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Samen werken aan innovatie
Nijmegen is de thuishaven van de grootste
Nederlandse chipbedrijven en spil in wereldwijd
onderzoek naar gezondheid. Zo timmert Nijmegen
op allerlei fronten aan de weg naar een gezonde en
duurzame toekomst. Twee onmisbare pijlers van
deze toekomst: Health en High Tech.
Nijmegen heeft van oudsher een focus op
‘gezondheid’, met de Heyendaal Campus als
bloeiende hotspot. Hier werken toonaangevende
kennisinstituten, vaak samen met bedrijven, aan
innovaties die het verschil maken. Radboud
Universiteit, Radboudumc, HAN en andere
instituten zorgen ervoor dat Nijmegen mee voorop
loopt in medicijnontwikkeling, digital health en
neurowetenschappen. De (academische) kennis
wordt omgezet in bedrijvigheid. Vanuit de
kennisinstellingen ontstonden bedrijven als
Synthon, Mercachem, MindAffect en Xenikos, dat
onlangs nog 30 miljoen dollar ophaalde om een
nieuw medicijn versneld naar de markt te brengen.
Daarnaast heeft Nijmegen een onmiskenbaar High
Tech karakter. In 1886 had Nijmegen de primeur
met elektrische straatverlichting. In 1953 opende
Philips N.V. een eerste vestiging in de Nijmeegse
binnenstad. Vandaag de dag produceren inter
nationale chipbedrijven als NXP, Ampleon en

Nexperia miljarden chips in Nijmegen. Die chips
zitten overal ter wereld in auto’s, telefoons en lap
tops. Zo speelt Nijmegen in logistiek, vervoer en
communicatie vaak een onmisbare rol. Bovendien is
de chiptechnologie essentieel voor het ‘verslimmen’
van gezondheid en duurzaamheid, denk aan de rol
van iPads en E-Health in de zorg en slimme
sensoren in de energietransitie.
Nijmegen ligt in de provincie Gelderland, een van
de European Entrepreneurial Regions van 2019.
Innoveren doen we in onze regio samen: overheid,
kennisinstituten en bedrijfsleven. The Economic
Board is daar de belichaming van. Ook op
regionaal niveau wordt de samenwerking
aangewakkerd, iedereen vanuit zijn eigen kracht.
Arnhem onderscheidt zich met innovaties op het
gebied van Energy. Wageningen is een nationaal en
internationaal erkende hotspot op het gebied van
voeding. En Nijmegen is sterk in Health en High
Tech. Door samen te werken ontstaan cross-overs
en komen we tot nieuwe inzichten. Planten die
energie leveren, voeding die bijdraagt aan
gezondheid; gezamenlijke, regionale, sociale
innovatie maakt onze economie duurzaam sterker.
En dat werpt zijn vruchten af, zoals je zult zien in dit
Health & High Tech Nijmegen magazine.

Hubert Bruls, Burgemeester van Nijmegen
Voorzitter van The Economic Board
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Sterk in Health &
High Tech
Gemeente Nijmegen bepaalt samen met kennisinstellingen, organisaties en bedrijfsleven in
de regio de speerpunten voor de bestuurlijke agenda en de propositie op de clusters Health
& High Tech. Het doel hierbij is de economische kracht van Health & High Tech in de regio te
versterken.

Health
Drug discovery & development
De gehele waardeketen in de regio NijmegenOss-Boxmeer is aanwezig. Het versterken van de
regionale samenwerking is van belang en het
thema diagnostiek biedt kansen voor Nijmegen.
Nijmegen heeft een solide kennisbasis met
Radboud Universiteit, Radboudumc en HAN, die
het speerpunt voeden met kennisgebieden als
genetica, infectieziekten, voeding en neuro. Er
zijn ca. 20 grote en kleine bedrijven actief op het
gebied van drug discovery/development

Digital Health
De regio Nijmegen heeft een sterke health
positie door de aanwezigheid van de eerder
genoemde kennisinstellingen en organisaties als
REshape Center en Rockstart. Aanwezige kennis
omtrent data security en artificial intelligence,
data science, deep learning (Radboud
Universiteit) en patiëntinteractie (Radboudumc,
St. Maartenskliniek e.d.) zijn belangrijke bouw
stenen voor het Digital Health Cluster. De groeipotentie van deze sector is hoog, samenwerking
is hierbij belangrijk.

Neuroscience/Healthy Brain
Nijmegen is internationaal onderscheidend en
leidend binnen neuroscience, o.a. door kennisinstellingen/organisaties als het Donders Instituut,
Max Planck Instituut, Radboud Universiteit,
Radboudumc, ParkinsonNet en Behavourial
Science Institute. Er zijn toonaangevende bedrijven
zoals Mindaffect, Artinis Medical Systems. Het
thema blijft kennisgedreven, maar kan versterkend
werken voor bedrijven in diverse sectoren.

High Tech
Het hightech/semicon cluster in Nijmegen is een
technologie-gedreven cluster en vormt een
sterke waardeketen. Technologie-gedreven
speerpunten zijn: Chip Integration en RF
Technologie. De krachtige en potentiële toepassings- en marktgebieden zijn Health, Automotive,
Telecom, Agrofood en Energy

Chip Integration
Chip Integration is de brug tussen functionele
componenten en maatschappelijke oplossingen.
De volledige semicon waardeketen is aanwezig in
Nederland met een groot zwaartepunt in
Nijmegen. De kennis op het gebied van chip
design, integratie en packaging zit voornamelijk
bij bedrijven. Maar ook de RU en universiteiten in
andere regio's betrekken hierbij een belangrijke
positie. Door in te zetten op het Chip Integration
Technolgy Center (CITC) wordt de kennis van
universiteiten en bedrijven gebundeld en in
Nijmegen beschikbaar gesteld. Binnen het CITC
wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van
fotonica. In Nijmegen zijn enkele toonaan
gevende multinationals gevestigd: NXP,
Ampleon, Nexperia met een gezamenlijke
miljardenomzet. Verder service providers als
Sencio, Nedcard en APC en OEM companies als
ALSI, Besi, Boschman, Sempro en Trymax.

RF-Technologie
RF-Technologie biedt de basis voor communicatiesystemen (wifi, bluetooth en 4G/5G). Nijmeegse
bedrijven zoals NXP, Ampleon, Bruco en Macom
zijn zeer sterk op het vlak van RF-technologie en
hebben een groot marktaandeel. Startups/MKB
bedrijven (Pink RF, Enzyre e.d.) bieden mogelijkheden voor het aanboren van nieuwe technieken.
De rol van RF-technologie neemt de komende
jaren alleen maar toe.
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Regio Nijmegen werkt samen aan innovatie. Door innovatieinitiatieven te bundelen wordt het Health & High Tech
ecosysteem versterkt. Centraal staat hierbij de gezamenlijke
profilering van de regio met innovatieve bedrijven,
kennisinstellingen en onderzoeksfaciliteiten.

