldoorlog 

in de wetenschap, en met name de natuurkunde,  waren gedaan om 

de veronderstelde bewapeningswedloop met de Duitsers te winnen 

en de inzet van de daaruit voorgekomen atoombom om de oorlog met 

Japan tot een einde te brengen werden twee feiten gecreëerd. Politici 

en militairen waren overtuigd geraakt van de potentieel strategische 

waarde van wetenschappelijke kennis, en wetenschappers hadden er 

belang bij om de stroom van middelen voor wetenschaps beoefening 
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ook na de oorlog in stand te houden. Inspelend op deze situatie  

publiceerde  de directeur van het Office of Scientific Research and  

Development dat onder andere verantwoordelijk was voor het  

Manhattan project,  Vannevar Bush, in 1945 het rapport Science, The 

Endless Frontier (Bush, 1945).  In dit rapport pleitte hij voor het belang 

van voortgezette, grootscheepse investeringen in de wetenschap voor 

de Amerikaanse maatschappij. Hierbij maakte hij een onderscheid  

tussen zuiver onderzoek,  ‘basic research’,  en toegepast onderzoek, 

‘applied research’, en propageerde de visie dat zuiver onderzoek 

het best los van toepassingen gedijt, want zo betoogde hij  ‘applied  

research invariably drives out pure research’. Er is alle reden om 

aan te nemen dat Bush, als succesvol toegepast onderzoeker, deze  

laatste mening niet letterlijk was toegedaan, maar het als zijn opdracht 

zag om ook substantiële investeringen in de zuivere wetenschap veilig 

te stellen. Een tweede belangrijk element in zijn redenering was dat 

zuiver onderzoek uiteindelijk de motor achter toegepast onderzoek 

en succesvolle toepassing was, zoals in onderstaand schema wordt  

verbeeld.

Dit zogenaamde lineaire model heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 

een grote rol gespeeld in het denken over het verband tussen zuiver 

onderzoek en toepassingen, en wordt nog steeds, in navolging van 

Vannevar Bush, door vertegenwoordigers van zuivere wetenschap 

aangevoerd als een belangrijke rechtvaardiging voor (grootschalige) 

investering in de beoefening van zuivere wetenschap. Toch is er alle 

reden om aan de algemene geldigheid van dit model te twijfelen.
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Het ‘lineaire’model van 
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zuiver oz. toegepast oz. ontwikkeling toepassing



Het kritische punt is niet dat kennisontwikkeling niet langs het lineaire 

model kan verlopen. De ontwikkeling van atoombom en kernernergie 

vanuit de inzichten van de fundamentale fysica in de eerste helft van de 

twintigste eeuw is daar natuurlijk een prima voorbeeld van. Maar het is 

zeker niet de enige manier waarop de koppeling tussen fundamentele  

kennis en toepassingen verloopt. Hun interactie is over het algemeen  

veel complexer, en er zijn ook voorbeelden te geven  waarbij de  

fundamentele kennisontwikkeling juist plaatvindt geïnspireerd vanuit 

al bestaande toepassingen. Mijn eigen vakgebied, de informatica, kent 

hier een aantal aansprekende voorbeelden van, zoals de semantiek 

van programmeertalen, en de formele theorie van reactieve systemen.  

Voorbeelden uit de vliegtuigbouw zijn te vinden in het prachtige book 

What Engineers Know and How They Know It (Vincenti, 1990). Verder  

weten we vanwege de in de Nederlandse context vaak genoemde  

kennisparadox, de aanwezigheid van goed onderzoek tezamen met 

een relatief gebrek aan innovatie, dat goed fundamenteel onderzoek 

zeker niet spontaan tot meer of betere toepassingen leidt.

Als het lineaire model geen betrouwbare beschrijving is van hoe 

wetenschappelijk onderzoek met toepassingen verbonden is, zijn er 

dan andere, vruchtbaarder manieren die gebruikt kunnen worden om 

kennisontwikkeling op zo’n manier te sturen dat zowel wetenschap

pelijke als maatschappelijke doelen effectief bediend kunnen worden? 

Een aanpak van dit probleem die mij zeer aanspreekt is die van Donald 

Stokes (Stokes, 1997). Hij doet dit door de door Bush eerst aange

brachte polariteit tussen zuiver en toegepast onderzoek te verwijderen, 

en naar een tweedimensionaal plaatje over te stappen waarin funda

mentele en toegepaste drijfveren voor het onderzoek niet diametraal 

maar orthogonaal op elkaar staan. Dit leidt dan tot een model met 

vier kwadranten. Hierin onderscheiden we linksbovenin het klassieke 

zuiver wetenschappelijke onderzoek, geïnspireerd door het zoeken 

naar fundamenteel begrip los van enige toepassing. Stokes vernoemt 

dit kwadrant naar Niels Bohr, wiens onderzoek op het gebied van het 

atoommodel en de kwantummechanica puur door wetenschappelijke  
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nieuwsgierigheid werd gedreven (hoezeer dit later ook de wereld heeft 

beïnvloed).  Rechtsonder vinden we het pure toegepaste onderzoek, 

door Stokes vernoemd naar Edison. Zijn werk aan de industriële toe

passing van elektriciteit was puur geïnspireerd door de zoektocht naar 

effectieve toepassing, maar zocht niet naar een fundamenteel beter 

inzicht. Een belangrijke categorie die door Stokes’ benadering wordt 

geïdentificeerd, is het onderzoek dat fundamentele met toepassings

motieven combineert. Stokes noemt dit Pasteurs kwadrant, naar de 

Franse wetenschapper die de microbiologie als vakgebied op de kaart 

zette, en daarbij zijn streven naar fundamentele verklaringen van 

ziektes combineerde met een verlangen om medische toepassingen  

te ontwikkelen.  Stokes noemt dit ‘useinspired basic research’, wat 

we kunnen vertalen met toegepast fundamenteel onderzoek, een  

categorie die in de indeling van Vannevar Bush niet bestaat, omdat 

daar fundamenteel en toegepast elkaar uitsluiten. In sommige andere 

benaderingen wordt de combinatie van fundamenteel en toegepast 

onderzoek wel eens aangeduid als strategisch onderzoek, hoewel hier 

vaak ook het overgangsgebied tussen zuiver fundamenteel en toe

gepast onderzoek mee wordt bedoeld, wat dus op de keper beschouwd  

niet hetzelfde is.
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Het moge duidelijk zijn dat Pasteur’s kwadrant voor het onderzoek 

aan de Universiteit Twente van zeer groot belang is. Onze onderzoeks

instituten hebben de taak om aan de technische innovatie bij te  

dragen vanuit een fundamenteel begrip van de onderliggende exacte, 

ingenieurs en sociale wetenschappen. Deze orientatie houden we 

in ons nieuwe kader voor onderzoekssturing op koers door met de 

onderzoeksinstituten ook controleerbare afspraken te maken over hun 

productiviteit op een geëigende mix van fundamentele en toepass

ingsdoelstellingen.

We zijn er ook goed in, getuige het feit dat twee van onze toponder

zoekers zowel de hoogste nationale onderscheiding op het gebied van 

de fundamentele wetenschap, de Spinozapremie, als die op het gebied 

van de toegepaste wetenschap, de Simon Stevin meesterprijs, hebben 

gekregen: Detlef Lohse, en onze diesredenaar vanmiddag, Albert van 

den Berg. Met gepaste trots vermelden we er ook altijd graag bij dat 

de UT de enige Nederlandse universiteit is waar zich zulke combinatie

laureaten bevinden.

