
Tech Ambassadeur
Ben Dankbaar

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Ben Dankbaar, 
gepensioneerd hoogleraar innovatiemanagement aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat heeft u met techniek en innovaties?
‘Op de middelbare school vond ik natuurkunde interessant. 
Daar leerde ik hoe de lenzen in een verrekijker werken en 
hoe je met een transformator sterkstroom in zwakstroom 
verandert. Zo kon ik voor mijn zolderkamer een eigen bel 
aanleggen. Toch ben ik uiteindelijk sociale wetenschappen 
gaan studeren, omdat ik politiek actief werd (tegen de oorlog 
in Vietnam) en de maatschappij beter wilde begrijpen. 
Tijdens die studie leerde ik dat je de maatschappij helemaal 
niet kunt begrijpen, als je geen aandacht hebt voor techniek. 
Techniek is onze tweede natuur. We leven in een zelfgemaakte 
wereld en houden de echte natuur op afstand. Na de studie 
ben ik altijd bezig geweest met de relatie tussen techniek en 
maatschappij en dus ook met innovatie: de manier waarop 
nieuwe technieken in de maatschappij terecht komen.’ 

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Dat is ook wel het gevolg van de manier waarop de technici 
naar zichzelf kijken. Ze doen net of techniek heel moeilijk is. 
Toch werken al die technici net als iedereen met apparaten, 
waarvan ze de werking niet kunnen uitleggen. Als je kunt leren 
een auto te besturen, kun je ook leren een robot te bedienen. 
Door al die nadruk op moeilijkheid zijn er veel te weinig 
zij-instromers in de techniek. We vinden het heel normaal, 
als iemand met mbo-werktuigbouw een administratief 
beroep kiest. Maar we vinden het gek als iemand met mbo-
secretaresse monteur van verwarmingsapparaten wordt. 
Voor een dergelijke switch zouden veel meer mogelijkheden 
moeten komen.’ 

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Omdat Tech Gelderland laat zien dat je geen nerd hoeft 
te zijn om te kiezen voor een technische opleiding of een 
technisch beroep.’

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 ons: info@techgelderland.nl

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online communicatie: Laura de Vries 
Teksten:  Francien van Zetten, Huub Luijten, 

Frank Thooft techgelderland.nl/werken

Medisch analist: veel afwisseling
‘Geen dag is hier hetzelfde’, zegt Hayley Drink-
water opgewekt. Ze werkt bijna een jaar als 
analist met de specialisatie immunologie op de 
afdeling Pathologie van het Radboud zieken-
huis in Nijmegen. Ze heeft haar opleiding Labo-
ratoriumtechniek aan mbo-instelling Rijn IJssel 
vorig jaar afgerond. 

Als analist onderzoekt Hayley Drinkwater 
menselijk weefsel. ‘We krijgen bijvoorbeeld een 
biopt binnen en moeten dan onderzoeken of er 
sprake is van een tumor, zodat de behandeling 
daarop kan worden afgestemd. Of de chirurg 
geeft aan dat hij wil weten of de snijranden 

vrij zijn van kankercellen’, vertelt Hayley Drink-
water.
‘Je moet ontzettend precies zijn, dan lever je 
een heel waardevolle bijdrage aan het gene-
zingsproces van een patiënt’, benadrukt de 
analiste. Een ander voorbeeld dat ze noemt, 
is een onderzoek naar de mogelijkheid dat 
een patiënt de Ziekte van Crohn heeft, een 
afwijking in het maag-darmkanaal. ‘Voor alle 
mogelijke ziektes is er speciaal onderzoek dat 
wij doen. Dat maakt het werk zo afwisselend.’ 
Hayley Drinkwater heeft eerder de opleiding 
Biotechnicus en Paraveterinair gedaan. ‘Daar 
werkte je met proefdieren. Ik wilde liever met 
het beter maken van mensen bezig zijn. Daar-
om heb ik bij Rijn IJssel Laboratoriumtechniek 
gestudeerd. Ik ben heel blij dat ik hier terecht 
ben gekomen.’ 