(HAN University of
Applied Sciences)

Mercator III (focus
labfaciliteiten)

Mercator II
(o.a. Radboud
Innovation,
The Economic
Board)

2 campussen:
Arnhem en
Nijmegen
3546
medewerkers

Mercator I (focus
ICT, blockchain en
dataverwerking)
82 bacheloren masteropleidingen

Universitair
Bedrijven Centrum
UBC (o.a. Mercator
Launch en startende
bedrijven)
Totaal 25.000 m² bruto
vloeroppervlak.

35.000
studenten

Ca. 100 bedrijven
gevestigd

4 gebouwen

5 gebouwen
25 ha. oppervlakte

3.400
werknemers
70 bedrijven
gevestigd
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Health & High Tech,
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Cancer
development
and immune
defence
Reconstructive
and regenerative
medicine

Vascular
damage
Inflammatory
diseases

Urological
cancers

Infectious
diseases
and global
health
Rare cancers
Tumors of
the digestive
tract

Renal
disorders
Mitochondrial
diseases

Woman's
cancers
Healtcare
improvement
science

Stress-related
disorders
Nanomedicine

Radboud
Institute for
Molecular Life
Sciences

Radboud
Institute
for Health
Sciences

Neurodevelopmental
disorders
Disorders of
movement

Sensory
disorders

Het Donders
Center for
Medical Neuroscience

Alzheimer's
disease

Organische
chemie
Ondernemingsgericht recht

Cyber security
Taalwetenschap

Vastestoffysica

Antropogenetica

Infectieziekten
en immunologie

Cognitive
Neuroscience

Microbiologie
Astrofysica

10 wetenschappelijke
topgebieden

2 Europese
onderzoeksfaciliteiten

25%
internationale
staffuncties
LifeScience
Trace Gas Facility

High Field Magnet
Laboratory (HFML)

435 promoties
in 2017

ruim
100 bachelor
en master
opleidingen

4.921
staffuncties
(2.764
wetenschappelijk
personeel)

7 faculteiten

20.976
studenten
2.764
Internationale
studenten
(11%)
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Innovaties uitgelicht
Innovatie is geen doel op zichzelf, maar een middel waarmee organisaties een doel
willen bereiken en waarde willen creëren. Acht innovaties op het gebied van Health en
High Tech uit Nijmegen die het verschil maken. Lees de volledige reportages of bekijk
meer innovaties op www.briskr.eu.

Glucosesensor
traanvocht
NovioSense ontwikkelde een draadloze en
batterijloze glucosesensor. De sensor is een
klein veertje dat is bekleed met een zachte gel
en dat makkelijk buigbaar onder het onderste
ooglid wordt geplaatst. Dit product vervangt de
traditionele vingerprik door de meting van
glucose in traanvocht. De metingen worden
direct naar de smartphone verstuurd. Een
revolutionaire uitvinding voor de verbetering
van welzijn en gezondheid van patiënten met
diabetes type 1.

www.noviosense.com

Plug & Play
gidslicht
Elke vijf minuten komt er een oudere binnen
op de Spoedeisende Hulp na een nachtelijk
valincident. GIGHT is opgericht door drie
studenten aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen: Joris Olde Rikkert, Eef Lamers en
Robert van de Ven. Samen ontwikkelden de
studenten ‘Het Gidslicht’ dat bij het nachtelijk
opstaan een pad verlicht van bed naar toilet.
Het bestaat uit een LED-strip aan de plint en
een zelf ontwikkelde bewegingssensor. Bij het
nachtelijk opstaan schakelt de verlichting zichzelf automatisch aan en uit. Intensieve zorg is
hierdoor in mindere mate nodig. Het Gidslicht
van GIGHT bespaart hoge kosten voor de
overheid, mantelzorgers kunnen effectiever
worden ingezet en de familie kan met een
gerust hart gaan slapen.

www.gight.nl
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Innovatieve
pleister
GATT ontwikkelde in samenwerking met de
Radboud Universiteit een eigen technologie
met het biologisch afbreekbare polymeer
NHS-POx, effectief als hechtingsmiddel, om
hiermee nog onopgeloste problemen in de
chirurgie in praktische producten om te zetten.
Het eerste product op basis van deze tech
nologie is de GATT-Patch. Dit is een spons
gecoat met NHS-POx die heftige en complexe
bloedingen in de chirurgie kan stelpen. Met
hetzelfde polymeer in combinatie met een
speciale tape is er ook een 2e product in ontwikkeling: de GATT-Tape. Deze zal geschikt zijn
om wondnaden in darm- en hersenweefsel af te
dichten, waarvoor nu nog geen effectieve en
praktische oplossingen zijn.

www.gatt-tech.com

MyTemp capsule
ondersteunt
sporters in Tokyo
Naar aanleiding van een tweetal sterfgevallen
door oververhitting tijdens de Vierdaagse van
Nijmegen is het Radboudumc, afdeling fysiologie onder leiding van Prof. Dr. Maria
Hopman in 2007 gestart met onderzoek naar
kerntemperatuur tijdens inspanning. ‘Een slikbare capsule moet sporters straks real-time
informeren over hun interne temperatuur – de
kerntemperatuur en daarmee gezondheids
gevaren beperken en prestaties verbeteren’.
Inmiddels worden er tijdens hardloopeve
nementen geregeld tests uitgevoerd met de
capsule. In voorbereiding op de Olympische
Spelen 2020 in Tokyo – die nu al bekend staan
als de warmste spelen ooit – ondersteunt
MyTemp het Olympische Team en worden de
capsules ingezet om topsporters optimaal
voor te bereiden.

Clemens Neervoort, ontwikkelaar van myTemp

www.mytemp.eu
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Kunststof robot
assisteert bij
prostaatbiopt

Of iemand prostaatkanker heeft, is niet eenvoudig vast te stellen. Vaak zijn er meerdere
biopten (hapjes uit het weefsel) nodig om vast
te stellen of er daadwerkelijk kanker in de
prostaat aanwezig is. Soteria Medical, een
spin-off van het Radboudumc, heeft een kunststof robotarm ontwikkeld, die heel precies een
naaldgeleider kan richten op een verdacht
stukje in de prostaat. Dat nemen van een biopt
gebeurt in een MRI. Omdat een MRI gebruik
maakt van een sterk magnetisch veld, mag de
robot geen metalen onderdelen bevatten. De
robot van Soteria Medical bestaat dan ook
helemaal uit kunststof onderdelen.

www.soteria-medical.com

Implantaten van
humaan- en dierlijk
weefsel

HCM Medical richt zich op het maken van producten van humaan- en dierlijk weefsel voor
transplantatie doeleinden. Voor het vervangen
van een luchtpijp bij een patiënt waarbij deze
is verwijderd, ontwikkelt HCM Medical een
luchtpijp waar alle cellen uit zijn gehaald. Deze
innovatieve luchtpijp bevindt zich op dit
moment in een studie waarbij nieuwe celgroei
in de ontwikkelde luchtpijp wordt aangetoond.

