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Biomedische toepassingen van
inktstraaltechnologie,
van de ene verbazing in de andere

mijnhEER dE REcTOR mAgnIfIcus, mijnhEER dE dEcAAn vAn dE fAculTEIT 

TEchnIschE nATuuRwETEnschAPPEn, fAmIlIE En vRIEndEn, cOllEgAE En 

sTudEnTEn,

inleiding

De inhoud van mijn voordracht zal gaan over biomedische toepas-

singen van inktstraaltechnologie, de tweede titel  heeft daar wel 

iets mee te maken, maar is vooral bedoeld om mij de gelegenheid 

te geven om ook een aantal andere zaken met U door te nemen.

Inktstraaltechnologie is een methode om op commando kleine drup-

peltjes te maken. Een alom bekend voorbeeld van een toepassing  van 

deze technologie zijn inktstraaldrukkers voor het printen van documen-

ten en foto’s (alom bekend onder de Engelse naam inkjet printers).  

Een inktstraaldrukker bestaat uit een papiertransportmechanisme en 

een printkop. Meestal wordt het papier van boven naar beneden ver-

schoven, de printkop is gemonteerd op een karretje dat dwars over 

het papier beweegt. Op deze wijze is elke positie op het papier bereik-

baar. Het is bijna net als schrijven, al schrijvend beweegt de hand van 

links naar rechts over het papier en regel na regel wordt het vel papier 

vol geschreven. De printkop is als een gemechaniseerde pen, die in 

één beweging complete letters, woorden en stukken zinnen “schrijft”. 

Daarna keert de printkop terug naar het begin van de volgende regel 

en drukt de volgende regel tekst af, enzovoort. Om een voldoend hoge 

printsnelheid te verkrijgen zijn in een inktstraalprintkop vele honderden 
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spuitmondjes (ook wel nozzles genoemd) geïntegreerd. Achter ieder 

spuitmondje bevindt zich een miniatuur pompje, dat middels een elek-

trisch signaal wordt aangestuurd. Voor het afdrukken van kleur worden 

vier printkoppen gebruikt, drie voor iedere basiskleur (rood, groen en 

blauw of cyaan, magenta en geel) en één voor de kleur zwart. In een 

computer wordt een document gecodeerd in een lange reeks com-

mando’s die door de elektronica van de printer worden omgezet in 

elektrische signalen naar de verschillende pompjes. De eenvoudigste 

uitvoeringsvorm van een inktstraalpompje is weergegeven in figuur 1.

 

Verschillende uitvoeringsvormen van multi-spuitmond printkoppen zijn 

gegeven in figuur 2.  

Figuur 1 Ontwerp van een inktstraalprintkop met één spuitmondje1 . Een glazen capillair met een lengte van een 
 paar cm’s,  een uitwendige diameter van 1 mm en een wanddikte van 0.15 mm is gedeeltelijk omhuld door  
 een radiaal gepolariseerd piezo keramisch buisje. Door over de elektrodes van het keramische buisje een  
 elektrische puls aan te brengen, worden in het capillair drukgolven opgewekt met een spectrum aan  
 frequenties met verschillende amplitudes die in het spuitmondje in snelheid worden omgezet en tot drup- 
 pelvorming leiden. 

1 J.F. Dijksman, “Hydrodynamics of small tubular pumps”, J. Fluid Mech. (1984), vol. 139, pp. 173-191.
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De akoestiek van een printkop volgt dezelfde wetmatigheden als die van 

bijvoorbeeld een concertzaal, de demping van motorlawaai, luidspre-

kerboxen en muziekinstrumenten. Afhankelijk van de vorm en grootte 

worden bepaalde “tonen” versterkt, dit verschijnsel heet resonantie. 

Het “Helmholtz” ontwerp is geïnspireerd op een apparaat dat door Her-

mann von Helmholtz is beschreven2. Dit apparaat is een zogenaamde 

Helmholtz resonator, die werd gebruikt om de akoestiek van concertza-

len te onderzoeken. Uit figuur 3 moge duidelijk zijn dat het ontwerp van 

een printkop inderdaad een soort miniatuur “Helmholtz” resonator is.