Hoe kan men bevorderen dat toegepast fundamenteel onderzoek aan  

zijn instelling gedijt? Om dit te begrijpen is het nuttig om ook Stokes’ 

model voor de dynamiek tussen het onderzoek in de verschillende 

kwadranten te bekijken.
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Uit dit model blijkt welke belangrijke schakelfunctie het toegepast fun

damenteel onderzoek heeft tussen de cumulatieve opbouw van funda

mentele kennis enerzijds en technologie anderszijds. Dit maakt toege

past fundamenteel onderzoek tot een onontbeerlijke element in het 

onderzoekslandschap en toont onder meer het existentiële belang van 

de Nederlandse technische universiteiten in de 3TU.Federatie voor ons 

nationale ecosysteem. 

Verder volgt uit het model dat excellent toegepast fundamenteel onder

zoek slechts mogelijk is wanneer er ook voldoende toegang is tot be

staand fundamenteel onderzoek en technologie. Dit betekent dat er ook 

altijd afdoende aandacht moet zijn voor puur fundamenteel en toegepast  

onderzoek en ontwikkeling. In de praktijk betekent dit voor een universiteit  

als de onze de keuze voor een beperkt aantal fundamentele en technolo

gische specialismen die wij lokaal op topniveau beoefenen, gecomple

menteerd met de kennis van andere partners in intensieve samenwerk

ingsverbanden. Zulke samenwerkingen hebben we bijvoorbeeld met de 

3TU in onze Centres of Excellence, met academische ziekenhuizen, met 

de GTI’s en TTI’s , en grotere en kleinere industriële partijen. 

De gisteren op het KIVINIRIA congres aangekondigde plannen om de 

3TU, naar het Zwitserse model voor samenwerking tussen de tech

nische hogescholen van Zürich en Lausanne en een aantal federale 

onderzoeksinstituten, onderdeel te maken van een groter, gezamen

lijk geregisseerd technologisch domein waar de 3TU’s als technisch

wetenschappelijke motor fungeren is een zeer belangrijke stap om zulke 

vitale vormen van samenwerking verder te versterken. Deze synergie 

is van levensbelang voor de kwaliteit van het onderzoek en de daaruit 

voortkomende fundamentele en toepassingsresultaten, en ook voor de 

accumulatie van deze resultaten in de fundamentele kenniskolom (links) 

enerzijds en de technologische kolom (rechts) anderszijds. Alleen zo 

creëren we een robuuste kennis en technologiepomp als een blijvende 

basis voor hoogwaardige innovatie.  
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dubbel geïnspireerd

In het voorgaande hebben we gezien hoe het kiezen van de Universiteit 

Twente voor de dubbele inspiratie door fundamentele wetenschap en 

toepassingsmotieven in Pasteurs kwadrant ons de beste uitgangsposi

tie geeft voor een blijvende bijdrage aan zowel techniek en innovatie.  

Belangrijk hierbij is het inzicht dat deze twee motieven elkaar niet uit

sluiten als diametraal tegengestelde belangen, maar elkaar juist kunnen  

versterken door een positieve wisselwerking tussen onafhankelijke  

belangen. In wiskundig jargon: de belangen zijn orthogonaal en de 

positieve effecten kunnen als vectoren bij elkaar opgeteld worden.

In het discours van de UT worden vaker verschillende van onze belangen  

als tegengesteld gepresenteerd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld 

aandacht voor onderwijs tegenover onderzoek, de regionale rol van 

de UT tegenover de globale, de belangen van de lokale studenten  

tegenover die van de internationale. Ik ben ervan overtuigd dat dit  

schijntegenstellingen zijn, zoals die tussen fundamentele en toegepaste 

wetenschap; het zijn geen diametrale maar orthogonale belangen,  

en het is onze opdracht als ondernemende universiteit om die benade

ringen te kiezen waarin deze elkaar versterken. Hier moeten we onze 

dubbele inspiratie dan ook opvatten als de meervoudige inspiratie om 

innoveren, onderzoeken, ontwerpen, onderwijzen, etc. etc. positief en 

energiek te combineren.

Het duo onderwijs versus onderzoek pak ik tot slot graag nog even 

apart bij de kop. Te vaak hoor ik dat medewerkers niet aanspreekbaar 

zouden zijn om meer aandacht aan hun onderwijstaken te geven om

dat zij door hun omgeving toch vooral op hun onderzoeksprestaties 

zouden worden afgerekend. Ik moet zeggen dat ik weinig geduld heb 

met dit argument. In mijn ervaring zijn uitstekende onderzoekers, uit

zonderingen daar gelaten, meestal ook uitstekende en inspirerende 
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docenten. Ikzelf heb ook altijd aan den lijve ondervonden hoe het 

nadenken over het uitleggen van complexe zaken aan mijn studenten  

me vaak weer inspireerde om de presentatie van mijn onderzoek  

verder te verbeteren, en niet zelden nieuwe onderzoeksvragen  

inspireerde. Zo kan onderwijs dus ook bijdragen aan het onderzoek.

Ik noem dit onderwerp met name omdat ik als rector het gevoel heb 

dat onze inspiratie door en voor het onderwijs de komende tijd hoog 

op de agenda moet staan. Ons onderwijs is zeker niet slecht, en wordt 

in onderzoeken door onze studenten doorgaans met ruime voldoendes 

beoordeeld. Maar ik zie te weinig de goede of excellente beoordelingen  

die hier vroeger toch veel vaker voorkwamen, de glans is er toch af. 

Dat kunnen we onze als kleinere universiteit die mee wil spelen in 

de internationale top, niet veroorloven. We willen dat studenten en 

medewerkers hier naartoe komen op basis van onze sterke punten 

in het onderzoek, innovatie, campus, ondermendheid, en zeker niet 

op de laatste plaats het excellente onderwijs. Er is een goede aftrap  

gegeven aan de vernieuwing met de instelling van onze Graduate 

School bij de opening van dit academisch jaar. Er zijn inspirerende 

ideeën in het kader van RoUTe’14 over de herinrichting van ons 

onderwijs aan de hand van de typisch Twentse combinatie van onder

zoeker, ontwerper en organisator. Het is nu zaak om deze beweging  

het komende jaar door te zetten om met vernieuwd en vernieuwend  

onderwijs onze positie aan de top te heroveren.
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tenslotte
Ik keer nog even terug naar de klassieke excellenties op het gebied van 

wetenschap en onderwijs  waarmee we onze voordracht begonnen: 