www.hcm-medical.com
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T-Guard
beschermt bij
omgekeerde
afstotingsziekte

Patiënten met leukemie worden na chemo
therapie vaak behandeld met een stamceltransplantatie van een donor. Soms herkennen
de afweercellen van de donor de weefsels
van de patiënt als vreemd en vallen het weefsel van de patiënt aan. Daarom wordt het de
omgekeerde afstotingsziekte (GVHD)
genoemd. Xenikos ontwikkelt het nieuwe
medicijn T-Guard voor de behandeling van
deze hardnekkige en ernstige ziekte.

www.xenikos.com

Biochip: Lab in
pocketformaat

Enzyre's biochip

Patiënten met hemofilie hebben kans op
bloedingen en patiënten met hart- en vaat
ziekten lopen het risico op een trombose. De
missie van Enzyre is om de levenskwaliteit van
deze patiënten te verbeteren en tegelijkertijd
de kosten voor de gezondheidszorg te ver
lagen, door de diagnostiek van het ziekenhuis
naar de patiënt zelf te brengen. Het eerste
product zal een multichannel biochip zijn voor
het meten van stollingsfactoren. Het prototype
wordt nu verder ontwikkeld tot een product in
samenwerking met verschillende partners
zoals het Radboudumc, NXP Semiconductors,
Sencio, EPR en Micronit. De toepassing is
gericht op personalised diagnostics om het
laboratorium bij de patiënt thuis te brengen.
Bij de detectietechnologie worden de bio
chemische reacties omgezet in licht. Het
bedrijf verwacht in 2021 met hun hemostase
biochip product de markt te kunnen betreden.

www.enzyre.com
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Khondrion Facts
& Figures
Start: 2012
Focus: energie
stofwisselingsziekten
Populatie: 250.000
patiënten
Ontwikkelde
stoffen: 250+
Marktintroductie
KH176 in 2022

Prof. dr. Jan
Smeitink, CEO
van Khondrion,
bij fluorescentie
beelden
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Nieuw medicijn voor
stofwisselingsziekten
Het farmaceutische bedrijf
Khondrion ontwikkelt medicijnen
voor zeldzame aandoeningen, in
het bijzonder mitochondriële
ziekten (energiestofwisselings
ziekten). Door een gendefect in
de mitochondriën werkt de
energievoorziening van de cel
niet goed en dat leidt tot ernstige
ziekten. Khondrion heeft een
veelbelovend medicijn KH176
ontwikkeld, dat nu klinisch wordt
getest.
Professor Jan Smeitink kreeg in 2012 van de Raad van
Bestuur van Radboudumc de kans om het spin-off bedrijf
Khondrion op te zetten. “We begonnen met fundamentele
kennis van de universiteit en onderzochten wat er mis zou
kunnen zijn in de cellen. Bij Khondrion bedachten we
vervolgens welke mogelijkheden we zouden hebben om
in de verstoorde stofwisseling te grijpen. In een iteratief
proces hebben we nieuwe stoffen ontwikkeld, vervolgens
getest of ze wel of niet werkten en daarna verder
geoptimaliseerd. Zo hebben we in samenwerking met de
Nijmeegse bedrijven Chiralix en Mercachem meer dan
250 stoffen ontwikkeld en daaruit een selectie gemaakt.
Met de stof KH176 zijn we verder gegaan.”

Werking KH176
Wat doet KH176 precies? “Als er sprake is van een genfout
in de mitochondriën, dan gebeurt er van alles met diverse
gevolgen. We hebben vooral gezocht naar een soort
gemeenschappelijke consequentie en zijn ons daarop
gaan richten. Een belangrijk gevolg is dat er schadelijke
verbindingen vrijkomen. Onze stof KH176 elimineert

 nerzijds direct die schadelijke verbindingen zelf en ver
e
betert anderzijds de enzymsystemen die nog eens extra
schadelijke verbindingen opruimen. KH176 heeft dus een
dubbele werking.”

Portfolio: 4 stoffen met potentie
Er zijn aanwijzingen dat de stoffen die Khondrion ont
wikkelt, vooral KH176, voor een hele groep mitochondriële
ziekten zullen werken. In Europa, de VS en Japan gaat het
om een populatie van ca. 250.000 patiënten met energiestofwisselingsziekten. Bij de indicatie waaraan Khondrion
nu werkt, gaat het om ca. 50.000 patiënten. In eerste
instantie richt het onderzoek zich op volwassenen, maar
met behulp van een EFRO subsidie wil men de studie uitbreiden naar kinderen. Ook diverse patiëntenverenigingen
en fondsenwervende organisaties ondersteunen het
onderzoek van Khondrion met financiële middelen.
Met Nijmegen als vestigingsplaats heeft Jan Smeitink een
bijzondere band. “In Nijmegen ben ik opgeleid, hier heb ik
me gespecialiseerd in mitochondriële ziekten en hier
hebben we een prachtig onderzoekscentrum met veel
kennis opgebouwd. De Raad van Bestuur van
Radboudumc maakte de start van Khondrion mogelijk en
anno 2018 zijn we een volledige private onderneming. Ik
ben nog als hoogleraar Mitochondriële Geneeskunde
verbonden aan het Radboudumc, maar zal me vanaf 2019
vooral bezighouden met Khondrion. Er is nog veel werk te
verzetten. We hebben aanwijzingen dat KH176 ook kan
werken bij andere aandoeningen, zoals een zeldzame
vorm van spierdystrofie. In ons portfolio hebben we nog
een viertal stoffen met potentie voor andere indicaties, met
één hiervan zijn we al redelijk ver. Onze focus ligt echter
voorlopig op een spoedige marktintroductie KH176, zodat
Khondrion eindelijk zelf inkomsten kan genereren om
verdere ontwikkelingen mogelijk te maken.”

“We hebben aanwijzingen
dat KH176 ook kan
werken bij andere aan
doeningen”
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“Grote impact op de gezondheid
van miljoenen mensen”

Facts TropIQ
Opgericht 2011
Spin-off Radboudumc
16 medewerkers
Donaties van Bill
& Melinda Gates
Foundation
Investeerder Medicine
for Malaria Venture