Mbo-studie Biologisch en Medisch Analist
‘Voor de studie Biologisch en Medisch Analist 
moet je wel een exacte basis hebben’, legt 
docent medische vakken Manita van den 
Bosch uit. ‘Veel studenten die voor deze studie 
kiezen hebben vmbo-t, maar we hebben ze 
ook met vmbo-kader en er zijn ook havisten die 
hiervoor kiezen. Het is overigens geen CSI. Dat 
is een geromantiseerd beeld van laboratorium-
techniek.’ 
De opleidingen Laboratoriumtechniek van 
Rijn IJssel houden regelmatig open dagen en 
try-outdagen voor aankomende studenten. De 
open dagen zijn op 13 november in Nijmegen 
en op 26 november in Arnhem. Kijk op www.
rijnijssel.nl voor de coronamaatregelen.
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Snappen wat ons 
gezond houdt

Iedereen vijf jaar langer in goede 
gezondheid leven! Daar kun je niet 
tegen zijn. Er zijn zoveel factoren 
die een gezond leven bevorderen 
en eigenlijk kennen we ze allemaal 
wel. Maar hoe houd je je eraan? 
Ik hoor mezelf ook zeggen: ‘Ach… 
nog ééntje dan. Dat kan toch geen 
kwaad?’ Misschien niet, maar 
waarschijnlijk wel. Wil ik dat horen? 
Hmmm…. Afwegen wat wel of 
niet goed voor je is, vraagt be-
wust denkwerk, dat wordt helaas 
telkens overruled door genetisch 
bepaalde biologische overlevings-
mechanismen.

Hoe zit dat met al die processen in 
ons lichaam, wat kunnen we leren 
van de biologie en (bio)chemie? 
Wat maakt bijvoorbeeld groenten 
zo gezond? Hoe werken virussen 
en bacteriën en zijn ze allemaal 
slecht? Welnee: velen juist niet! 
Door te begrijpen hoe biologische 
processen verlopen, kunnen we ver-
storingen eerder herkennen. En als 
we slim gebruik leren maken van de 
stoffen die de natuur ons geeft, ligt 
er een grote onontgonnen bioche-
mische wereld voor ons open. 

Bij de HAN benaderen we dit slim, 
schoon en sociaal. De Academie 
Toegepaste Biowetenschappen 
en Chemie leidt studenten op om 
positieve impact te hebben op de 
wereld van morgen. Ook doen we 
in ons BioCentre onderzoek naar 
deze biologische en chemische 
processen. Als kers op de taart 
helpen onze bio-informatici om 
deze processen ook digitaal verder 
te brengen. Een dynamisch geheel 
dat inspireert en ons verder brengt.

Door de verbinding te zoeken, ont-
dek je nieuwe vergezichten. Dragen 
we bij aan een gezonde en schone 
omgeving. Hebben we in de toe-
komst minder afval door de inzet 
van reststromen uit de landbouw. 
Hebben we straks medicijnen, die 
nog specifieker en met minder bij-
werkingen helpen om weer gezond 
te worden. Er zijn zoveel manieren 
om bij te dragen aan een langer 
gezond leven!

Bijdragen kan iedereen, 
wat doe jij? 

Harmen Neidig
Academiedirecteur Toegepaste 
Biowetenschappen en Chemie 
HAN University of Applied Sciences

Labbus: proeven aan laboratoriumopleidingen
Je eigen wangcellen bekijken onder de 
microscoop of een gouden muntje ma-
ken. Derdeklas vmbo’ers en havo-scho-
lieren gaan met chemische en biologi-
sche proefjes aan de slag. Dankzij de 
Labbus, die van 15 november tot en met 
3 december naar scholen in de wijde 
regio rijdt. Dit is een van de activiteiten 
waarmee mbo-instelling Rijn IJssel en 
HAN 50 jaar laboratoriumopleidingen 
in Arnhem en Nijmegen vieren.