2 H. von Helmholtz, “Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der 
Musik”, Vieweg, Braunsweig, 1913.

Figuur 2 Twee typische ontwerpen van piezo aangedreven multi-spuitmond printkoppen: links het “Helmholtz”  
 ontwerp en rechts een ontwerp gebaseerd op een open/gesloten golfpijp. De karakteristieke frequentie van  
 een “Helmholtz” printkop is de “Helmholtz” frequentie, die van open/gesloten golf pijp de kwart  frequentie.
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Inktstraaltechnologie vindt zijn toepassing in tal van andere gebieden. 

Een aantal voorbeelden is weergegeven in figuur 4. Inkt is een verza-

melnaam voor alles wat met een inktstraalsysteem kan worden ge-

print, in het algemeen Newtoniaanse vloeistoffen met een viscositeit 

minder dan 10 mPas.

Figuur 3 Pagina uit het boek van H. von Helmholtz “Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage  
 für die Theorie der Musik ”, 1913.
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Langs de horizontale as staat de druppelgrootte uitgezet zowel in vo-

lume (in picoliters) als in diameter (in micrometers). Langs de verticale 

as staat de druppelsnelheid in m/s. Een picoliter (pl) is de standaard 

volume-eenheid in inktstraaltechnologie. Het voorvoegsel pico bete-

kent 10-12. Een druppel van 1 pl heeft een diameter van 12.4 micro-

meter (µm). Een menselijke haar heeft een diameter van circa 60 µm. 

Het oplossend vermogen van het menselijk oog is ongeveer 40 µm.

Het speelveld van inktstraaltechnologie voor documenten en grap-

hics omvat globaal het gebied van 1 tot 10 m/s druppelsnelheid en 

10 tot 100 pl volume. Vandaar gaande naar grotere druppels komen 

we  in het gebied van microdoseren, waarvan het doseermechanis-

3 Peter J. van der Schaar, Frits Dijksman, Anke Pierik, Judith Rensen and Jeff Shimidzu, “A New Wireless 
Capsule with Enhanced Diagnostic and Therapeutic Potential”, Gastroenterology, Volume 134, Issue 4,  
Supplement 1 , Pages A-48-A-49, April 2008

Figuur 4 Keuze van toepassingsgebieden van inktstraaltechnologie(let op: de waarden langs beide assen zijn  
 logaritmisch uitgezet).
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me van de Medimetrics IntelliCap3 een mooi voorbeeld is en waar ik 

later nog uitgebreider op terug zal komen. Naar links gaande komen 

we bij toepassingen voor de behandeling van COPD (Chronic Obstruc-

tive Pulmonary Disease). Medicijnen opgelost in bolletjes water van 3 

tot 5 micrometer diameter komen heel diep in de longen voordat ze 

verdampt zijn4. Het gebied van kleine druppels met snelheden boven 

de 50-100 m/s vindt zijn toepassing in hoogvermogen EUV bronnen5; 

druppels met een snelheid tussen de 10 en 100 m/s worden toegepast 

in moderne reinigingsapparatuur voor gebitselementen6. Supersnelle 

druppels vinden hun toepassing in systemen voor naaldloos injecteren. 

In mijn voordracht zal ik nader ingaan op microarray printen, naaldloos 

injecteren en microdoseren.

4 Wim van Hoeve, Stephan Gekle, Jacco H. Snoeijer, Michel Versluis, Michael P. Brenner and Detlef Lohse, 
Breakup of diminutive Rayleigh jets, Phisics of Fluids 22, 122003  (2010)

 www.medspray.nl
5 M. Otendal, O. Hemberg, T. T. Tuohima and H. M. Hertz, “Microscopic high-speed liquid-metal jets in 

vacuum”, Experiments in Fluids 39: 799–804 (2005)
6 A. W. Cense, M. E. H. van Dongen, B. Gottenbos, A. M. Nuijs, S. Y. Shulepov,  “Removal of biofilms by 

impinging water droplets”,  Journal of Applied Physics 100, 124701 (2006)
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terugBlik

Ieder mens is de resultante van zijn eigen geschiedenis, van de ge-

schiedenissen van de mensen om hem heen; zijn eigen geschiedenis 

is een heel klein stukje van het grote verhaal. 

Mijn geschiedenis is gekoppeld aan de Technische Universiteit Delft 

(toentertijd de Technische Hogeschool Delft) en Philips Research, en 

gedurende de laatste anderhalf tot twee jaar de Universiteit Twente en 

ASML.