Plato en Aristoteles. En deel met u een observatie van mijn collega 

Chris Brink, oudrector van de Universiteit van Stellenbosch in Zuid

Afrika, en momenteel vicechancellor van de University of Newcastle 

(Brink, 2007). Plato wijst weliswaar naar boven, maar Aristoteles wijst 

niet naar beneden, maar voor zich uit. Ze spreken elkaar niet tegen, 

maar vullen elkaar aan.
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Plato (Leonardo da 
Vinci, links) en 
Aristoteles (rechts).
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lab on a chip
de kunst van het kleine
universiteit twente. 
48 jaar jong, en nog geen spoor van een midlife crisis. Bijna 35 jaar 

geleden begon ik aan de toen nog piepjonge Technische Hogeschool 

Twente (THT) mijn studie Technische Natuurkunde. Het eerste jaar 

bestond uit een algemene propadeuse, een brede scholing die het 

mogelijk maakte na 1 jaar nog betrekkelijk makkelijk naar een andere 

studierichting over te stappen. Anno 2009 bepleit minister Plasterk 

bij de opening van het academisch jaar aan deze zelfde universiteit 

het overwegen van een stelselherziening van het hoger onderwijs, 

o.a. om het mogelijk te maken voor studenten hun definitieve studie

keuze uit te stellen… l’histoire se répète! Overigens was de algemene 

pro padeuse indertijd voor mij niet de reden om in Twente te komen 

studeren. Dat waren veel meer de studentencampus, de uitstekende,  

persoonlijk voorlichtingsdagen, en de voortreffelijke sportvoorzieningen, 

aspecten die naar mijn idee nog steeds ingezet kunnen en moeten 

worden om studenten te werven.

kunst-kunde-kennis-wetenschap
Mijn rede is getiteld “Lab on a Chip  de kunst van het kleine”. Het gaat 

dus over geminiaturiseerde chemische laboratoria en kunst. En hoe wel 

‘kunst’ allereerst geïnterpreteerd wordt als een individuele expressie 

met als doel een bepaald gevoel op te wekken, relateert de oorspron

kelijke betekenis van het woord kunst aan het weten, en het vermogen 

met dit weten nieuwe dingen te scheppen. In deze betekenis had het 

woord kunst meer de betekenis van kunde, welgeordende kennis, 

dat weer de basis vormt van wetenschap. Niet voor niets bevatten 

veel wetenschapsgebieden het achtervoegsel kunde: natuurkunde, 

scheikunde, wiskunde, letterkunde. 

In de oorspronkelijke betekenis waren kunst en wetenschap dus zeer 

nauw aan elkaar verbonden. Zo was de oorspronkelijke naam van de 
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Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), in 

1814 nog “Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde 

en Schoone Kunsten”. En omdat de Universiteit Twente toch primair 

een technische universiteit is (τεXνη = vakmanschap) kan “de kunst 

van het kleine” dus gelezen worden als “microtechnologie”, of  “na

notechnologie”: MESA+, het instituut voor de kunst van het kleine. 

En hoewel ik in deze rede voornamelijk aandacht zal hebben voor de 

kunde van ons onderzoek, wordt uit fig. 1 duidelijk dat ons onderzoek 

zeker ook een artistieke component bezit.

In het vervolg wil ik ingaan op een onderdeel van micro en nanote

chnologie waar ik me de afgelopen 15 jaar heb beziggehouden, nl. 

de microfluïdica. Dit betreft het manipuleren van vloeistoffen op na

nometer en micrometer schaal. Hierbij wil ik me voornamelijk rich

ten op het gebruik van microfluïdica voor de ontwikkeling van een  

geminiaturiseerd laboratorium, of wel een “Lab on a Chip” (LOC). In 

het navolgende zal ik eerst de historie van dit gebied, en de plaats  

van de Universiteit Twente hierin schetsen, en de mogelijkheden en  

voordelen van Labs on a Chip laten zien. Vervolgens wil ik aan de hand 

van een voorbeeld van microfluidisch onderzoek en een aantal recente 

biomedische toepassingen van Labs on a Chip werk bij onze onder

zoeksgroep presenteren.

de twentse school
Hoewel algemeen de micro gas chromatograaf, een apparaat om gas

sen te analyseren, van Steve Terry eind jaren ‘70 als het allereerste Lab 

on Chip wordt beschouwd1 (fig. 2), kwam de brede internationale ont

wikkeling van dergelijke systemen pas eind jaren ’80 op gang. 

Figuur 1
Detailopnames van 
meer of minder  
geslaagde Labs on a 
Chip.
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Onderzoekers ontdekten dat microsystemen voor vloeistofmanipulatie, 

gefabriceerd met microtechnologieën afkomstig uit de microelektroni

ca, gecombineerd konden worden met sensoren. Op die manier kon de 

prestatie van dergelijke (bio)chemische sensoren drastisch verbeterd 

worden. Net als elders op de wereld had de snelle ontwikkeling van de 

microelektronica in de jaren ’70 en ’80 in Nederland tot een scala van 

onderzoeksactiviteiten bij de verschillende technische universiteiten 

geleid. Ook in Twente was dit het geval. Er werd een microelektroni

calab, en een laboratorium voor sensoren en actuatoren (S&A lab) met 

cleanroom gerealiseerd. Hierin vond zowel microelektronica onderzoek 

plaats als onderzoek naar fysische en chemische sensoren en actua

toren. Aanvankelijk waren dit voornamelijk micromechanische compo

nenten die een fysische parameter bepaalden zoals bv. druksensoren 

en minimicrofoontjes. Tegen het eind van de jaren ’80 werden er bij de 

groep van prof. Fluitman en prof. Elwenspök ook micromechanische 

componenten voor vloeistofmanipulatie gemaakt, zoals klepjes en, als 

1e in de wereld, een micropomp (fig. 3). Parallel hieraan vond bij prof. 

Bergveld vooraanstaand onderzoek plaats op het gebied van (bio)che

mische sensoren, met als belangrijkste ontdekking die van de ISFET, 

Figuur 2
Gas-chromatograaf op 
een silicium wafer, een 
Lab on a Chip avant la 
lettre. (zie ref. 1)



een pHgevoelige chip. Binnen de chemische technologie was vooral 

onderzoeksgroep van prof. Reinhoudt in die tijd erg geïnteresseerd om 

nieuwe technologieën te gebruiken en toe te passen, bijvoorbeeld voor 

het ontwikkelen van chemische sensoren. Zo was er in Twente in die 

tijd een specifieke expertise op de gebieden van zowel microfabrikage 

als microsensoren ontwikkeld. Toch duurde het nog enige jaren voor 

het combineren van microfluïdica (het manipuleren van vloeistoffen op 

kleine schaal) met het doen van (bio)chemische metingen als concept 

zou worden gepresenteerd.
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Figuur 3
Eerste silicium micro-
pomp uit Twente  
( H. van Lintel)
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ELEVATOR PITCH

Rond 1990, tijdens een postdoc verblijf in Zwitserland, ontmoette 

ik Andreas Manz tijdens een kort tripje in de lift. Hij zei te  

willen solliciteren in Neuchâtel, en wel om “een heel chemisch  

laboratorium op een chip te zetten”. Ik reageerde verwonderd en 

merkte op dat hij waarschijnlijk bedoelde een sensor op een chip te  

zetten. Maar nee, echt een heel laboratorium, inclusief flesjes, pompen,  

detectoren alles. Dat leek me toch wel erg sterk, maar in datzelfde jaar  

publiceerde hij een nu “klassieke” publicatie over een geminiaturi

seerd Totaal Analyse Systeem (MicroTAS, µTAS)2. Het nieuwe in de 

benadering van Manz was dat met gebruikmaking van microtechno

logie het hele meetsysteem zo klein wordt dat het op een chip past. 

