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INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Bas Bloem, hoogle-
raar Neurologie, Radboudumc en oprichter Parkinsonnet. 

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Als kind was ik verzot op modeltreinen. Het zijn kleine techni-
sche wondertjes, die Märklin-treintjes. Onlangs heb ik de doos 
met treinspullen weer tevoorschijn gehaald. Tegenwoordig is 
alles nog geavanceerder, daar verheug ik me op. Maar eigen-
lijk ben ik geen technicus, ik ben een mensen-mens. Mijn doel 
is betere zorg, mijn passie is mensen met Parkinson helpen. 
Techniek is een tool, geen doel. Ik zie de mogelijkheden voor 
betere zorgservice die techniek en innovatie bieden. In deze 
Covid 19-crisis biedt technologie een mooie manier om patiën-
ten thuis te spreken en te observeren. Patiënten hoeven niet te 
reizen, niet in de wachtkamer te zitten en als arts krijg ik een 
betrouwbaarder beeld van hen. Daarom ben ik verzot op in-
novaties als beeldbellen, slimme apps en draagbare sensoren. 
Het aantal technologische toepassingen is gigantisch. Innova-
tie gaat verder dan alleen techniek. Dat gaat over verbetering 
van de zorg.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Als we onze ambities willen waarmaken moeten we toptech-
nologen opleiden en behouden. Health Valley laat technici 
zien dat de zorg een spannende sector is om in te werken. 
Techneuten zijn welkom, ze mogen met mij als dokter meelo-
pen. Dan zien ze wat nodig is. We moeten meer elkaars taal 
leren spreken.’

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Techniek en technologie zijn onmisbaar en cruciaal om de 
wereld en de zorg, in mijn geval de zorg voor Parkinsonpatiën-
ten, te verbeteren. Tech Gelderland creëert dat bewustzijn met 
zijn platform, dat de werelden van zorg en techniek verbindt: je 
moet elkaar kennen om elkaar te kunnen helpen.’

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland 
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken. 
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over 
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en 
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de 
toekomst.

Meer weten? www.techgelderland.nl

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief? 
mail de redactie!
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Technologie die webcam ‘gedachten laat lezen’
Door oogbewegingen, gezichts-
uitdrukkingen en de hartslag van 
proefpersonen te vertalen in slim-
me algoritmen heeft neuroweten-
schapper Adjmal Sarwary software 
ontwikkeld, die een webcam ‘ge-
dachten kan laten lezen’. Met zijn 
bedrijf MindTrace geeft hij neuro-
marketing-advies aan bedrijven in 
binnen- en buitenland.
Hoe een mens beweegt en praat, zegt 
veel over die persoon en zijn gemoeds-
toestand. Andere mensen registreren 
dat meteen. ‘Een computer begrijpt 
die lichaamstaal niet’, zegt Adjmal 
Sarwary (35). ‘Met MindTrace hebben 
we software ontwikkeld, die beelden 
van proefpersonen via een standaard 
webcam analyseert en vertaalt in 
informatie over hoe een boodschap 
wordt ontvangen. Daarmee kun je bij-
voorbeeld testen of een reclamebood-
schap goed wordt begrepen.’
De beelden van de webcam gaan 
rechtstreeks naar MindTrace. Met 
computer vision en kunstmatige intel-
ligentie (AI) worden oogbewegingen 
(eye tracking), gezichtsuitdrukkingen 
(emotion tracking) en de hartslag 
(heartrate tracking) van de proefper-
sonen geanalyseerd. Adjmal Sarwary: 
‘Je zou kunnen zeggen dat je daar-
door met de webcam de gedachten 

van de proefpersonen kunt lezen.’ 