TropIQ maakt
muggendodend medicijn

Facts Malaria
Jaarlijks ruim
216.000.000 malaria
zieken
Jaarlijks 455.000
malariadoden
90% van de malaria
slachtoffers komt voor
in Afrika
Jaarlijks sterven
285.000 kinderen
jonger dan 5 jaar
Elke 2 minuten sterft
een kind jonger dan
5 jaar aan malaria
Bron: World Malaria
Report, november
2017 WHO

foto: Martien Schouten
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Jaarlijks overlijden ongeveer 500.000 mensen aan malaria, voor
namelijk in Afrika. Malaria wordt veroorzaakt door een parasiet die
wordt overgedragen via een geïnfecteerde malariamug. TropIQ
Health Sciences, een spin-off van de Radboud Universiteit opgericht
in 2011, ontwikkelt medicijnen om de overdracht van malaria te
blokkeren en de malariamug zelf te lijf te gaan.
Koen Dechering, CEO van TropIQ, promoveerde op het
onderwerp malaria en deed jarenlang ervaring op in de
geneesmiddelenindustrie. Samen met medisch micro
bioloog en vaccindeskundige Robert Sauerwein, besloot
hij TropIQ op te richten en zo kennis en ervaring te bun
delen. Social enterprise TropIQ zegt een veelbelovende
manier te hebben gevonden om de ziekte in delen van het
meest getroffen malaria-continent Afrika compleet te kunnen
uitroeien. Koen Dechering: “Men probeert de malariamug
met muskietennetten te weren en met insecticiden te
bestrijden. Deze middelen werken slechts ten dele. Dat
geldt ook voor de gangbare malariageneesmiddelen. Die
behandelen weliswaar de malariapatiënt, maar de aan
wezige malariaparasiet in zijn bloed blijft een infectiebron
voor anderen. De malariamug draagt bij een volgende
steek de parasiet weer over op een ander slachtoffer. Zo
blijft een behandelde malariapatiënt nog steeds de verspreider van de ziekte van mens op mens via de mug. Wij
zijn gaan zoeken naar een stof die de voortplanting van de
parasiet stopt en daarmee de overdracht op de mens blokkeert. Hiervoor hebben we talloze stoffen onderzocht en
enkele geselecteerd waaraan we verder zijn gaan sleutelen.
We zijn die gaan testen op malariamuggen uit de ‘muggenfarm’ aan de Radboud Universiteit en kweken hier op
het lab ook zelf parasieten voor onderzoek.”

Twee muggen in één klap
Naast de methode om de voortplanting van de parasiet te
stoppen, vervolgt TropIQ nog een tweede route. Die is
gericht op het doden van de malariamug zelf, waardoor
niet alleen de verdere voortplanting van de mug maar
tevens de parasietoverdracht wordt gestopt. Twee muggen
in één klap als het ware. “We hebben hiervoor honderdduizenden stoffen onderzocht. Bij het testen op muggencellen bleken er ca. 100 stoffen te werken en de cel te
doden, maar op levende muggen werkten die helaas niet.
We oriënteerden ons welke stoffen de chemisch-agrarische
industrie gebruikt om insectenplagen tegen te gaan. We
ontdekten dat zogeheten isoxazolines, een chemische
klasse die ook in vlooiengeneesmiddelen wordt gebruikt,
al bij een zeer lage dosis in menselijk bloed alle stekende
insecten doden. We hebben de stof succesvol getest op
menselijke cellen, hierna volgt nog een formele veiligheid-

Koen Dechering, CEO van TropIQ.
studie in ratten. In 2019 starten we met de Fase 1-studie, in
2020/21 de Fase 2-studie en daarna een uitgebreide Fase
3-studie in Afrika. Tot de uiteindelijke marktintroductie zijn
we dan al snel zo’n zes jaar verder.”
Naast medicijnonderzoek genereert TropIQ inkomsten met
contractonderzoek en services voor de farmaceutische
industrie. Het bedrijf ontving meerdere donaties van de
Bill & Melinda Gates Foundation, die malariaonderzoek
actief ondersteunt. Ook Medicines for Malaria Venture
(MMV) uit Zwitserland is partner in het project. Koen
Dechering is ervan overtuigd dat het nieuwe medicijn
grote impact zal hebben op de gezondheid van miljoenen
mensen. “In centraal Afrika waar het hele jaar veel muggen
zijn, verwachten we de overdracht met 30% te kunnen
reduceren. In de randgebieden van Afrika is de muggenoverlast meer seizoensgebonden. Zou je het middel daar
net voor het regenseizoen toedienen, dan zou dat een
reductie van 90 tot zelfs 100 % opleveren. Deze prognoses
motiveren enorm om de schouders te zetten onder de
ontwikkeling van dit medicijn. “
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Nijmegen leeft
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Sit & Heat slimme combinatie
van duurzaamheid en comfort
Facts & Figures
Opgericht 2008
Energievriendelijk
en duurzaam
Markten:
Horeca, stadions,
recreatie, kantoren,
kerken, thuis
Besparing tot wel
95% i.v.m
conventionele
heaters.

Awards:
New Venture,
Shell LiveWIRE en
Jan Terlouw
innovatieprijs

De combinatie van energiebesparing en meer comfort is het unieke
van Sit & Heat producten. De verwarmde buitenkussens van Sit &
Heat zijn een duurzaam alternatief voor de milieuonvriendelijke en
energievretende conventionele terrasverwarmers. De meest recente
Sit & Heat vinding is een kunststof stadionstoel met geïntegreerde
verwarming.
“Het idee ontstond toen ik rond 2010 Industrieel Product
Ontwerpen studeerde aan de HAN in Arnhem. Indertijd
wilde het Ministerie VROM alle terrasheaters in de horeca
afschaffen, omdat ze slecht waren voor het milieu. Ik ben
over dit probleem gaan nadenken en stuurde mijn idee
naar toenmalig minister Cramer. Ik mocht daarop mijn
idee presenteren in Den Haag en werd hiervoor beloond
met een startpremie van € 10.000,-. In de HAN-werkplaats
ben ik gestart met het maken van prototypen. Toen we
die op horeca-terrassen gingen testen, bleek dat het een
mooie combinatie van duurzaamheid en comfort opleverde.
In 2012 zijn we als bedrijf van start gegaan met als doel
het koude deel van de wereld te veroveren”, aldus Jorg
Rijkschroeff.

Stadionstoelen
Anno 2018 telt Sit & Heat 8 medewerkers en voert Jorg
samen met compagnon Jeroen Diks de directie. “Ons
product is in de basis een zitplaatsverwarming die we in
meerdere productvarianten custom made aanbieden: ziten rugkussen voor stoelen of banken, maar ook als verwarmde stoelhoes. De carbon fiber verwarmingselementen
van de Sit & Heat producten werken draadloos met een
oplaadbare batterij of bekabeld. De batterijen kunnen in
speciale bijgeleverde kratten worden opgeladen. Naast
horeca richten we ons ook op stadions en leverden we al
aan NEC, Katwijk Quick Boys, VV Noordwijk, VV Venlo,
Heracles en Fortuna Sittard. In totaal gaat het hierbij al
om zo’n 10.000 producten. We gaan onze markt nu uitbreiden in Duitsland, UK, en Frankrijk en werken hierbij
met agenten en distributeurs samen.”
Op dit moment werkt Sit & Heat samen met VDL Kunst
stoffen aan The Box Seat, een verwarmde stadionstoel
waarbij het verwarmingselement geïntegreerd is in de

kunststof zelf. “De stadionverwarming hoef je dan niet te
beperken tot de VIP-seats, maar kun je dan uitbreiden
naar het hele stadionpubliek. Aan de polypropyleen (PP)
kunststof is een additief toegevoegd. Als je daar stroom
opzet dan warmt de kunststof zelf tot 50/60 graden op,
daarna geleidt het niet meer. Dit product is natuurlijk
ideaal voor grote stadions met veel zitplaatsen.”