Aan de Techniche Universiteit Delft ben ik gepromoveerd bij pro-

fessor D. de Jong en professor W.T. Koiter (figuur 5). De Jong was 

het hoofd van de sectie Fijnmechanische Techniek van de vakgroep 

Werktuigbouwkundige Productie Technieken en Koiter was hoog-

leraar bij de toen wereldbekende vakgroep Technische Mechanica. 

Figuur 5: Professor dr. ir. W.T. Koiter  (1914-1997) en professor dr. D. de Jong (1916-1996).
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Beide groepen behoorden tot de Afdeling der Werktuigbouwkunde.

Bij Technische Mechanica werd je geschoold als topvakman, maar 

vooral ook als wetenschappelijk onderzoeker,  in het oplossen van al-

lerlei stijfheids-, sterkte-, stabiliteits- en trillingsproblemen aan gege-

ven constructies. De belastingen werden geduid als pijltjes met daarbij 

waarden in Newton of cirkelsegmentjes met daarbij waarden in New-

tonmeter, of als een verdeelde belasting zoals een gelijkmatige druk. 

Het was de begintijd van de computer. 

Bij Fijnmechanische Techniek ging het juist om het uitdenken en opti-

maliseren van echte apparaten, fijnmechanische apparaten, microme-

chanica zoals het vakgebied tot voor kort werd benoemd. Het vakgebied 

wordt tegenwoordig veel breder gezien, en omvat MEMS (micro-

elektromechanische systemen), microfluidica, microreactoren, enz. 

Elke organisatie heeft haar eigen cultuur. Cultuur in het algemeen 

verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische 

structuren, die deze activiteiten een betekenis geven. In een industri-

ele context gaat het om de manieren van zaken doen, bestuursstijl, 

ethiek, personeelsbeleid, denken, spreken, met elkaar omgaan, open-

heid, trots zijn op je bedrijf, je ermee verbonden voelen, weten dat je 

een zinvolle taak in de maatschappij  te vervullen hebt, enz. 

Een duidelijk en herkenbaar aspect van de cultuur van het Philips Na-

tuurkundig Laboratorium (tegenwoordig Philips Research) waren de 

donderdagochtendvoordrachten. Ieder lid van de gemeenschap van 

onderzoekers en ook vaak van de ondersteunde staf rapporteerde eens 

in de twee à drie jaar over de wetenschappelijke resultaten van zijn of 

haar werk in een 20 minuten durende lezing. Deze lezingen werden ge-

houden in een grote zaal met honderden zitplaatsen en begonnen om 

precies 9.00 ‘s morgens. Tijdens een sessie werden meestal drie voor-

drachten gehouden. Altijd was de voltallige directie aanwezig, gezeten 
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op de voorste rij in luxe fauteuils. Terugkijkend kan men zeggen dat 

deze lezingen de gehele portfolio van het onderzoek van Philips betrof-

fen, van vaste stof fysica tot het ontwerp van geïntegreerde schakelin-

gen en nieuwe steeds efficiëntere lampen, van polymeerfysica en che-

mie tot het ontstaan van nieuwe beeldschermtechnologieën zoals LCD 

en PolyLED, van optische gegevensopslag tot de revolutie in geluid- en 

videoweergave,  van Stirling-  tot huishoudkoeling, belichtingsappara-

tuur voor de halfgeleiderindustrie, nieuwe ontwikkelingen in diagnos-

tiek met behulp van Röntgen of NMR of ultrageluid, niet-invasieve me-

thoden om complexe operaties uit te voeren, biomechanica van huid 

en haar om de basisfuncties van producten voor de persoonlijke ver-

zorging steeds verder te verbeteren, van ICT naar apparatuur voor de 

“connected world”, het “connected home”, de “connected car”, enz. 

Het gaf mij de mogelijkheid om ver buiten mijn vakgebied te kijken 

en daar inspiratie op te doen. Het instituut donderdagochtendvoor-

drachten voedde het wetenschappelijk discours binnen de organisatie.

Ik herinner mij levendig een lezing van professor Andries Miedema, 

toentertijd adjunct directeur. Hij vertelde tijdens zo’n donderdagoch-

tend sessie over cohesie in metalen7. 