Zo wordt het mogelijk het laboratorium naar het monster te brengen, 

in plaats van andersom. 

van Microtas naar laB on chip
Het concept om een Micro Totaal Analyse Systeem (µTAS) op een 

chip te realiseren was het onderwerp van de eerste zgn. strategische  

research oriëntatie (SRO) die bij het MESA instituut werd opgezet om 

bruggen te slaan tussen de verschillende deelnemende onderzoeks

groepen in het instituut. Als uitvloeisel van deze oriëntatie werd de 

eerste µTAS workshop gehouden in Twente in 1994. Deze workshop is 

nu uitgegroeid tot ’s werelds belangrijkste internationale conferentie op 

dit gebied met meer dan 1000 deelnemers. Aanvankelijk was het µTAS 

onderzoeksveld sterk verdeeld in twee groepen: de microtechno logen 

en de analytisch chemici. De laatste groep was met name enthousi

ast geworden door de spectaculaire resultaten gepubliceerd door o.a. 

Manz, Harrison en Ramsey3,4, die met een capillair elektroforese (CE) 

chip de scheiding van aminozuren met een factor 100 versneld hadden.  

In de eerste jaren hierna bleef het onderzoek voornamelijk gefocussed 

op de miniaturisering van de scheidingstechniek van DNA, dat eind 

90er jaren resulteerde in de DNAchip, een door Caliper Technologies 

gecommercialiseerd product (fig. 4). Doordat Lab on Chip systemen 



zeer nuttig bleken voor genomics toepassingen ontstond er ook grote 

interesse van Amerikaanse defensie om draagbare systemen voor 

bio logische detectie te ontwikkelen. Er kwam veel geld voor onder

zoek en ontwikkeling ter beschikking van DARPA. Mede hierdoor is 

het onderzoeksveld intussen veel breder dan analytische chemie en 

micro fabrikage, en wordt het Lab on a Chip gebied bevolkt door een 

mengelmoes van onderzoekers uit diverse disciplines, zoals vloeistof

fysici, chemici, biologen, biomedische ingenieurs, nanowetenschap

pers, procestechnologen en elektrotechnici. Er is een groot aantal toe

passingen voor DNA en eiwitanalyse op chip gedemonstreerd, terwijl 

er ook zeer uiteenlopende experimenten met (enkele) cellen op chip zijn 

uitgevoerd. Doordat het onderzoek niet langer beperkt is tot het doen 

van analytische bepalingen, wordt de term μTAS langzamerhand steeds 

meer vervangen door Lab on a Chip. Het is niet overdreven te stellen 

dat microfluïdica en Labs on a Chip niet meer weggedacht kunnen  

worden uit de wereld van de levenswetenschappen. Essentieel hierbij 

is dat microfluïdica onderzoekers de unieke mogelijkheid biedt om 
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Figuur 4
DNA LabChip van 
Caliper Technologies.
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Figuur 5 
Gepubliceerde peer-reviewed artikelen in verschillende vakgebieden.Noot: de assen hebben verschillende schalen.

vloeistoffen en deeltjes hierin op uiterst kleine schaal (nanoliters, pico

liters en zelfs femtoliters) zeer nauwkeurig te manipuleren. Dit maakt 

het mogelijk om met de zeer kleine hoeveelheden, vaak kostbare bio

chemische verbindingen toch verschillende experimenten te doen.

laB on chip en MicroFluïdica
Het aantal wetenschappelijke publicaties in “peerreviewed” tijd

schriften op het gebied van microfluïdica en Lab on a Chip vertoont 

een exponentiele groei sinds eind jaren ’90 en inmiddels worden er 

per jaar meer artikelen over microfluïdica dan over microelectronica of  

integrated circuits gepubliceerd (fig. 5)! Overigens dient opgemerkt te 

worden dat dit feit in schril contrast staat met het enorme verschil in 

economische impact. Voor integrated circuits wordt de wereldomzet 

geschat op > 200 B$/yr5, terwijl voor LOC devices de wereldomzet in 

2009 waarschijnlijk nog geen 50 M$ bedraagt. Gelet op de enorme 

wetenschappelijke activiteit over de afgelopen 10 jaar, is het daarom 

niet verwonderlijk dat het vakgebied in 2000 ook een eigen journal 

kreeg, met de originele titel Lab on a Chip (fig. 6). Na een voorzichtig  

begin is dit blad intussen uitgegroeid tot een internationaal  

gereputeerd tijdschrift met impact factor > 6! 

De grote doorbraak van het Lab on a Chip gebied is sterk bevorderd 

door de ontwikkeling van verschillende microfluidicsplatforms. In 

tegen stelling tot de fabricage van individuele componenten die op één 

of andere manier aan elkaar gekoppeld moeten worden, worden hierbij  
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toepassingen van Labs on a Chip gerealiseerd met behulp van een 

bepaald platform. Voorbeelden van dergelijke platforms zijn “droplet

based microfluidics”, “centrifugal microfluidics”, “elektrokinetic sys

tems”, “integrated microfluidics circuits (IFC)” gebaseerd op siliconen

rubber en recent ook “paperbaseddiagnostics”. De ontwikkeling van 

dergelijk platformtechnologieën is naar mijn idee van eminent belang 

bij de ontwikkeling van nieuwe produkten. In plaats van een nieuwe 

technologie te ontwikkelen voor iedere nieuwe toepassing wordt de 

ontwerper gedwongen binnen een bepaalde technologie een oplossing  

voor het probleem te zoeken.

Beide twee laatst genoemde platforms maken gebruik van zgn. soft

lithografie6. Bij deze techniek wordt vloeibare siliconenrubber op een 

mal met microstructuren gegoten. Na uitharden wordt de nog steeds 

flexibele siliconenlaag uit de mal getrokken en op een glasplaatje ge

legd, en klaar is de chip! Op deze wijze kwam de microfluïdica ineens 

in het bereik van iedereen (“anyone can do it”), ook van groepen in 

Figuur 6
Geintegreerd micro-
fluïdisch systeem van 
Fluidigm (Quake)
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de levenswetenschappen die geen dure cleanroom infrastructuur tot 

hun beschikking hadden. In het bijzonder de wereld van de biologie 

kreeg met softlithografie een techniek in handen die allerlei innova

tieve experimenten met cellen mogelijk maakte, terwijl Steve Quake 

de techniek vervolmaakte en analoog aan de elektronica een platform 

voor geïntegreerde microfluïdica ontwikkelde (fig. 6)7.

Het enthousiasme dat zich bij veel onderzoekers voor Lab on a Chip 

inmiddels heeft ontwikkeld vindt zijn oorsprong in de schijnbaar on

begrensde mogelijkheden: een meting aan één enkel molecuul doen, 

10.000 (bio)chemische reacties tegelijk screenen of een goedkope 

disposable bloedtest ontwikkelen. Daarnaast bieden Labs on a Chip 

voordelen als een snellere meting, klein monstervolume, weinig dure 

chemicaliën nodig, inherent veilig door het kleine volume en lastbut

notleast, goedkope fabricage mogelijk. 

Een belangrijke kanttekening bij al deze ontwikkelingen is dat tot nog 

toe een echte grootschalige toepassing, de “killer ap” nog steeds ont

breekt, en algemeen wordt dit momenteel dan ook als de belangrijk

ste uitdaging van het vakgebied gezien: maak een produkt met een 

miljoenenomzet voor een massamarkt. Het lijkt er echter steeds meer 

op dat deze “killer ap” in de markt van medische devices gevonden 

gaat worden. Voorbeelden van bedrijven met Lab on a Chip produkten 

zijn Abbott met de iSTAT analyzer (een handheld apparaat dat LOC 

cartridges gebruikt voor klinische bloedtests) en Concateno (gebruik 

makend van Philips’ Magnotech technologie) dat binnenkort met de 

introductie van een LOC test voor drugsgebruik door automobilisten 

zal komen. Ik kom later nog terug op een veelbelovende ontwikkeling 

van het bedrijf Medimate, voortgekomen uit onze eigen onderzoeks

groep.