De Labbus van Rijn IJssel en de HAN 
wordt bemand door enthousiaste 

docenten en studenten. Zij helpen bij 
het uitvoeren van acht proefjes. Denk 
aan het doen van een dopingtest, of het 
maken van inkt, die langzaam verdwijnt 
en het aantonen van suiker in dranken. 
‘We laten scholieren zien hoe mooi che-
mie en biologie zijn’, zegt Mirthe Erkens, 
teamleider Laboratoriumtechniek bij Rijn 
IJssel. 

Veel meer dan CSI
‘Veel scholieren, die naar onze open 
dagen komen, willen iets met onderzoek 
naar DNA. Dat hebben ze gezien in 

tv-programma’s, zoals CSI. Maar het 
aanbod van banen in die richting is 
gering. Laboratoriumtechniek is veel 
breder’, benadrukt Erna Jansen. Zij 
verzorgt de communicatie van de 
Academie Toegepaste Bioweten-
schappen en Chemie (ATBC) van de 
HAN.Mirthe Erkens wijst erop dat stu-
denten kunnen kiezen uit veel verschil-
lende banen. ‘Onze studenten werken 
bij bedrijven, van medische bedrijven 
tot producenten van kunststoffen, ze 
werken bij ziekenhuizen, bij controle-
labs, productielabs en in de planten-
labs van Wageningen Universiteit & 
Research.’
De Labbus trekt de wijde regio in, 
want de laboratoriumopleidingen van 
Rijn IJssel in Arnhem en van Rijn IJssel 
en de HAN in Nijmegen trekken stu-
denten uit Gelderland en daarbuiten. 
Rijn IJssel biedt drie mbo-opleidingen 
aan als het om laboratoriumtechniek 
gaat: Allround Laborant, Chemisch-
fysisch Analist en Biologisch Medisch 
Analist. Bij de HAN kunnen studenten 
hbo-opleidingen volgen op biome-
disch en chemisch gebied en in de 
bio-informatica. De laboratoriumop-
leidingen van Rijn IJssel zijn in Arnhem 
gevestigd in het gloednieuwe Tech 
Plaza aan de Tivolilaan, onderdeel 
van de ENKA-campus.

Onderzoek naar ‘rondzwervende siliconen’
Het doen van goed onderzoek naar 
ziekten, of dingen die invloed hebben 
op onze gezondheid, is belangrijk. 
Henry Dijkman is er dagelijks mee 
bezig als docent en onderzoeker 
bij  Universitair Medisch Centrum 
Nijmegen en de HAN, University of 
Supplied Sciences.

Henry Dijkman werkt als wetenschap-
pelijk docent pathologie/ziekteleer 
bij het Universitair Medisch Centrum 
Nijmegen (UMCN) en als docent 
cel-, weefsel- en ziekteleer bij het 
HAN-Academie voor Toegepaste 
Biowetenschappen en Chemie. ‘Mijn 
opleidingscarrière liep via mbo en hbo 
naar de universiteit, waar ik werkte als 
onderzoeker’, vertelt Henry Dijkman.
Hij vond onderwijs geven aan studen-
ten steeds leuker en promoveerde. 
‘Sinds 2007 vervul ik bij de universiteit 
en de hogeschool een brugfunctie. 
Bij het UMCN  ligt de nadruk meer 
op fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek, terwijl bij de HAN het toe-
passen van wetenschappelijk onder-
zoek belangrijker is.’