Hij mat de cohesie in metalen door met hoge energie ionen op een 

metaaloppervlak te schieten; boven een bepaalde energie kwamen er 

metaalatomen los. Deze grenswaarde wordt bepaald door de opper-

vlakte-energie van het metaal en om een deeltje vrij te maken moet je 

een zekere hoeveelheid energie toevoeren voordat het loskomt. Deze 

oppervlakte-energie is een maat voor de cohesie. Ik was op dat mo-

ment aan het puzzelen hoe ik op basis van het periodieke snelheids-

verloop van de inkt in het spuitmondje van een test inktstraalpompje 

uit kon rekenen wat de grootte en snelheid van de druppel zouden zijn. 

7 F.R. de Boer, R. Boom, W.C.M. Mattens, A.R. Miedema, A.K. Niessen, Cohesion in Metals: Transition Metal 
Alloys (North Holland, Amsterdam 1988)
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Variërend op het zojuist besproken concept, namelijk er is energie in de 

vloeistof die naar buiten stroomt en deze energie wordt gebruikt voor 

het maken van vrij oppervlak van de druppel, en de rest gaat zitten in de 

kinetische energie van de druppel. Gebruikmakend van deze energieba-

lans, blijkt dat druppelvorming  alleen mogelijk is als de amplitude van 

de periodiek veranderende snelheid van de vloeistof in het spuitmond-

je   voldoende groot is. Deze grenswaarde wordt gegeven door: 

De oppervlaktespanning van de inkt is 

 

, de dichtheid 

 

. De straal 

van de nozzle is gegeven door 

 

. Er moet dus voldoende vloei-

stofbeweging zijn voordat er een druppeltje wordt gevormd. 

Deze periodieke beweging heeft een bepaalde frequentie die ka-

rakteristiek is voor het akoestische ontwerp van een printkop. 

Ver boven de grenswaarde is de relatie tussen  

 

 

 (de amplitude van 

de periodiek veranderende snelheid in de nozzle) en de druppelsnelheid:
 

 

 

De druppeldiameter is bijna gelijk aan de inwendige diameter 

van de nozzle. Tezamen met het druppelvormingscriterium heeft 

dit geleid tot het inzicht dat de werking van een inktstraalpomp-

je kan worden beschreven door de volgende eenvoudige relatie8:

 

 

 

8 J. Frits Dijksman and Anke Pierik, “Dynamics of Piezoelectric Print-Heads”, Chapter 3 of Inkjet Technology for 
Digital Fabrication, First Edition. Editors: Ian M. Hutchings and Graham Martin, Wiley 2013
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Binnen de inktstraaltechnologie voor documenten en graphics printen 

ligt de druppelsnelheid rond de 10 m/s. Uit de bovenstaande formule is 

af te leiden dat hoe kleiner de druppel hoe hoger de frequentie van de 

interne akoestiek moet zijn.  

Inktstraalprinten is lange tijd een belangrijke activiteit geweest bin-

nen Philips, eerst als een technologie voor het maken van regeldruk-

kers voor mainframe computers, al snel gevolgd door de ontwikkeling 

van consumenten printers. Deze activiteit werd binnen Philips in de 

tachtiger jaren gestopt, de geschiedenis heeft geleerd dat inktstraal-

technologie het basisprincipe geworden is van de document- en grap-

hicsprinters thuis en op het werk. Daarna is binnen de organisatie  

inktstraaltechnologie nog vele malen terug gekomen, één voorbeeld, 

namelijk microarray printen, zal ik verderop bespreken. Inktstraal-

technologie is de rode draad van mijn loopbaan bij Philips geweest.  
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microarray faBricage

Als eerste voorbeeld wil ik behandelen het maken van microarrays. Uit 

het proefschrift van dr.ir. Anke Pierik9 citeer ik de volgende beschrijving:

“DNA microarrays spelen een steeds grotere rol in de moleculaire di-

agnostiek. Op een microarray zijn vele korte stukjes DNA geïmmobi-

liseerd in spots op een drager van enkele vierkante centimeter opper-

vlakte. Iedere spot bevat specifieke korte stukjes synthetisch DNAs, die 

ook wel ‘capture probes’ genoemd worden, met een gegeven DNA-

sequentie. Iedere capture probe sequentie is exact complementair aan 

een  sequentie waarvan men de aanwezigheid in een monster wil aan-

tonen (de targetsequentie). Een microarray-analyse is gebaseerd op de 

unieke interactie tussen de capture probe op het oppervlak enerzijds, 

en de complementaire targetsequentie anderzijds. Deze interactie vindt 

plaats tijdens een incubatiestap van de microarray met het (voorbe-

werkte) monster met daarin al dan niet de aanwezige targetsequen-

ties. Onder de juiste condities kunnen de targetmoleculen zich binden 

aan de geïmmobiliseerde capture probes in een proces dat hybridisa-

tie genoemd wordt. Door het meten van deze interactie, bijvoorbeeld 

door middel van fluorescentiebepalingen, kan aangetoond worden of 

de targetsequenties zich in  het monster bevinden. Doordat  spots met 

elk verschillende capture probe sequenties op het oppervlak zijn geïm-

mobiliseerd, kan er een groot aantal parallelle reacties plaatsvinden op 

het oppervlak. De kracht van een microarray gebaseerde test is dan 

ook dat met een enkel experiment de aanwezigheid van zeer veel ver-

schillende targetmoleculen in een monster aangetoond kan worden. 

Hoge-dichtheid microarrays bevatten een paar miljoen verschillende 

spots. Dit type microarrays wordt voornamelijk gebruikt voor gen-ex-

9 Anke Pierik, “Advanced microarray technologies for clinical diagniostics”, proefschrift ter verkrijging van de 
graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, 19 december 2011.
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pressie analyses. Lage-dichtheid microarrays bevatten  een  beperkt aan-

tal verschillende spots (maximaal een paar honderd). Een van de meest 

gebruikte toepassingen voor dit type microarrays in een klinische om-

geving is de detectie van pathogenen voor het vaststellen van infecties.”

Een microarray analyse is een voorbeeld van een zogenaamd assay. 

Een assay is een analytische procedure die gebruikt wordt in klinisch, 

farmacologisch en biomedisch onderzoek voor het kwalitatief vaststel-

len of het kwantitatief meten van de aanwezigheid,  de concentratie en 

ook de werkingsgraad van een stof zoals biochemische substantie, een 

enzym of een stukje DNA in bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid bloed. 

Binnen Philips Research is een aantal jaren gewerkt aan het “elektro-

nificeren” van dit soort laboratoriumtechnieken die op enorme schaal 

worden gebruikt. Elk ziekenhuis heeft een laboratorium en soms ma-

ken verschillende ziekenhuizen gebruik van een gemeenschappelijk 

laboratorium. Door het “elektronificeren” van een assay kan er veel 

meettijd worden gewonnen, worden het aantal foute interpretaties 

minder, worden de kosten per meting lager en worden de terug-meld-

tijden naar de patiënt korter. 

Inktstraaltechnologie is een voor de hand liggende methode voor het pro-

duceren van microarrays. Het patroon is als een figuur (bitmap) en in plaats 

van vier verschillende inkten voor de vier kleuren, worden er zoveel ver-

schillende inkten gebruikt als er verschillende capture probes nodig zijn. 

Het probleem is echter dat inktstraalprinten een open-loop pro-

ces is: de printopdrachten worden door de software en de elek-

tronica van de printer omgezet in signalen naar de printkop10. Elke 

medische techniek moet gecertificeerd worden, daarvoor is het no-

dig dat van iedere processtap moet kunnen worden vastgesteld dat 

10 A. Pierik, J.F. Dijksman, A.T.A. Raaijmakers, A.J.J. Wismans and H.R. Stapert, “Quality control of inkjet 
technology for DNA microarray fabrication”, Biotechn. J. 2008, 3: 1581-1590.
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deze daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en aan de gestelde eisen  

heeft voldaan. Dit kan niet met inkt straal printen, want van de print-

kop komt geen terugmelding dat de gevraagde actie is uitgevoerd. 

Dit probleem is binnen Philips Research opgelost door met camera’s  

naar de druppels te kijken, zoals weergegeven in figuur 6.

Van elke gevraagde druppel worden twee foto’s gemaakt en deze foto’s 

worden in een database opgeslagen. Als er iets mis is met een microar-

ray test, moeten alle processtappen als het ware terug gefilmd kunnen 

worden. Voordien kon het bioprint lab geen echt uitsluitsel geven en 

kreeg de zwarte piet toegespeeld wanneer research assays niet goed 

functioneerden. Maar nu kan op basis van de foto’s worden vastgesteld 

of alle gevraagde druppels zijn geprint.  Verder worden de foto’s ge-

bruikt om real time het productieproces te volgen en in te grijpen als er 

Figuur 6 Philips Research Microarray Printer met single nozzle printkop (midden, Microdrop Technologies Micropipette  
 AD-K-50111) en twee camera’s, die kijken naar de vluchtweg van de druppel tussen spuitmondje en 
 substraat.