Universiteit van Osnabrück
Adjmal Sarwary studeert Cognitieve 
Wetenschappen aan de Universiteit van 
Osnabrück in Duitsland. Zijn masterstu-
die doet hij in Nederland. Liefde voor 
breakdance brengt Adjmal Sarwary 
naar Nijmegen. ‘De regio Arnhem Nijme-
gen heeft een grote breakdance-scene.’
Zijn link met breakdance zorgt er ook 
voor dat Adjmal Sarwary geïnteresseerd 
raakt in de werking van hersenen. ‘Ik 
vroeg me af hoe zoiets aanleren in je 
hersenen werkt.’
Bij het Donders Instituut voor Hersen-
onderzoek, verbonden aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, studeert Adjmal 
Sarwary vanaf 2009 Cognitieve Neuro-

wetenschappen. Hij kiest de richting 
Perceptie, actie en control van de 
hersenen. Eenmaal bezig met eye 
tracking, constateert Adjmal Sarwary 
dat het verzamelen van data ‘heel 
saai is’. Dat brengt hem op het idee 
data via een webcam te verzamelen. 
Eerst gaat het om de bewegingen van 
het oog, later combineert hij dat met 
hartslag en gezichtsuitdrukking. 
Zodra Adjmal Sarwary ziet dat door 
zijn werkwijze neuromarketing on-
derzoek schaalbaar is, beseft hij dat 
‘daar business inzit’. De Nijmeegse 
wetenschapper gaat aan de slag met 
een businessplan. Hij richt in 2019 
MindTrace op, dat neuromarketing 
onderzoek doet voor bedrijven in bin-
nen- en buitenland.
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De menselijke maat bij digitalisering
Bernard van Gastel, universitair docent 
Informatica bij de Radboud Universiteit, 
doet met collega-wetenschappers onder-
zoek naar de impact van digitalisering op de 
samenleving. 

Bernard van Gastel houdt op de middelbare 
school enorm van creatief puzzelen. ‘Daarom 
koos ik voor de universitaire studie Informatica. 
Dat gaat over hoe je digitale hulpmiddelen 
slim, gebruiksvriendelijk en veilig kunt maken.’ 
Binnen informatica kiest hij de specialisatie 
Analyse/Kwaliteit van software, gericht op het 
maken van afwegingen tussen ‘extreme eisen’. 
‘Software moet het honderd procent doen. 
Honderd procent is een ‘extreme eis’. Hoe rea-
liseer je die? Dat is altijd een afweging tussen 
de beschikbare tijd, geld en het beoogde doel.’ 

Bernard van Gastel promoveert op het thema 
‘duurzaamheid van software’, met aandacht 
voor analyse van systeemfouten en beveiliging. 
Hij is sinds medio 2019 hoofd iLab aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkt er 
samen met juristen, filosofen, sociaal psycho-
logen en technici. ‘Het iLab is de experimentele 
proeftuin van iHub, een nieuw onderzoeksinsti-
tuut. We doen interdisciplinair onderzoek naar 
de effecten van digitalisering op onze samen-
leving.’ 
iHub onderzoekt vragen als: Hoe kunnen 
we de menselijke maat in digitale systemen 

waarborgen? Hoe voorkomen we het toene-
mende risico van datalekken, data-diefstal en 
‘gijzelsoftware’ door onvoldoende beveiligde 
systemen?

Parkinson op Maat: big data en privacy
Hoe maken we met big data medisch onder-
zoek mogelijk, met behoud van privacy? Dat 
was de vraag bij het project Parkinson Op 
Maat. 650 Patiënten zijn twee jaar gevolgd om 
kennis te verzamelen voor persoonsgerichte 
behandeling. Bernard van Gastel: ‘We hebben 
een datasysteem voor medische en persoons-
gegevens ontworpen op basis van Polymorfe 
Encryptie en Pseudonimisatie. Zo garandeer-
den we optimale beveiliging en kon onderzoek 
worden gedaan met de verzamelde medische 
informatie. We hebben bewezen dat privacy 
waarborgen bij zo’n big data-project kan.’