Kerken en cruiseschepen
Jorg Rijkschroeff ziet nog diverse mogelijkheden voor Sit
& Heat producten. “In een kantooromgeving klagen mensen
vaak dat het te koud of te warm is, met een Sit & Heat
zitkussen of bureaustoel kun je de werkplek individueel
verwarmen. Dat scheelt gezeur en vooral energiekosten
omdat de omgevingstemperatuur lager kan zijn. Een
andere nichemarkt zijn kerken. In kerken laat men vaak
vanaf vrijdag al de verwarming op volle toeren draaien
om het tijdens de mis op zondag enigszins warm te
krijgen. De kosten voor kerkverwarming variëren tussen
de € 20.000 tot wel € 80.000,- op jaarbasis! Een Sit &
Heat kussen is comfortabel en scheelt fors in de energiekosten. We zien ook kansen in de markt van rondvaart
boten en cruiseschepen. In alle Sit & Heat toepassingen
blijft de combinatie van duurzaamheid en comfort de
basis en ons onderscheidende vermogen.”

“Ons doel is het koude
deel van de wereld te
veroveren”
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CITC actielijnen
Innovatie:
Ontwikkelen nieuwe
technologie, producten
en toepassingen
Talent development:
De juiste mensen op de
juiste manier opleiden
voor een baan in de
chipsector
Startup creatie:
Vanuit kennisontwikke
ling, onderzoek en
nieuwe technologie
nieuwe bedrijven laten
ontstaan en ze supporten
Kennisdeling:
Cross-sectorale onder
zoeken en inzichten
delen voor nieuwe
technologische
toepassingen

Barry Peet in het (nog)
lege gebouw
op Novio Tech
Campus waar
het CITC mogelijk
wordt gevestigd.
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Chip-miljardenindustrie
op één vierkante
kilometer in Nijmegen
Health & High Tech Nijmegen

Het Chip Integration Technology Centre (CITC) is een nieuw open
innovatiecentrum dat zich vestigt op Novio Tech Campus. Een
initiatief van enkele halfgeleiderbedrijven, verenigd in het Business
Cluster Semiconductors (BCSEMI NL), en kennisinstellingen om een
brug te slaan tussen fundamenteel onderzoek aan universiteiten en
daadwerkelijke producten en toepassingen.
Barry Peet, managing director van BCSEMI NL, geeft een
toelichting: “Belangrijk is dat het CITC geen virtueel platform of een samenwerkingsverband is, maar een fysiek
open innovatiecentrum met onderzoeksfaciliteiten, cleanrooms, machines en technische voorzieningen. We nemen
intrek in een van de gebouwen, waar ooit de machines van
Philips Semiconductors en later NXP volop draaiden en
waar de chippioniersgeest rondwaart. In directe nabijheid
zijn de toonaangevende chipproducenten gevestigd zoals
NXP, Ampleon en Nexperia. Maar ook packagingbedrijven
zoals Sencio en NedCard en andere relevante kennis
intensieve MKB-bedrijven. Het is dan ook niet toevallig dat
CITC zich juist in Nijmegen vestigt. Ook Radboud
Universiteit is aangehaakt. Op de faculteit Natuurkunde
vindt namelijk spraakmakend onderzoek plaats op het
gebied van nieuwe materialen en fotonica toepassingen.
Bovendien zijn hier mooie faciliteiten zoals het High Field
Magnet Laboratory. Ook TU Delft, waar al veel onderzoek
naar chipintegratie plaatsvindt, neemt actief deel in CITC
en zal in Nijmegen ook enkele onderzoekers plaatsen. Met
TU Eindhoven en Universiteit Twente zijn we in gesprek, en
ook met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en ROC
Nijmegen worden plannen rondom een nieuwe opleiding
uitgewerkt.”

of energie. Juist deze concrete toepassing van chips is een
belangrijk aandachtsveld. Je loopt anders het risico dat je
slimme technologie bedenkt, maar bedrijven niet weten
hoe ze die kunnen toepassen in hun producten.”

Nijmegen bakermat van de Nederlandse
chipindustrie
Hoe zit het met IP-eigendom en octrooien? “CITC legt dit
met deelnemende bedrijven contractueel goed vast en is
hierbij geadviseerd door TNO-Holst. Het IP dat bedrijven
inbrengen blijft hun eigendom, de nieuwe kennis die
binnen het CITC wordt ontwikkeld delen we met het
betreffende bedrijf. Zo bouw je ook binnen het CITC
kennis op en kun je je als innovatiecentrum nog beter
profileren en positioneren in binnen- en buitenland.“

“Wereldwijd zit in veel
producten Nijmeegse
chiptechnologie. Letterlijk:
Nijmegen Inside!“

Chip Integration gaat twee kanten op
Het speerpunt van CITC is kennis delen en krachten bundelen om gezamenlijk nieuwe producten en toepassingen
te ontwikkelen. De grote semiconductorbedrijven zijn min
of meer de founding partners. CITC krijgt verder finan
ciering vanuit gemeente Nijmegen en provincie
Gelderland en komt ook in aanmerking voor Horizon 2020
subsidie vanuit Brussel. Via een vorm van contractonderzoek zal CITC extra funding binnenhalen. CITC zal zich als
een internationaal innovatiecentrum profileren, er is al veel
belangstelling uit bijvoorbeeld Azië.
Barry Peet: “Chip Integration gaat twee kanten op.
Enerzijds het ontwikkelen van geavanceerde chips waarbij
meerdere functies en modules zijn geïntegreerd, ofwel
technologische integratie op één chip. Anderzijds de
integratie van chips in producten, dus meer toepassingsgericht in medische producten, IoT, agrofood, automotive

Nijmegen is de bakermat van de Nederlandse chipindustrie.
Op één vierkante kilometer zit in Nijmegen met bedrijven
als NXP, Ampleon en Nexperia een miljardenindustrie bij
elkaar. We willen met CITC deze belangrijke industrie meer
zichtbaar maken en zien ook uit naar de mogelijke komst
van onderzoeksinstituut Imec, een toonaangevende
instelling die perfect past bij onze semicon industrie en
ons Health & HighTech-ecosysteem. Ook al is de chip zelf
relatief onzichtbaar, wereldwijd wordt de innovatiesnelheid
in alle domeinen gedreven door de chip. In alle auto’s
zitten meerdere NXP-chips, de helft van alle gevoerde
telefoongesprekken gebeurt met Ampleon-chips en in alle
elektrische apparaten van deze wereld zitten Nexperiachips. Veel mensen weten niet dat hier overal Nijmeegse
chiptechnologie in zit. Letterlijk: Nijmegen Inside! Daar
mogen we best trots op zijn”, glimlacht Barry Peet.
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In een auto zitten
gemiddeld 100 NXP-chips
In Nijmegen, op Novio Tech Campus, staat de grootste chipfabriek
van NXP in de wereld. In Nijmegen is ook de belangrijkste R&D
afdeling van NXP gevestigd.
NXP Facts
& Figures
Omzet NXP wereldwijd: $ 9,5 miljard
(2017)
Automotive 49%
van de omzet
Industrial & Internet
of Things (IoT) 21%
Mobile
(smartphones) 13 %
Communication &
Infrastructure (chips
in zendmasten e.d.)
17%