Gespecialiseerd in nanotechnologie
Henry Dijkman is gespecialiseerd in 
nanotechnologie. ‘Ik geef college en 
leid studenten van de HAN-opleiding 
Biologie en Medisch Laboratoriumon-

derzoek op in het doen van praktisch 
onderzoek naar hoe ziektes zich ontwik-
kelen, bijvoorbeeld kanker. Dat onder-
zoek doen we met licht- en elektronen-
microscopie, op het niveau van cellen 
en organellen.’ Organellen zijn een soort 
van organen in een cel met een specifie-
ke functie.
Een goed voorbeeld is het onderzoek 
naar siliconen in het menselijk lichaam, 
waarmee Henry Dijkman wereldwijd in 
de schijnwerpers staat. Via een speciaal 
ontwikkelde methode, de zogenaamde 
3-Fasentechniek, heeft Henry Dijkman 
met zijn team studenten ‘rondzwer-

vende’ siliconen aangetoond in het 
lichaam van vrouwen met borstimplan-
taten. De kwestie is nu: zijn deze silico-
nen gevaarlijk? Ja, zegt Henry Dijkman.
‘Goed wetenschappelijk onderzoek 
doen is belangrijk. Onze studenten 
zijn de onderzoekers van de toekomst. 
Zij gaan straks laboratoriumwerk 
doen in ziekenhuizen en bij bedrijven.’
Als docent begeleidt Henry Dijkman 
studenten bij het verwerven van 
kennis op hun vakgebied en bij het 
samenwerken in teams. ‘Dat is ook 
belangrijk: wetenschappers werken 
namelijk nooit alleen.’
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Vmbo’ers aan de slag met zorgtechnologie
De Sint Maartenskliniek en Sterk Techniek 
Onderwijs regio Rijk van Nijmegen hebben een 
challenge bedacht voor middelbare scholen 
in Nijmegen: ontwerp een technologisch hulp-
middel, waarmee Bas (23), patiënt met een 
dwarslaesie, weer kan gamen. Derdeklas 
vmbo-leerlingen van vier scholen, waaronder de 
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, 
werkten in groepjes hun ideeën uit voor een 
technologisch hulpmiddel voor Bas.

‘De challenge is een pilot bij ons op school’, 
vertelt Camiel Steenhuis, docent Biologie bij de 
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud 
(NSG). ‘We besteden er aandacht aan bij bio-
logie, omdat het mooi aansluit bij onze lessen 
over de werking van zenuwen en zintuigen.’ 
De challenge gaat over patiënt Bas van de Sint 
Maartenskliniek. Hij heeft bij een motoronge-
luk een hoge dwarslaesie opgelopen. In een 
filmpje legt Bas uit wat het probleem is. 
Leerlingen David, Finn en Youri vormen samen 
een groepje. ‘We zijn uitgegaan van wat je 
nodig hebt om te gamen’, zegt David. Youri 
bedenkt dat de bediening met speciale soft 
touch-techniek moet, want Bas heeft weinig 
kracht in zijn handen en vingers. Finn oppert 
dat sowieso alles op maat moet worden ge-
maakt. ‘Met een 3D-printer.’ 
Ze bedenken een console op basis van Play-
Station met platte liggende controllers en 
een joystick, alles opgebouwd uit bestaande 

(digitale) componenten. Hun ontwerp maken 
ze op hun laptops.

Bezoek Sint Maartenskliniek
Leerlingen van de Nijmeegse Scholengemeen-
schap Groenewoud, Het Rijks VMBO, Maas-
waal College Wijchen en Montessori College 
Groesbeek kregen op 13 oktober een rondlei-
ding in de Sint Maartenskliniek. David, Finn en 
Youri wonnen de challenge. Ze presenteerden 
hun ontwerp daarna op een congres van de 
Sint Maartenskliniek in De Vereeniging. ‘Dat 
was heel gaaf’, vertelt Camiel Steenhuis. 
‘Bij bezoek aan de Sint Maartenskliniek gingen 
dingen echt leven’, zegt de biologiedocent. 
‘Leerlingen hebben geen idee wat er gebeurt 
in de zorg. Wie er allemaal werken, wat voor 
behandelingen en technieken er worden toe-
gepast en welke patiënten er verblijven.’ 
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