Werken
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Meewerken aan goedkope MRI-technologie
Als afronding van het mastergedeel-
te van haar opleiding Natuur- en 
Sterrenkunde werkt Camille Van 
Speybroek in Leiden mee aan de 
bouw van een lage veld-MRI. Een 
apparaat dat MRI-technologie zo 
goedkoop mogelijk voor iedereen, 
wereldwijd, beschikbaar maakt.

Voor haar afstudeerstage werkt 
Camille Van Speybroeck mee aan 
een project aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC). Daar is een 
lage veld-MRI gebouwd, die ongeveer 
dertig keer zwakker is dan een regulier 
apparaat. ‘Het doel is MRI-technolo-
gie zo goedkoop mogelijk te maken en 

‘open source’.’

Camille Van Speybroeck wist als kind 
al wat ze later wilde worden: archi-
tect. Tekenen en rekenen combineren. 
Op het tweetalig gymnasium van het 
Kandinsky College in Nijmegen kiest 
ze de profielen Natuur & Techniek en 
Natuur & Gezondheid. ‘De laatste twee 
jaar op school volgde ik het vak Natuur, 
Leven en Technologie. Een middag in 
de week kregen we les op de Radboud 
Universiteit, onder andere over hersenen 
en medische beeldvorming. Zo kwam ik 
opnieuw in aanraking met het maken 
van beeld. Nu via digitale technieken in 
plaats van met potlood.’ 

Camille Van Speybroeck gaat Natuur-  
en Sterrenkunde studeren bij de RU. 
‘Het eerste jaar ben je bezig met 
basisnatuurkunde, bijvoorbeeld 
kwantummechanica. Het sterrenkun-
degedeelte bestaat uit één basisvak. 
Het tweede jaar kies je je speciali-
satie. Het derde jaar leer je nieuwe 
fysica, zoals deeltjesfysica. Je rondt 
je bachelor af met een stage. Ik heb 
beeldvormende technieken bestu-
deerd, specifiek de methode om door 
ademhaling bewogen MRI-beelden 
zodanig scherp te krijgen dat ze ge-
schikt zijn voor diagnostiek.’

Voor haar masterstage in Leiden is 
Camille Van Speybroeck vooral prak-
tisch bezig met de MRI-scanner. ‘Op 
1 augustus loopt mijn stage af, het 
project loopt door. Het gaat erom dat 
mijn onderzoek een bijdrage levert 
aan het eindresultaat. Dat is altijd 
teamwerk.’

Wat gaat Camille Van Speybroeck 
hierna doen? ‘Mijn idee is klinisch fysi-
cus worden, gericht op radiologie en 
nucleaire geneeskunde. Hiervoor moet 
je een vierjarige opleiding volgen, met 
een beperkt aantal plekken. Voor meer 
ervaring wil ik misschien eerst nog 
wetenschappelijk onderzoek doen.’ 
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Tech Gelderland laat zien hoe 
veelzijdig techniek is, en dat 
technologie overal is. Vandaag 
zoomen we in op de wereld van 
Hi-tech & Science, wetenschap 
en techniek dus. Bij wetenschap 
staat onderzoek doen en kennis 
vergaren centraal. Systematisch 
wordt op zoek gegaan naar 
verklaringen voor hetgeen om ons 
heen gebeurt. Door de wetenschap 
wordt voortdurend naar de grenzen 
van techniek gezocht. En het is de 
uitdaging om daar zelfs overheen 
te gaan. In dit tech-domein werken 
mensen aan nieuwe ideeën die 
de wereld kunnen veranderen. De 
een is vooral theoretisch bezig en 
geïnteresseerd in fundamenteel 
onderzoek, de ander is er op gericht 
om wetenschap praktisch toe 
te passen. De combinatie is ook 
mogelijk.

De vraag naar kenniswerkers en 
bètawetenschappers is groot. 
Hieronder een greep uit het 
aanbod, ter illustratie. Omdat 
wetenschappelijk onderzoek in de 
loop der jaren steeds internationaler 
is geworden, zijn veel vacatures 
Engelstalig.