“In de automotive chipmarkt doen we de helft van onze
omzet en zijn we wereldwijd absoluut nummer 1”, aldus
Maurice Geraets, directeur NXP Nederland. “Elke seconde
rollen er in Nijmegen maar liefst 500 chips van de band,
dat is een volume van 15 miljard chips per jaar. Bij NXP
werken meer dan 31.000 werknemers in 31 verschillende
landen. In Nederland werken er ca. 700 medewerkers in
Eindhoven op ons hoofdkantoor en in de R&D en 2.000 in
Nijmegen. Onze fabriek in Nijmegen is ons paradepaardje,
bovendien vindt hier het leeuwendeel van onze
Nederlandse R&D plaats. Van de 2000 medewerkers en
contractors zijn er 700 in de productie actief, de overige
1300 in R&D, ondersteunende en management functies.”

Wereldwijde impact
Vanuit Nederland worden ook samenwerkingsprojecten
met andere partners en overheden aangestuurd. “We
werken onder meer met het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat samen aan projecten waarbij auto’s onderling met elkaar communiceren. Dat wordt een groeimarkt,
volgend jaar komt VW hiermee al op de markt. Een ander
groot samenwerkingsproject is ‘truck platooning’, waarbij
vrachtauto’s elektronisch aan elkaar worden gekoppeld en
op korte afstand achter elkaar rijden. Dit soort projecten
heeft wereldwijd impact.”

Belangrijke automotive trends
Hij vervolgt: “Op het gebied van automotive zijn er drie
belangrijke trends: elektrificatie, connectivity en info
tainment en autonoom rijden. Chips staan centraal in deze
ontwikkelingen. Elektrisch rijden vergt goed battery
management met veel chiptechnologie en autonoom
rijdende auto’s hebben de chips nodig om radar- en
camerasignalen te verwerken. Een gemiddelde auto heeft
nu 380 dollar aan chips aan boord en de komende jaren
zal dat bedrag vanwege de genoemde trends verdubbelen
of verdrievoudigen. Wij zijn hiervoor wereldwijd de
belangrijkste leverancier, nu al zitten er in elke auto
gemiddeld zo’n 100 NXP-chips.”

De automotive markt stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit
van de geleverde chips. Duurzaamheid, betrouwbaarheid,
stabiliteit en veiligheid spelen een essentiële rol.
Personenauto’s hebben een lange life cycle en de chipmaker
is vanaf het prille begin bij de productie betrokken, maar
zal ook nog jarenlang producten moeten kunnen naleveren.
NXP werkt nauw samen met grote autofabrikanten en
heeft in dit co-creatieproces een flinke voorsprong opgebouwd. Schaalgrootte en marktpotentie spelen bij R&D
een cruciale rol. Andere vervoersmodaliteiten zoals vrachtauto’s zijn een kleinere markt, zij volgen min of meer de
innovaties van de chiptechnologie uit de personenauto’s.
Een goed voorbeeld is truck platooning, waarbij men slim
gebruik maakt van de ontwikkelde camera- en radarchips
uit personenauto’s. “De kern van onze innovatie is dat we
steeds complexere elektronica technologie in een kleine
chip kunnen vangen. Zo wordt innovatieve technologie
betaalbaar en daarmee ook toepasbaar voor goedkopere
auto’s.”

"Innovatieve technologie
betaalbaar en toepasbaar
maken"
NXP Nijmegen heeft op Novio Tech Campus andere semiconductor bedrijven als buren. Ampleon, gespecialiseerd
in RF halfgeleiders voor data- en energietransmissie en
Nexperia, producent van de standaard chips in bulk. Beide
bedrijven waren ooit NXP-business units, maar zijn verzelfstandigd. “Fantastisch dat er zo weer twee nieuwe
Nijmeegse semiconductor collega-bedrijven zijn ontstaan
die zorgen voor nieuwe lokale werkgelegenheid”, sluit
Maurice Geraets af.

23

Facts & Figures
ScreenPoint Medical
opgericht in 2014
1 op de 7 vrouwen
krijgt borstkanker
Jaarlijks sterven
ca. 3000 mensen
aan borstkanker
Transpara: auto
matische detectie
borstkanker
Database ca.
1 miljoen beelden

ScreenPoint
Medical legde
een enorme
database aan
met meer dan
1 miljoen
geanonimiseerde
beelden.
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Borstkanker: automatische
detectie Transpara
Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Maar liefst 1 op de
7 vrouwen krijgt borstkanker. ScreenPoint Medical is gespecialiseerd in automatische
detectie van borstkanker met behulp van AI-technologie. De startup van Radboudumc
afdeling Radiologie deed jarenlang onderzoek om deze zelflerende technologie te
ontwikkelen tot een marktrijp product: Transpara.
Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van
kanker. Bij de beoordeling van mammografieën mogen er
geen twijfels zijn, wanneer een vrouw voor een vervolg
onderzoek wordt doorverwezen. De impact van die beslissing
is namelijk voor de vrouw in kwestie enorm. Zij verkeren
dagenlang in grote onzekerheid en een vervolgonderzoek kan
ook leiden tot onnodige ingrepen. In Nederland krijgen alle
vrouwen van boven de vijftig jaar een oproep zich om de twee
jaar te laten testen. Van iedere duizend onderzochte vrouwen
zijn er momenteel twintig doorverwezen voor nader onderzoek en bij zes van hen wordt daadwerkelijk borstkanker
geconstateerd. De slimme software van ScreenPoint Medical
moet een verschil gaan maken bij grootschalige bevolkingsonderzoeken naar borstkanker.

Screeningmodel dubbele beoordeling
Gebruik van AI voor ondersteuning van radiologen bij mammografie screening is niet nieuw. De meest gangbare methoden
zijn ontwikkeld in de VS en helpen de radioloog bij het ontdekken van verdachte afwijkingen. “Ons onderzoek laat echter
zien dat het ontdekken van afwijkingen voor radiologen niet
het grootste probleem is”, legt Nico Karssemeijer uit.
“Radiologen zien deze meestal wel, maar hebben meer
moeite met de beoordeling die uiteindelijk bepaalt of een
vrouw wordt doorverwezen voor nader onderzoek. In Europa
kennen we het screeningmodel met een dubbele beoordeling
door twee radiologen die onafhankelijk van elkaar naar de
beelden kijken. Ons systeem ondersteunt de radioloog bij de
beoordeling. Zo kun je het risico verkleinen dat tumoren over
het hoofd worden gezien, maar ook veel onnodige vervolg
onderzoeken vanwege foute beoordeling voorkomen. De
praktijk wijst uit dat radiologen die Transpara gebruiken meer
tumoren opsporen.”
ScreenPoint Medical legde een enorme database aan met
meer dan 1 miljoen geanonimiseerde beelden om de zelf
lerende software te trainen. Het zelflerende systeem verbetert

zich nog continu totdat de meest haalbare nauwkeurigheidsgrens is bereikt.