11 www.microdrop.de
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druppels missen. Bijvoorbeeld door de gemiste druppels alsnog te prin-

ten of door de printkop automatisch een keer goed schoon te maken.

Er zijn ook andere technieken om de betrouwbaarheid van het inkt-

straalproces te verbeteren.

In een piezo inktstraalprintkop zitten kleine piezo plaatjes. Als er een 

spanningspuls over zo’n piezo plaatje wordt gezet, verandert zijn vo-

lume, waardoor in het kamertje eronder drukgolven worden opgewekt 

die in de nozzle worden omgezet in een periodiek veranderende snel-

heid. Als de amplitude van deze periodiek veranderende snelheid vol-

doende hoog is, wordt er een druppel gevormd. Een piezo plaatje heeft 

als interessante extra eigenschap dat het naast een actuator ook een 

gevoelige sensor is. Dus tegelijk met het opwekken van een drukgolf is 

het mogelijk om de druk zelf te meten. Dit principe is door Océ gepaten-

teerd12 en wordt toegepast in hun geavanceerde printers onder de naam 

PAINT13 (Piezo-Acoustic sensing of INk channels in the Time domain). 

Binnen Philips Research hebben we zo’n druksignaal direct kunnen 

meten met behulp van een miniatuur drukopnemer. Een voorbeeld van 

zo’n meting is weergeven in figuur 7 (zie ook14).

12 European Patent Applications EP 1 378 361 A1, EP 1 378 360 A1, EP 1 378 359 A1, 01-07-2003.
13 J.P. Hermans, R. van Knippenberg, R. Eijmberts, P. van de Haar; B. Ketelaars, T. Wijnstekers, K. Knechten, 

H. Veenstra, “Inkjet Masking for Industrial Solar Cell Processes”, NIP28DF2012, proceedings pp151-154. 
14 Jeurissen, R., Bos, J.A. van der, Reinten, H., Berg. M. van den, Wijshoff, H., Jong, J. de, Versluis, M. & Lohse. 

D., Acoustic measurement of bubble size in an inkjet printhead. J. Acoust. Soc. Am. 126, (5) 2184-2190 
(2009).
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Mede geholpen door de snelle ontwikkelingen in de halfgeleider-

technologie, is Jia Wei van het DIMES laboratorium van de Techni-

sche Universiteit Delft er in geslaagd een capacitieve meniscus-

positiesensor in de spuitmond van een printkop te integreren en te 

testen. Hij is recent op dit onderzoek gepromoveerd15. Deze sensor 

meet “real time” de positie van de meniscus van de inkt in het spuit-

mondje, hetgeen de meest directe manier is om de werking van een 

printkop vast te stellen. Het spuitmondje is tevens de laatste plek in 

de printkop waar iets over het functioneren van de printkop langs 

elektronische weg kan worden vastgesteld. De meniscuspositie 

wordt capacitief gemeten; doordat de vloeistof op en neer beweegt 

in het spuitmondje veranderen de di-elektrische eigenschappen. 

In figuur 8 is een typisch resultaat gegeven van een meting aan een 

printkop met één spuitmondje. 

 

15 Jia Wei, “Silicon MEMS for detection of liquid and solid fronts”, Proefschrift ter verkrijging van de graad van 
doctor aan de Technische Universiteit Delft, 13 juli 2010. 

 J. Wei, et al., Design, fabrication and characterization of a femto-farad capacitive sensor for pico-liter liquid 
monitoring, Sensors and Actuators A: Physical, Vol. 162, Iss. 2, pp. 406-417, 2010.

 Jia Wei, Chao Yue, Guoqi Zhang, Pasqualina M. Sarro, J. Frits Dijksman, “Monitoring of Meniscus Motion at 
Nozzle Orifice with Capacitive Sensor for Inkjet Applications”, IEEE SENSORS 2012, Taipei, paper 1304.