PhD Candidate for Wageningen Food 
& Biobased Research (WFBR),  
Wageningen
Do you believe plant based foods 
have the future? Are you an 
enthusiastic PhD candidate with a 
passion for developing research-
based solutions for an important 
societal problem? Your assignment 
will be to investigate how we can 
better exploit the natural structuring 
ability of plant proteins to formulate 
attractive and healthy plant-based 
foods without additives. You will 
work with the researchers of WFBR, 
who will test the solutions that you 
will develop in actual food products.

www.wur.nl

PhD Candidate for Department of 
Molecular Neurobiology,  
Radboud University
Do you hold a Master’s degree 
in biology, biomedical sciences, 
biochemistry, genetics or a related 
discipline, and are you interested 
in a scientific career? As a PhD 
candidate for the Department of 
Molecular Neurobiology you will 
use different models to explain RNA 
mutations and unravel the molecular 
mechanisms underlying diseases.

www.ru.nl/werken-bij

Vacatureladder
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Nieuwsgierig maken naar wetenschap
Neuropsycholoog Sanne Dekker is hoofd 
van het Wetenschapsknooppunt van de 
Radboud Universiteit. ‘Met onze activiteiten 
stimuleren we een onderzoekende houding 
bij kinderen en laten we ze kennis maken 
met nieuwe vakken.’

Als kind is Sanne Dekker al geïnteresseerd in 
de ontwikkeling van de mens. Hoe word je wie 
je bent en waarom kan de een beter leren dan 
de ander, zijn vragen die haar fascineren. Na 
haar universitaire studie psychologie, specia-
lisatie neuropsychologie, doet ze onderzoek 
naar de ontwikkeling van het brein en hoe 
leren in zijn werk gaat. 
Sanne Dekker gaat bij het Wetenschapsknoop-
punt van de Radboud Universiteit, WKRU, wer-
ken, omdat ze wetenschappelijke kennis graag 
overbrengt op kinderen. Bijna elke universiteit 
in Nederland heeft een wetenschapsknoop-
punt. ‘Wij focussen op de leerkracht in het 
basisonderwijs en het stimuleren van onder-
zoekend leren.’ 
Als basisscholen meer willen doen met weten-
schap & technologie en onderzoeksvaardighe-
den bij leerlingen willen versterken, kunnen ze 
contact opnemen met het WKRU. Leerkrachten 
vinden op www.wetenschapdeklasin.nl volop 
voorbeelden van lessen en activiteiten. 

Wetenschapsprijzen
De Radboud Universiteit reikt jaarlijks drie 
prijzen uit aan wetenschappers, die het WKRU 
vertaalt in projecten voor scholieren. ‘De we-
tenschapper ontwikkelt een jaar lang, samen 

met een school, lesmateriaal en activiteiten, 
die aansluiten bij zijn onderzoek. Leerkrachten 
denken mee en voeren het project uit in de 
klas. Het WKRU brengt kennis over onderzoe-
kend leren in.’ Alle uitkomsten van zo’n project 
worden gebundeld in een boek. Inmiddels zijn 
er al tien boeken met elk drie projecten uitge-
geven in de boekenreeks ‘Wetenschappelijke 
doorbraken de klas in!’
Wat is het effect van sport op je hart? is een 
van de onderzoeken waar een project uit voort 
is gekomen. ‘Die onderzoeksvraag hebben we 
vertaald in allerlei activiteiten, waarbij kinde-
ren meer ontdekken over het hart. Waar zit je 
hart? Hoe groot is je hart? Wat is de functie 
van je hart?’, verklaart Sanne Dekker. ‘Zo ont-
dekken leerlingen dat het hart een pompfunc-
tie heeft. Bij de projecten is voor ieder kind een 
rol weggelegd. Zo kruipen ze echt in de huid 
van een wetenschapper. Dat is geen verstrooi-
de Albert Einstein, maar iemand die vol vragen 
zit en op onderzoek uitgaat.’

Ontdekken

Scholieren doen praktijkproeven. foto Jimmy Israël
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