Gedurende de afgelopen jaren heeft de universiteit Twente heeft zich 

intussen zowel nationaal als internationaal weten te profileren op het 

gebied van microfluïdica en Lab on a Chip. Binnen de onderzoeks
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instituten van Mira, Impact en vooral MESA+ is een tiental onder

zoeksgroepen actief en wordt internationaal vooraanstaand onderzoek 

gedaan. Zo is meer dan de helft van alle Nederlandse wetenschappelijke  

publicaties over microfluidics uit Twente afkomstig. Daarnaast heeft 

onderzoek inmiddels ook een indrukwekkend aantal spinoff bedrijven 

opgeleverd die op het LOC gebied actief zijn, zoals Micronit, Lionix, 

C2V, Medimate, Blue4Green, CapiliX, MyLife, Medspray etc, en het 

is dus niet overdreven te stellen dat Twente op dit vlak in het brand

punt van de Nederlandse activiteiten staat. In het navolgende zal ik een 

voorbeeld van microfluïdisch onderzoek, en enkele ontwikkelingen op 

het gebied LOC toepassingen uit ons eigen lab bespreken. De rode 

draad bij de genoemde voorbeelden is dat in alle gevallen elektrische 

principes voor manipulatie en detectie van vloeistoffen en relevante 

biomoleculen gebruikt wordt.

de vloeistoFtransistor (FlowFet)
Voor het manipuleren van vloeistoffen op kleine schaal (kanalen van 

5500 µm) kan gebruik gemaakt worden van een aantal verschillende 

fysische mechanismes. Zo worden bijvoorbeeld capillaire, centrifugale,  

hydrodynamische, akoestische en elektrische krachten toegepast in 

microfluidische systemen. Elektrisch geïnduceerde krachten hebben 

het voordeel dat ze eenvoudig te realiseren zijn door integratie van 

microelectroden in het microfluïdische systeem, en we hebben in 

ons lab onderzocht of het mogelijk zou zijn het een vloeistofschake

laar, het equivalent aan een transistor, te fabriceren. Het mechanisme 

dat vloeistoffen met behulp van een elektrisch veld verpompt kun

nen worden vindt zijn oorsprong in het feit dat bijna alle materialen,  

wanneer ze in kontakt komen met een vloeistof, een oppervlakte lading  

ontwikkelen doordat ionen van het oppervlak in de vloeistof ver

dwijnen. Deze oppervlaktelading heeft tot gevolg dat er in de vloeistof 

een dubbellaag van tegenionen ontstaat om deze lading te neutralis

eren. Deels zit deze tegenlading “vast” aan de negatieve oppervlakte

lading, maar een deel zit ook als mobiele ionen op zeer korte afstand  
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(gemiddeld < 550 nm) in de vloeistof. De hoeveelheid van deze  

mobiele tegenlading bepaalt hoe groot de vloeistofstroom onder  

invloed van een aangelegd elektrisch veld is. Wanneer we de hoeveel

heid van deze tegenlading kunnen schakelen met een extern elektrisch 

veld kan de vloeistofstroom in een microkanaal worden geschakeld, 

analoog aan het schakelen van een elektrische stroom met behulp van 

een transistor. Omdat dit schakelen met een elektrisch veld gebeurt, 

noemen we zo’n device in analogie met de MOSFET, een FlowFET (zie 

fig. 7), en in theorie is het met een FlowFET mogelijk om, net als met 

MOSFETs, complexe, geïntegreerde microfluidische circuits te bouwen.  

Daarnaast biedt het principe van de FlowFET de mogelijkheid om 

vloeistoffen te pompen zonder dat nadelige electrochemische neven

effecten, zoals gasvorming of pH verandering optreden. Hoewel het 

Figuur 7a 
Principe van veld-effect controle van vloeistofstroom in glazen kanaal

Figuur 7b 
Rechthoekige “buisjes” als vloeistofkanalen (l), mensenhaar op dezelfde schaal (m) en FlowFET chip voor het schakelen 
van vloeistoffen (r).
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principe van de FlowFET en het functioneren ervan is aangetoond8, 

blijkt er in de praktijk een belangrijk nadeel aan te kleven: bij toepass

ingen van biologische vloeistoffen kan de oppervlaktelading ongecon

troleerd veranderen door eiwitadsorptie, en wordt het functioneren 

van de FlowFET minder betrouwbaar. Voor het realiseren van com

plexe microfluïdische netwerken wordt daarom tegenwoordig gebruik 

gemaakt van een in de praktijk makkelijker toepasbare oplossing, nl. 

de pneumatisch aangedreven klep zoals door Quake geïntroduceerd 

en gemaakt met zgn. softlithografie in siliconenrubber. Met deze klep, 

die met frequenties van tot 20 Hz kan functioneren, is het mogelijk om 

allerlei vloeistoffen te verpompen en geïntegreerde microfluïdische cir

cuits te bouwen die complexe functies vervullen, zoals het complete 

protocol benodigd voor het uitvoeren van een PCR reactie. Ofschoon 

dit technologieplatform zeer veelbelovend lijkt, met name voor allerlei 

biologische toepassingen, heeft ze het nadeel dat een externe pneu

matische actuatie nodig is. Het is een uitdaging te onderzoeken of 

hiervoor een eenvoudiger te integreren alternatief te bedenken valt.

ELEVATOR PITCH (2): INpuT vAN eeN pSycHIATeR

Tijdens een aangenaam verblijf in wintersportoord Riederalp (cH), 

vormde een gezamenlijk tripje in de skilift met vriendin psychiater 

Kölling de basis voor de ontwikkeling van de lithium chip (fig 8).  

“Jullie moeten eens een keer iets ontwikkelen waar wij wat aan heb

ben” was haar openingszin. vervolgens werden verschillende opties 

doorgenomen. Al gauw kwam het onderwerp op het ontwikkelen 

van een chip die lithium, een veelgebruikt medicijn voor manische de

pressiviteit, in bloed kon meten. Bij te hoge concentratie van lithium  

is dit medicijn namelijk toxisch, met zeer vervelende bijverschijnselen.  

en net voor het einde van de lift besloten we een gemeenschappelijk  

onderzoeksvoorstel bij STW in te dienen: detectie van lithium in bloed  

met behulp van elektroforese. Nu, bijna 10 jaar later, is de lithium chip 

ontwikkeld door het bedrijf Medimate, en wordt ze momenteel gevali

deerd bij een grote groep patiënten.
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een lithiuM chip voor Manische depressieve patiënten
Technologisch gedreven onderzoek heeft een belangrijke valkuil: het 

ontwerpen en realiseren van technisch zeer hoogstaande oplossingen 

voor nietbestaande problemen. Een manier om dit te vermijden is het 

in gesprek gaan met mogelijke gebruikers van technologie, en boven

staande anekdote geeft aan hoe zo zinvolle toepassingen kunnen 

ontstaan. Voor manischedepressieve (MD) patiënten wordt lithium 

op grote schaal toegepast als medicijn. Dit medicijn heeft echter het 

nadeel dat het therapeutisch venster, het concentratiegebied waar

binnen het medicijn goed werkt, vrij beperkt is, typisch van 0.5  1.5 

mM. Wordt de concentratie te laag dan is er geen therapeutisch effect, 

wordt ze te hoog dan geeft het medicijn toxische bijverschijnselen die 

zelfs tot de dood kunnen leiden. Het is daarom voor MD patiënten van 

groot belang de lithium concentratie regelmatig te controleren en dat 

doen ze het liefst in de thuissituatie, het PointofCare (PoC). In onze  

groep hebben we ons bezig gehouden met het ontwikkelen van een 

dergelijke lithium chip, gebaseerd op capillair elektroforese (CE).  