Figuur 7 Druksignalen van een miniatuur drukopnemer ingebouwd in een kanaal van een multi-spuitmondprintkop.  
 Links het drukverloop in een slecht functionerende printkop, links dat van een optimaal werkende printkop.  
 De metingen zijn uitgevoerd door Jan de Wit van Philips Research.
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Figuur 8 Een typisch meetresultaat van de nozzle sensor, ontwikkeld door Jia Wei. Het druksignaal (beneden) is weer- 
 gegeven samen met de camerabeelden tijdens het genereren van een druppel. De printkop wordt aange- 
 stuurd met 120 V 60 µs puls (actuation signal). De gemeten sensor output (een maat voor de capaciteit)  
 bereikt zijn maximale waarde (500 mV) rond 80 µs na de start van de puls, hetgeen goed overeen komt met  
 de optische waarneming. Op dat moment is een aanzienlijke hoeveelheid water uit de opening gestroomd.  
 Rond 170 µs trekt de meniscus terug in de nozzle. Daarna vertoond het gemeten signaal het beeld van een  
 gedempte trilling.
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Op dit moment wordt door DIMES van de Technische Universiteit Delft 

(professor dr. Lina Sarro) en de Physics of Fluids leerstoel van de Uni-

versiteit Twente een vervolgonderzoek geïnitieerd om dit belangrijke 

resultaat in te bouwen in commerciële printkoppen samen met de 

bedrijven Océ en Xaar. Allereerst gaat het erom extra experimentele 

mogelijkheden te creëren om druppelvorming onder extreme omstan-

digheden te kunnen volgen. In een later stadium gaat het om printtoe-

passingen voor medische doeleinden en het fabriceren van precisie-

onderdelen zoals beeldschermen, printed circuit boards, 3D fabricage 

(bijvoorbeeld van biomedische implantaten)   
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supersnelle vloeistofstralen

Binnen de Physics of Fluids groep (professor dr. rer. nat. Detlef Lohse) 

onderzoeken ir. Claas Willem Visser, Nikolai Oudalov, dr. Yoshiyuki Ta-

gawa, Marise Gielen en dr. Chao Sun het gedrag van supersnelle jets16. 

Deze worden opgewekt in een met een waterige oplossing gevuld ca-

pillair (een paar cm lang glasbuisje met een inwendige diameter van 50-

200 micrometer)  door middel van een sterke laserpuls. In de waterige 

oplossing is een kleurstof opgelost, met een absorptiespectrum dat 

overeenkomt met het emissiespectrum van de gebruikte laser. De op-

stelling is geschetst in figuur 9. Essentieel is dat de vloeistofmeniscus 

hol is. De laserstraal is gefocusseerd op enige afstand van de holle me-

16 Yoshiyuki Tagawa, Nikolai Oudalov, Claas Willem Visser, Ivo R. Peters, Devaraj van der Meer, Chao Sun, Andrea 
Prosperetti, and Detlef Lohse, “Highly focused supersonic microjets”, Phys. Rev. X, 2, 031002 (2012)

 Visser, C.W., Tagawa, Y., Sun, C. & Lohse, D., “Microdroplet impact at very high velocity”, Soft Matter 8, 
10732 (2012).

 C. Sun, E. Can, R. Dijkink, D. Lohse and  A. Prosperetti, Growth and collapse of a vapour bubble in a micro- 
tube: the role of thermal effects,  J. Fluid Mech. (2009), vol. 632, pp. 5–16.

Figuur 9 Schema van de experimentele opstelling voor het maken en meten van supersnelle jets. De straal die ontstaat  
 heeft een veel kleinere diameter dan de inwendige diameter van het capillair. 
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niscus en het midden van het capillair. In het focus ontstaat instantaan 

een dampbel, waardoor een drukgolf wordt opgewekt. Op het moment 

dat deze drukgolf de ingetrokken meniscus raakt, ontstaat er een hoge 

snelheid straal met een diameter die veel kleiner is dan de inwendige dia-

meter van het capillair. Het team heeft snelheden gemeten tot 1000 m/s.    