Oplossing radiologen-tekort
“Ons doel is om de beoordeling door een tweede radioloog
in het Europese screeningmodel te vervangen door ons product Transpara. Onze zelflerende technologie kan op den duur
wellicht beter werken dan de inzet van een radioloog, maar zal
hem niet vervangen. In feite is het vergelijkbaar met andere
moeilijke taken die worden overgenomen door de computer.
Zoals vliegtuigen die volledig automatisch kunnen landen en
waarbij de piloot alleen ingrijpt bij calamiteiten. Goed opgeleide radiologen voor screening zijn moeilijk te vinden, veel
oudere radiologen gaan met pensioen en er is nauwelijks
opvolging. Transpara kan bij dit tekort aan radiologen een
deel van screeningtaken overnemen, bijdragen aan efficiency
en kosten besparen.”

Geanonimiseerde beelden om te trainen
ScreenPoint Medical wil het product Transpara nu verder uitrollen. “We werken hierbij samen met grote IT-fabrikanten
zoals Agfa, Carestream Health, Sectra en Siemens. Zij bieden
onze software aan in combinatie met hun medical imaging
apparatuur. Daarnaast verkopen we ook direct aan afnemers
en zetten we nu in de VS een eigen sales organisatie op. We
hebben wereldwijde ambities, maar Nijmegen blijft heel
belangrijk voor ons, omdat we uitstekend samenwerken met
de afdeling Radiologie bij Radboudumc. Nijmegen heeft
bovendien internationaal faam op het gebied van
borstkankeronderzoek.”

“Radiologen die Transpara gebruiken,
sporen meer tumoren op”
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Synthons Facts
& Figures
Opgericht in 1991
Sinds 2007 ook actief
in biotechnologie
Hoofdkantoor is
gevestigd in Nijmegen
Vestigingen in
Tsjechië, Spanje, VS,
Argentinië, Chili,
Rusland, Mexico en
Zuid-Korea
De producten in
meer dan 90 landen
goedgekeurd
Omzet in 2017 € 240
miljoen
1.900 medewerkers
(500 in Nijmegen)
2018 toekenning
(FDA) Fast Track-status
aan (vic-)trastuzumab
duocarmazine
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Nieuw medicijn
tegen kanker
Synthon in Nijmegen is een internationaal farmaceutisch
bedrijf en marktleider op het gebied van generieke
geneesmiddelen. Opgericht in 1991 ontwikkelde
Synthon zich tot ‘specialty pharma’ bedrijf met als missie
betaalbaardere gezondheidszorg en grotere toegang tot
belangrijke geneesmiddelen. Synthon ontwikkelt hoogkwalitatieve generieke geneesmiddelen en nieuwe
biologische en chemische entiteiten, met oncologie en
auto-immuunziekten als therapeutische focusgebieden.

Eerste ADC-kandidaatgeneesmiddel
Synthons ADC-technologie (antibody-drug conjugate /
antilichaam-geneesmiddelconjugaat) maakt het mogelijk
om kankercellen gericht aan te vallen door een anti
lichaam dat tumorcellen herkent te koppelen aan een
zeer celdodende stof die alleen in die tumorcellen vrijgemaakt en geactiveerd wordt. Synthon heeft de potentie
hiervan diepgaand onderzocht en dat resulteerde in een
veelbelovend eerste ADC-kandidaatgeneesmiddel:
(vic-) trastuzumab duocarmazine (voorheen SYD985).
Het geneesmiddel richt zich op tumoren met een eiwit
(HER2) dat op o.a. borstkankertumoren voorkomt. De
resultaten tot nu toe uit de Fase-1-studie met dit
kandidaat-geneesmiddel laten een aanzienlijke en
blijvende tumorverkleining zien bij patiënten waarvan
deze tumoren niet meer reageren op andere gerichte
behandelingen. Daarnaast laat het middel effectiviteit
zien in (borst)kankerpatiënten met lagere HER2expressie. Zij komen vaak niet in aanmerking voor de
bestaande gerichte HER2-behandelingen en voor hen is
op dit moment geen afdoende behandeling beschikbaar.

Positieve klinische resultaten
Begin 2018 heeft de Amerikaanse FDA de Fast Trackstatus toegekend aan (vic-) trastuzumab duocarmazine.
De Fast Track-status is een van de vier FDA-programma’s
die zijn bedoeld om de ontwikkeling en beoordeling van
kansrijke nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling
van een ernstige of levensbedreigende aandoening te
vergemakkelijken en te bespoedigen. De positieve
klinische resultaten duiden erop dat (vic-)trastuzumab
duocarmazine werkzaam en veilig is en daarom
substantieel voordeel kan opleveren voor patiënten die
geen andere behandelingsmogelijkheden meer hebben.
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Mindaffect
Facts & Figues
Wereldwijd ca. 40.000
locked-in patiënten
MindAffect-vinding:
brain computer
interface
Schrijfsnelheid:
1 letter/seconde
95% nauwkeurigheid
Gemakkelijk, geen
training nodig
Inpasbaar in
bestaande
technologie
(VR e.d)
Veel
toepassings
mogelijkheden

De headset, nu
nog met losse
hardware
componenten. De
volgende stap is
een headset met
geïntegreerde
rekenkracht die
bluetooth kan
communiceren
met een tablet.
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MindAffect
brengt locked-in
patiënt naar
buiten

De Nijmeegse startup MindAffect
vond een unieke brein-computerkoppeling uit, waarmee
zogeheten locked-in patiënten
kunnen communiceren. Deze
patiënten zitten – bv. vanwege
ALS of een herseninfarct –
letterlijk opgesloten in hun eigen
lichaam en kunnen zich niet of
nauwelijks meer bewegen. Met de
MindAffect vinding kunnen deze
patiënten digitaal communiceren
door gericht op een beeldscherm
naar knipperende lettertoetsen te
kijken.