Bij deze techniek wordt een zeer kleine hoeveelheid bloed (ongeveer 

1 miljoenste van de aangebrachte druppel, 100 pl) in een microkanaal 

geïnjecteerd. Vervolgens worden de in het monster aanwezige ionen 

(bv. natrium, calcium, en bij MD patiënten dus ook lithium) gescheiden 

door het aanleggen van een elektrisch veld. Ieder ion beweegt met 

zijn eigen snelheid in de richting van het aangelegde veld en wanneer 

de ionen aankomen bij het eind van het kanaal worden ze door twee  

microelektroden via een geleidbaarheidsmeting gedetecteerd9 (zie fig. 9). 

Figuur 8
Uitzicht vanuit de 
“lithium-chip”-skilift  
in Riederalp.



34

Het bereikte resultaat was dermate bemoedigend dat een tweetal mas-

terstudenten op grond hiervan in 2006 het bedrijf Medimate oprich-

tten, en de lithiumchip verder tot een product ontwikkelden (zie fig. 

10). In nauw overleg met een patiëntenorganisatie, verzekeraar, psy-

chiater en gebruikers heeft Medimate een erg interessante business-

case ontwikkeld, en met de chip een platform-technologie ontwikkeld 

die in principe alle elektrolieten kan bepalen. Zo wordt er naast een 

chip voor lithium nu ook een chip voor calcium en magnesium voor 

toepassing in de landbouw gecommercialiseerd door een nieuw spin-

off bedrijf Blue4Green en wordt binnenkort de ontwikkeling van een 

chip voor bepaling van kalium voor nierpatiënten gestart. De lithium 

chip staat nu op het punt om gevalideerd te worden, en heeft gelet op 

de 30.000 lithium gebruikende MD patiënten in Nederland (wereldwijd 

een factor 50-100 meer) een interessant marktperspectief. 

Figuur 9
Capillair electroforese 
chip met geleidbaar-
heidsdetectie (links) 
en Lithium meting in 
bloed met 100 pl in 
2.5 min (rechts).

Figuur 10
Door Medimate 
gecommercialiseerde 
lithium chip.



ELEVATOR PITCH (3): De oNTZuIleNDe WeTeNScHAp

Na een studie technische natuurkunde (TN) en promotieonderzoek bij 

elektrotechniek (el) en chemische technologie (cT) werk ik nu aan  

systemen voor biomedische toepassingen. Mooier kan de ontzuiling 

van de wetenschap niet worden geïllustreerd. Tijdens mijn promotie

onderzoek was er nog een enorme afstand qua methodiek, jargon en 

cultuur tussen de el en cT onderzoek. (er waren ook voordelen: werd 

ik gezocht bij el, dan zat ik bij cT, was ik onvindbaar bij cT, dan zat 

ik bij el.) Slechts weinigen deden onderzoek “over de grens” en in 

de praktijk trok zo’n onderzoeker toch weer naar één kant toe. Dit is  

gedurende de laatste 1520 jaar sterk veranderd. Tegenwoordig is het  

volledig geaccepteerd multidisciplinair toponderzoek te doen, sterker nog,  

vaak is toponderzoek multidisciplinair van aard. Met name de combinatie  

levenswetenschappen/exacte wetenschappen lijkt hierbij zeer veel

belovend. om mezelf ook enige kennis in het biologisch onderzoek bij  

te brengen heb ik een sabbatical leave van 6 maanden in het biologie

lab van Douglas Green in San Diego gedaan. een zeer verrijkende  

ervaring, zowel inhoudelijk als wat betreft de manier van wetenschap be

drijven. Mede door deze ervaring zijn we in staat geweest het biomedisch  

lab on a chip onderzoek in onze groep een grote impuls te geven.

Genetische Manipulatie van individuele staMcellen
Een ander voorbeeld van het gebruiken van elektrische methodes is 

het manipuleren van individuele humane cellen. Het is bekend dat bij 

cellen, na het aanleggen van een korte elektrische puls, een kleine  

porie ter grootte van enkele nanometers in de celwand ontstaat. Dit 

proces, elektroporatie genaamd, wordt in de biologie toegepast om 

cellen genetisch te modificeren door vreemd DNA in de celkern te 

brengen. Op deze wijze kan men in principe lichaamseigen materiaal 

gebruiken om willekeurige andere lichaamscellen, en wellicht organen, 

te produceren, herstellen, of reconstrueren. Deze methode wordt 

o.a. toegepast bij stamceltherapie, bijvoorbeeld om hartspiercellen te  

verkrijgen die na een hartinfarct getransplanteerd worden.
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Het probleem van elektroporatie is echter het lage rendement (5  10%) 

bij toepassing in een cuvet op een grote populatie cellen. In ons lab 

hebben we daarom onderzocht of het mogelijk is om elektroporatie in 

een microfluïdisch systeem op individuele (stam)cellen toe te passen. 

Hiertoe is een chip gefabriceerd waarin individuele cellen gelocaliseerd  

worden. Na transfectie, met behulp van elektroporatie, van DNA dat 

groen fluorescent eiwit (GFP) tot expressie brengt blijkt dat meer dan 

75% van de cellen groenkleuring vertoont, een teken van succesvolle 

transfectie. Het blijkt bovendien mogelijk een DNA construct (eGFP ERK) 

in te brengen dat reageert op extracellulaire signalen. Na transfectie mid

dels singlecell elektroporatie kleurt eerst voornamelijk het cytoplasma 

groen, terwijl na aanbieden van een externe groeifactor bFGF translocatie  

van GFP naar de celkern plaatsvindt (zie fig. 11). Door het experiment 

op individueel celniveau uit te voeren zijn we in staat een veel hoger 

rendement te halen en wordt de methode, mits toepasbaar op grote  

hoeveelheden cellen, interessant voor vele toepassingen. Hierbij kan ook 
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Figuur 11
Expressie van groene 
fluorescentie en 
translocatie van 
cytoplasma ➔ kern na 
externe stimulus



gedacht worden aan het produceren van kanker medicijnen gebaseerd 

op antilichamen middels hybridoma cellen, verkregen uit elektrofusie 

van kankercellen en Bcellen.

 

Medicijnen op Maat
Naast het experimenteren met individuele cellen op chip, is er ook 

grote interesse om celpopulaties op chip te onderzoeken. Hierbij is met 

name de mogelijkheid om met behulp van microfluïdische systemen  

zeer kleine hoeveelheden van verschillende chemische omgevingen  

aan te bieden aan een beperkte populatie cellen erg belangrijk.  