Naast een groot aantal vragen op het gebied van de inkoppeling van 

de laserenergie, het geluidsgolvenpatroon dat aanleiding geeft tot de 

vorming van de dunne hoge snelheid straal, impact van hoge snel-

heid druppels op substraten, kortom terra incognita vloeistoffysica, zijn 

er ook prangende medische vragen: boven welke snelheid dringt de 

straal door de huid heen, hoe diep komt de geïnjecteerde vloeistof, 

welke hoeveelheden zijn medisch relevant (bijvoorbeeld voor vaccina-

tie), overleven eiwitten en bacteriën het mechanische geweld van de 

straalvorming en het doordringen van de huid. Om deze laatste vragen 

te kunnen beantwoorden hebben we samenwerking gezocht met pro-

fessor Annelies Verbon, die als internist-infectioloog is verbonden aan 

de Erasmus Universiteit  te Rotterdam, met dr. Fried Faassen en dr. Mi-

randa Koppelaar van MSD Oss en de groep van professor Vinod Sub-

ramaniam (leerstoel Nanobiophysics) van de Universiteit Twente. Met 

de afdeling van professor Verbon proberen we te onderzoeken of de 

immuunreactie van bijvoorbeeld BCG (Bacillus Calmette-Guérin), een 

levend verzwakt vaccin tegen tuberculose, de straalvorming en de pe-

netratie door de huid overleeft. Met MSD en de Nanobiophysics groep 

van de UT zijn we in gesprek om een assay te definiëren dat de activiteit 

van een eiwit kan meten na straalvorming en penetratie door de huid.
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intellicap

De IntelliCap van de firma Medimetrics (een spin-out van Philips Re-

search) is een elektronisch apparaatje dat eenvoudig in te slikken is en 

dat op een voorgeschreven plaats in het maag-darm-kanaal medicijn 

kan afgeven. Hoe het systeem in elkaar zit is weergegeven in figuren 

10 en 1117.

De Medimetrics IntelliCap bestaat uit twee delen: één deel is uitgerust 

met een microprocessor, pH sensor, temperatuur sensor, een radio-

zender en ontvanger, een miniatuur stappenmotor en batterijen om 

de verschillende elektronische en elektrische functies van energie te 

voorzien, en een ander deel bevat de medicijnvoorraad. Vlak voor ge-

bruik wordt het medicijnreservoir op het elektromechanische gedeelte 

geklikt. Via de radiozender en ontvanger kan de IntelliCap draadloos 

communiceren met een draagbare relais unit. Deze relais unit staat 

in draadloze verbinding met het controle-station, bijvoorbeeld een PC 

of een laptop. Het moment van medicijnafgifte kan in de micropro-

cessor zijn vastgelegd, maar kan ook van buiten worden gestart door 

middel van een commando van het controle station. In samenwerking 

met professor Peter Siersema, hoofd van de afdeling maag-, darm- en 

leverziekten (MDL) van het Universitair Medisch Centrum van de Uni-

versiteit Utrecht, dr. Peter van der Schaar, MDL-arts verbonden aan het 

Sint Antonius hospitaal Nieuwegein, professor Albert van de Berg van 

de BIOS / Lab on a chip groep van de Universiteit Twente en professor 

Jerry Westerweel en dr. Christian Poelma, beiden werkzaam in het La-

boratorium voor Hydro- en  Aerodynamica van de Technische Univer-

siteit Delft en Medimetrics bereiden we een STW voorstel voor om de 

functionaliteit van het IntelliCap platform uit te breiden met sensoren 

17 Peter van der van der Schaar, Frits Dijksman, Henny Broekhuizen-de Gast, Jeff Shimizu, Niels van Lelyveld, 
Hans Zou, Ventzeslav Iordanov, Christoph Wanke, Peter D Siersema, “A novel ingestible electronic drug  
delivery and monitoring device: The IntelliCap”, submitted for publication to The Lancet
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gebaseerd op nanowires of ISFET’s (Ion Sensitive Field Effect Transis-

toren) waarvan het oppervlak is gefunctionaliseerd zodanig dat naast 

medicijnafgifte ook biochemische assays kunnen worden uitgevoerd.  

Figuur 10 De IntelliCap capsule. Linksboven zijn de twee delen van het apparaat te zien, rechtsonder is het medicijn- 
 reservoir verbonden met het elektromechanische gedeelte.

Figuur 11 Systeem onderdelen Medimetrics IntelliCap
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stellingen

Ik wil mijn rede besluiten met een paar stellingen:

• Een innovatief bedrijf en de universiteit hebben elkaar hard nodig

• De universiteit is goed in analyse, het bedrijfsleven in synthese. 

Voor een goede samenwerking is een symbiose van analyse en syn-

these noodzakelijk.

• Een grens veraf lijkt scherp, dichterbij is zo’n grens vaag en daagt 

uit te onderzoeken waar zo’n grens kan worden overschreden.

• Problemen lossen zich vaak op in de fabriek.
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