MindAffect is oorspronkelijk een spin-off van de Radboud
Universiteit Nijmegen/ Donders Institute for Brain,
Cognition and Behaviour. “Oprichter professor Peter
Desain en zijn team deden binnen Artificial Intelligence
jarenlang onderzoek naar brain-computer interfaces”,
aldus Ivo de la Rive Box. “Zij ontdekten dat ze met hun
algoritmen met behulp van een knipperend lichtpatroon in
de hersensignalen konden herkennen waar iemand naar
kijkt. Je reikt dus een knipperpatroon aan, dat je kunt
reproduceren in het hersensignaal omdat je immers weet
wat er wordt aangereikt. Als je dat doet, kun je ook
omgekeerd met de hersenen een computer aansturen. Zo
kan een patiënt door te kijken naar letters met een
knipperpatroon zinnen samenstellen. Deze tekst kun je
dan mailen, printen of met behulp van spraaksoftware
laten uitspreken.”

Wereldwijd 40.000 locked-in patiënten
In een labopstelling bij de RU en tijdens het Lowlands
festival werd in de praktijk al aangetoond dat de vinding
werkte. Daarmee was een eerste stap gezet, maar het
product moest natuurlijk nog wel bij patiënten worden
getest. Hij vervolgt: “We zijn in 2017 als bedrijf van start
gegaan om de labopstelling aan de RU te vertalen naar
prototypes die patiënten thuis kunnen gebruiken. Onze
doelgroep zijn locked-in patiënten die volledig verlamd
niet in staat zijn om normaal te communiceren. Het gaat
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Teamwork, links
professor
Peter Desain

dan bijvoorbeeld om ALS-patienten in het laatste stadium,
maar er zijn ook andere aandoeningen. In 2016 wonnen
we de ALS-prijs Prize4Life (€ 400.000,-) en vanwege onze
band met de ALS Stichting hebben we de belofte gedaan
om ons product in eerste instantie ten behoeve ALSpatiënten verder te ontwikkelen. Onze vinding kan echt het
verschil maken bij de patiëntendoelgroep die met andere
gangbare technologieën en lowtech oplossingen niet
meer in staat is om te communiceren. In dit kader loopt er
bij Radboudumc nu een studie met patiënten die we een
betere oplossing bieden dan waarmee ze nu werken.
Onlangs kregen we een investering van één miljoen euro
aan durfkapitaal afkomstig van een groep Nederlandse
investeerders, waaronder Oost NL en informal investor
Bernard Muller, ondernemer en zelf ALS-patiënt. Deze
investering helpt ons om de uitvinding van een prototype
in het lab te ontwikkelen naar een pilot gevalideerd product.
Wereldwijd zijn er ca. 40.000 locked-in patiënten, maar we
richten ons eerst op de Nederlandse en Belgische ALSpatiënten, dat zijn er ongeveer 2500. Daarna gaan we onze
technologie wereldwijd vermarkten.”

“We richten ons eerst op Nederlandse en
Belgische ALS-patiënten”
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1 letter per seconde
De kern van de MindAffect-vinding zijn de ontwikkelde
algoritmen. Met behulp van een soort EEG-badmuts
worden de hersensignalen via een versterker doorgegeven
naar een computer. Het toetsenbord met knipperletters
wordt aangereikt op een pc, laptop of tablet. Ivo de la Rive
Box: “Het algoritme bepaalt met grote waarschijnlijkheid
naar welke knipperende letter de patiënt kijkt. Die keuze
wordt dan bevestigd door het verschijnen van de letter.
Daarna kan de volgende letter gekozen worden. De
schrijfsnelheid is ca. 1 letter per seconde, maar met woordherkenning zoals bij een smartphone kun je dat versnellen.
Ons doel is om in plaats van losse hardwarecomponenten
een headset met geïntegreerde rekenkracht te ontwik
kelen die bluetooth kan communiceren met een tablet. “

Games en VR-omgeving
Weliswaar bestaan er concurrerende technologieën zoals
‘eye-tracking’, maar die werken volgens Ivo de la Rive Box
vaak omslachtig en indirect en zijn daardoor minder effectief. “Wij beschikken over een volkomen nieuwe tech
nologie. Mensen zijn nu pas een beetje gewend geraakt
dat je met een computer kunt praten. Onze technologie
om opdrachten te geven door alleen te kijken, moet echter
nog echt landen om hiervoor nieuwe applicaties te ont
wikkelen. Ook wij hebben die mogelijke toepassingen niet
klaar liggen en staan open voor ideeën en suggesties. We
zien voor onze technologie wel mogelijkheden in game- of
VR-omgevingen. Kortom, volop kansen en toepassingen in
diverse domeinen.”

Health & High Tech Nijmegen

Briskr: Health & High Tech
business generator
Briskr is een consortium van twaalf partijen, actief in de topsectoren Health en High
Tech. Het doel van Briskr: ondernemerschap in Health en High Tech stimuleren en
ondersteunen. Dit doet Briskr door bedrijven het volgende te bieden.

Business Support

Facilities

■	Intake

■	Radboudumc

(Scout & Screen): inventarisatiegesprek
over bedrijfssituatie, ideeën, groeiplannen,
sterkten/zwakten en ‘needs’. Op basis hiervan
volgt een advies over mogelijke volgstappen.
■	Mentorschap en coaching: centraal hierbij
staat netwerken en verbinden. Ontwikkelen van
een businesscase, zoeken naar funding en
investeerders, bescherming van intellectueel
eigendom, contacten leggen met specialisten.
■	Expert meetings: in een-op-een meetings
advies door een specialist op verschillende
gebieden (bijv. financieel of juridisch). Business
support kan helpen met vouchers en funding
voor dit adviestraject.

Briskr Academy
Delen van kennis staat centraal in de Briskr
Academy. Onderwerpen die in bijeenkomsten,
trainingen en workshops aan de orde komen,
zijn:
■	Business & Markt: ondernemerschap, business
plan, Business Model Canvas, waarde propositie,
presentaties.
■	Product technologie: technical assessment,
productontwikkeling, IP en patenten, regel
geving kwaliteit.
■	Finance & Funding: masterclass finance, crowdfunding, private investors, financiële strategie.
■	Personeel & Team: HR, teambuilding en
personeelsontwikkeling.
■	Kennis- en ervaringsuitwisseling: SMB-meetings,
SMB-symposia, High Tech Network Meetings
en meer.

en Radboud Universiteit: de
technology centers bieden technologische
expertise, high end equipment en biobanken.
De Radboud Research Facilities (RRF) werkt
samen met Radboud Universiteit, Radboudumc
en het Donders Instituut en stimuleert ont
wikkelingen op het gebied van: geesteswetenschappen, biochemical screening, biomedical
imaging, neurologie en beweging, health
super computing, nano- en microbiologie,
energie en duurzaamheid, en meer.
■	Mercator Incubator en Radboudumc:
huisvesting van startups en jonge bedrijven,
kantoren en laboratoria.
■	Novio Tech Campus ondersteunt startups met
huisvesting, financiering van research equipment,
labfaciliteiten en equipment-pool, cleanrooms
en meer.
Meet & Greet ruimte met alle faciliteiten voor
het organiseren van meetings, congressen en
symposia (tot 200 personen). Via Briskr is het
mogelijk om hier events te organiseren.

www.briskr.eu
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