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de effecten van kanker-

medicijnen op kankercellen, teneinde tot een optimale medicijnkeuze 

voor bijvoorbeeld de behandeling van borstkanker te komen. Zoals 

ook bij eerder voorbeelden, proberen we de analyse uiteindelijk met  

elektrische methodes (impedantiemetingen) uit te voeren. In een 

experiment vergelijken we de effecten van standaard cel medium 

op muis kanker cellen (C2C12) met die van twee kankermedicijnen, 

TNFα en staurosporine. Het blijkt mogelijk de effecten van de twee 

medicijnen invitro te beschrijven aan de hand van de totale effectief 

door cellen bedekte oppervlakten te bepalen, terwijl aan de hand van 

de celmorfologie zowel apoptotische als necrotische effecten worden 

gesignaleerd. 

Hoewel de gegevens van deze invitro bepaling zeker niet één op één 

te vertalen zijn naar invivo systemen kunnen ze toch enig inzicht over 

de te verwachten effecten geven. Daarnaast zijn dergelijke experi

menten zeer geschikt om toxicologische effecten van nieuwe stoffen 

of bijvoorbeeld nanodeeltjes op kleine schaal en zonder gebruik van 

proefdieren te bestuderen. In ultimo kan hierbij zelfs gedacht worden 

aan het bestuderen van het gedrag van organen (“organonchip”) en 

de effecten van nanodeeltjes hierop. Dergelijke systemen zouden in 

de toekomst van grote waarde kunnen zijn voor risicoonderzoek aan 

nanotechnologie.

37



op weG naar een “laB in een pil”?
Het laatste voorbeeld dat ik wil presenteren betreft lopend onder

zoek. Het gaat hier om een idee afkomstig van de oncoloog prof. em. 

Pinedo, die ons benaderde met de vraag of het mogelijk zou zijn een 

Lab on Chip systeem te ontwikkelen dat gebruikt kan worden voor de 

vroegdiagnostiek van darmkanker. Deze ziekte is de op een na meest 

voorkomende kanker bij mannen en vrouwen en wordt vaak pas in 

een (te) laat stadium opgemerkt. Door gastroenterologen wordt dan 

ook aanbevolen dat iedereen boven de 50 jaar iedere paar jaar een 

coloscopisch onderzoek laat doen. Dit is logistiek en kostentechnisch 

niet aantrekkelijk, temeer omdat slechts bij een klein percentage 

van de patiënten daadwerkelijk een afwijking zal worden gevonden.  

De gedachte is dat met behulp van een pil die in de darmen in een vroeg 

stadium kankerspecifiek, zgn. hypergemethyleerd, DNA detecteert,  

alleen die patiënten een vervolgonderzoek krijgen bij wie dit afwijkende 

DNA is gevonden. Vervolgens is de kans groot dat in dergelijke geval

len een minimaal invasieve ingreep volstaat en er geen grote operatie, 

waarbij een aanzienlijk stuk van de darm moet worden weggehaald, 

nodig is. 

Ofschoon de ontwikkeling van een dergelijke complexe pil wellicht fu

turistisch lijkt, dient opgemerkt te worden dat er reeds een zogenaamde 

“camerapil” (PillCam) bestaat, waarmee foto’s van het inwendige van 

het maagdarm kanaal kunnen worden gemaakt en naar buiten ge

zonden. In ons onderzoek richten we ons derhalve voornamelijk op 

het ontwikkelen de benodigde microfluidics om darmvloeistof in de 

pil te brengen en met name de ontwikkeling van een uiterst gevoelige 

detector om hypergemethyleerd DNA te bepalen. Gelet op de rand

voorwaarden van zeer laag vermogen (klein batterijtje) en klein vol

ume (alles in een pil ter grootte van een bruine boon) worden silicium 

nanodraadjes gebruikt voor de detectie. Door hun kleine diameter 

(< 50 nm) resulteert de binding van slechts een kleine hoeveelheid 

hypergemethyleerd DNA, via het geïnduceerde veld in een verander

ing van de elektrische stroom door de nanodraad (vandaar de naam 

“Nanopil”). Vergelijk het met een tuinslang, waardoor de waterstroom  
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verandert als je er met de duim op drukt, terwijl bij een heel grote 

slang dit geen effect op de waterstroom zal hebben. Het resultaat van 

de meting kan vervolgens via radiosignalen naar een ontvanger (bv. 

mobiele telefoon) worden gestuurd die het resultaat weer direct naar 

de behandelend arts zou kunnen sturen (fig. 12). 

Intussen zijn we er in geslaagd met behulp van een goedkope  

techniek, “edgelithography” in plaats van het dure Ebeam lithografie, 

monocrystallijne, <111> oppervlak silicium draden te maken, en deze 

in vloeistoffen te karakteriseren12. Ook de chemie om DNA aan het  

oppervlak te binden is ontwikkeld, en metingen hebben aangetoond 

dat hiermee binding van 50 nM DNA gedetecteerd kan worden. Op niet 

al te lange termijn hopen we ook deze twee resultaten te combineren 

en hypergemethyleerd DNA met de nanodraden te kunnen bepalen. 

Het is duidelijk dat het ter beschikking komen van een dergelijke pil 

enorme voordelen biedt, zowel op het gebied van het welzijn van de 

patient (veel eerdere signalering van darmkanker, geen onnodige colo

scopie) als op het gebied van kostenbeheersing in de gezondheidszorg  

(efficiënter gebruik van apparatuur en menskracht).
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Figuur 12
Mogelijke toepassing 
van nanodraadjes:  
nanopil voor vroeg- 
 detectie van darmkanker.
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ELEVATOR PITCH (4): NoG MeeR loc oNDeRZoek BIJ BIoS

lab on a chip onderzoek zit in de lift. Binnen mijn groep  de BIoS 

groep  vindt nog veel meer opwindend fundamenteel en toegepast 

onderzoek plaats. Zoals onverwachte voortbeweging van DNA door 

nanokanalen of supersnel drogen van nanokanalen. Nieuwe methodes 

om nanometerafmeting waterdruppeltjes in olie, of oliedruppeltjes in 

water te maken. een chip die de detectie en analyse van biomarkers 

veel gevoeliger maakt, of een chip die sperma van de man in de thuis

situatie op vruchtbaarheid onderzoekt. een systeem om de kwaliteit van 

bevruchte eicellen te bepalen of een chip die het effect van medicijnen 

in zweet kan bepalen. een nieuwe supergevoelige methode om DNA 

te detecteren. Teveel om in één DIeS rede te behandelen, maar u hoort 

zeker nog van ons!

toekoMstperspectieF
Er zijn grote verwachtingen van microfluïdica en Labs on a Chip. Het 

belangrijkste gebied is dat van de biomedische toepassingen. Hierbij 

kan enerzijds gedacht worden aan een grote variëteit aan PointofCare 

systemen die zowel voor vroegdiagnostiek, als patientmonitoring 

kunnen worden gebruikt. Hierbij speelt de koppeling aan draadloze 

communicatienetwerken een grote rol. Zo zou er bijvoorbeeld heel 

goed een iPhoneMed unit kunnen komen die Lab on Chipdevices 

koppelt aan de mobiele telefoon. Maar ook bijvoorbeeld identificatie 

via online DNA sequencing systemen lijkt haalbaar. 

De medische wetenschappen zullen meer en meer gebruik gaan 

maken van Lab on a Chip systemen om meer experimenten met 

minder weefsel/cellen te doen. Op het gebied van regeneratieve  

geneeskunde kunnen Labs on a Chip worden ingezet om klompjes cellen  

(spheroïden) te groeien die als lego blokjes kunnen worden gebruikt 

om weefsels of (delen van) organen te groeien.

Op het gebied van veiligheid zullen er systemen komen voor virusdetectie  

(denk aan beveiliging van metro’s), terwijl Lab on a Chip systemen  

ook bij uitstek geschikt zijn om de effecten van nanodeeltjes op  
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humane cellen te onderzoeken. Dit leidt tot een vermindering van het 

gebruik van proefdieren. 

De farmaceutische industrie kan Labs on a Chip gaan benutten voor 

het screenen van kandidaatmedicijnen. Wellicht nog interessanter 

is dat het effect van op patiënten goed met PointofCare chips kan 

worden gemeten (zoals bijvoorbeeld de lithium chip). Omdat door het 

geregeld meten de arts de dosering van het medicijn nauwkeuriger 

kan sturen en ook de therapietrouw naar verwachting beter zal zijn 

wordt het medicijn effectiever. De combinatie medicijn/Lab on Chip

monitor kan als nieuw patent worden ingediend en zo kan een farma

ceutisch bedrijf voor een veel lagere investering dan voor een nieuw 

medicijn (5001000 MEuro) genieten van een beschermde patentposi

tie. Hierdoor kan voor de patient een beter product voor een lagere 

prijs worden geleverd. Op deze wijze denk ik dat Labs on a Chip een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het inperken van de kosten 

van de gezondheidszorg. 

ELEVATOR PITCH (5): UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

Welke uitdagingen zijn er voor het lab on a chip onderzoek? Je zou evo

lutionaire biologie versneld kunnen nabootsen op kleine schaal en met 

massief parallelle microsystemen. Of microfluïdica gebruiken als trans

portmedium voor nanodeeltjes of zelfs moleculen als informatiedrager 

en hiermee nieuwe informatietechnologie ontwikkelen. een lab on a 

chip ontwikkelen die binnen een minuut van één enkel DNA molecuul  

de basevolgorde bepaalt. kunnen we kunstmatig leven creëren in  

vesicles, en dit wellicht aanwenden voor onderwerpen als kunstmatige 

photosynthese? olieën produceren met kunstmatige organismes 

gevoed met energie van de zon? kunnen we de prestatie van batterijen 

drastisch verbeteren door microfluïdica te gebruiken? Hoe kunnen we 

labs on a chip aanwenden om de opslag en immobilisatie van co2 te 

onderzoeken? een geheel andere vraag is of we met behulp van supe

rhydrofobe coatings micro- of nanofluïdische kanalen kunnen maken 

voor elektrokinetische energieopwekking via de stromingspotentiaal. of 

is er een nog veel belangrijker vraagstuk dat we nu nog niet kennen?



slotopMerkinGen
Het onderzoek naar Labs on a Chip kent een lange historie in Twente. 

Van een moeizaam begin is het onderzoek geworden tot een van de 

juweeltjes van de Universiteit Twente. Het is prachtig voorbeeld van 

multidisciplinair, toegepast onderzoek, en bij deze wil ik allen danken die 

bijgedragen hebben aan het succes ervan, zoals geïllustreerd door de 

Simon Stevin prijs van de STW en de recent toegekende, meest eervolle 

wetenschapsprijs, de Spinozapremie. Met name wil ik hierbij noemen 

de STW, het CvB, de faculteit EWI en above-all het MESA+ instituut. De 

BIOS groep dank ik voor hun fantastische inzet en prachtige resultaten 

(en natuurlijk voor alle social happenings). Als personen wil ik noemen 

Jan Fluitman, Nico de Rooij, Piet Bergveld en David Reinhoudt en Dave 

Blank. Allen hebben zij mij het vertrouwen gegeven het Lab on a Chip 

onderzoek tot het succes te brengen dat het nu heeft. 

De Universiteit Twente is zoals gezegd 48 geworden, en ik wil het college 

hiermee van harte feliciteren. En zoals opgemerkt is er nog geen spoor 

van een midlife crisis. En dat willen we graag zo houden! Daarom tot 

slot een paar aanbevelingen aan het college. Voor het doen van weten

schappelijk toponderzoek is een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. 

Meest belangrijk is het voorhanden zijn en stimuleren van enthousiaste, 

uitstekende jonge onderzoekers. Verder dienen de onderzoeksfaciliteiten 

en infrastructuur excellent te zijn. Aan beide voorwaarden is bij onze BIOS 

groep, en MESA+ ruimschoots voldaan. Ook moet er voor onderzoekslei

ders voldoende uitdaging en vrijheid bestaan. Er is geen grotere frustra

tie voor een onderzoeker dan een afremmende bureaucratie, of gebrek 

aan ambitie: “we maken elkaar gek”. Modern toponderzoek bevindt zich 

vaak op raakvlakken tussen verschillende vakgebieden, en hiervoor is (de 

bereidheid tot) een open mind, het spreken van elkaars taal, een noodza

kelijke voorwaarde. Niet voor niets wordt dit tijdperk dat van de converg

ing technologies (NanoBioInfoCogno, NBIC) genoemd. De universiteit 

Twente met haar gecombineerde profiel van technische universiteit met 

gedrags en maatschappijwetenschappen, met daarbij aandacht voor 

ondernemendheid is hiervoor weliswaar uitstekend toegerust, maar in 

de praktijk vindt er nog te weinig geïntegreerd onderzoek plaats.
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Maar, zoals gezegd, het allerbelangrijkste blijft de wetenschappelijke 

kwaliteit. De briljante, jonge onderzoekers die “het moeten doen”. Om 

die te binden en te behouden, bij deze enkele suggesties:

•  daag jonge onderzoekers uit, vraag commitment van ze 

  geef ze ruimte, ontplooiingsmogelijkheden, de juiste faciliteiten, 

maar maak het ook weer niet TE makkelijk (een beetje moeite moet 

het wel kosten)

•  houd de kwaliteit hoog en durf keuzes te maken; koppel bijvoor

beeld de onderzoeksvisitatie aan onderzoeksfinanciering

•  Internationaliseer – stuur studenten naar het buitenland voor stage, 

stimuleer bv sabbaticals

•  breng de universiteit naar de jeugd: middelbare scholen maar ook 

lagere scholen: als mooi voorbeeld van zo’n actie wil ik graag het 

kinderboekje over nanotechnologie en de nanopil noemen

•  maak de UT bruisend, sexy en hot ➔ en laat het zien! We hebben 

topwetenschap (zie recente Spinoza, Stevin, Veni/Vidi/Vici en ERC

grant scores), we hebben als enige in Nederland een fantastische 

campus (fig. 13) en we hebben geweldige spinoff record.

Geacht college, breng het naar buiten en zorg dat iedereen in Ned

erland de Universiteit Twente meteen met die zaken: toponderzoek, 

bruisende campus en ondernemendheid associeert!

Tot slot, voor wie het ook eens wil proberen, bedenk wel:

Lab on a Chip  de kunst van het kleine, maar absoluut geen klein 

kunstje!

Ik heb gezegd.
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Figuur 13
Batavierenrace (l) en 
een popconcert (r) op 
de bruisende campus
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