
Tech Ambassadeur
Eva van Rikxoort

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over haar passie voor technologie. Vandaag: Eva van Rikxoort, 
oprichter en directeur van medisch technologiebedrijf Thirona 
in Nijmegen.

Wat heeft u met technologie en innovatie?
‘Op de middelbare school vond ik Latijn, wiskunde en schei-
kunde leuk, maar daarbij miste ik de maatschappelijke context. 
Ik ging psychologie studeren in Nijmegen en stapte al snel 
over naar de studie Kunstmatige Intelligentie, AI. Zo leerde 
ik programmeren en zag wat je allemaal met AI kunt doen. 
Daarnaast ging ik wiskunde studeren. De klik met innovatie 
kwam toen ik in Utrecht ging promoveren en met medische 
wetenschap in aanraking kwam. Met behulp van AI maakte 
ik software waarmee je medische beelden kon analyseren. Ik 
ben gepromoveerd op het screenen van CT-scans van longen. 
Daarna heb ik drie jaar in de Verenigde Staten gewerkt aan 
het toepassen van medische beeldverwerking. Daar is de liefde 
voor technologie ontstaan: je kunt heel precies zien wat er met 
longen gebeurt als ze ziek zijn en wat medicijnen doen. Daar 
kun je artsen en patiënten mee helpen. Terug in  Nederland 
werkte ik bij de Radboudumc waar ik na drie jaar een spin-of-
fbedrijf begon, omdat er vraag was naar het analyseren van 
medische beelden. Zo is Thirona ontstaan.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technologen?
‘We hebben zestig medewerkers met veertien verschillende 
nationaliteiten. Goede software engineers zijn nauwelijks te 
vinden, daar zitten alle bedrijven om te springen, die halen 
we vaak uit het buitenland. Deep Learning engineers hebben 
Artifi cial Intelligence of Informatica gestudeerd. Die zijn ook 
schaars, vinden we wel, omdat we heel innovatief en impactvol 
zijn.’

Waarom werkt u samen met Tech Gelderland?
‘Techniek en technologie worden vaak zo abstract gebracht. 
Het is belangrijk om te zien dat het impact kan hebben. Zoals 
in ons bedrijf: we zijn dagelijks bezig met gezondheid. Dat laat 
Tech Gelderland zien, maar ook het Health Valley Event, waar ik 
op 17 maart in een discussiepanel zit.’

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. Thema van vandaag: Mens & Gezondheid.

Meer weten? www.techgelderland.nl

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief? 
Mail ons: info@techgelderland.nl

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online communicatie: Wiesje Post (Hayona)
Teksten:  Francien van Zetten en 

Floortje Dekkers

techgelderland.nl/ontdekken

Laboratorium in voor vwo-profi elwerkstuk
Merlijn van der Meer en Madelief Eijsackers 
zitten in vwo-6 op Het Rhedens in Rozendaal. 
Voor hun profi elwerkstuk wilden ze écht onder-
zoek doen. Ze belandden in het laboratorium 
van mbo-instelling Rijn IJssel. Dat leverde nieu-
we ervaring op en een voor hen opzienbarende 
ontdekking over vitamine C.

Merlijn van der Meer en Madelief Eijsackers 
vertellen enthousiast over hun scheikundepro-
fielwerkstuk. Merlijn: ‘Al brainstormend dach-
ten we eerst aan drugs of medicijnen. Toen 
kwamen we op ons vitamine C-idee: ik slik wel 
extra vitamine C en Madelief niet. We onder-
zochten wat de concentratie van die vitamine 
in onze urine was, om te zien welke hoeveel-
heid je weer uitscheidt.’

Praktijkonderzoek bij Rijn IJssel
Hun scheikundedocent Hans Neijenhuis legde 
contact met docent Hans Jaartsveld van het 
Rijn IJssel. Zo kregen de aspirant-onderzoekers 
toegang tot het laboratorium daar. Madelief: 
‘Zo vet, dat we daar mochten werken! En wat 
bleek? Bij mij zat elke keer een gelijke, kleine 
hoeveelheid vitamine C in mijn urine. Bij Merlijn 
vonden we nagenoeg al haar extra inname 
terug in de urinemonsters. Dat verbaasde ons, 
want die supplementen verkopen ze als ‘goed 
voor je immuunsysteem’. Nou, dat valt dus vies 
tegen.’
Terugkijkend vinden Merlijn en Madelief 

samenwerken leuk en het onderzoeken leer-
zaam. Ze zijn beter geworden in het berekenen 
van concentraties. En ze hebben gewerkt met 
een speciale methode om stoffen te scheiden: 
de High-performance liquid chromatography 
(HPLC). In koor: ‘Op school leer je erover, maar 
in het laboratorium hebben we het gewoon 
echt gebruikt.’
‘Ze hebben zich goed verdiept in de materie, 
waren niet uit het veld te slaan, en hebben veel 
meer tijd in het laboratorium doorgebracht 
dan we in eerste instantie dachten.’ Beiden 
hebben de smaak te pakken: Madelief kiest na 
het vwo het liefst voor een studie Biomedische 
wetenschappen, Merlijn kiest voor Moleculaire 
Levenswetenschappen.

Ontdekken

Merlijn van der Meer en 
Madelief Eijsackers.     foto: Erik van ‘t Hullenaar

Honours Academy: wetenschapstalenten
De Honours Academy van de Radboud Univer-
siteit Nijmegen biedt talentvolle studenten de 
mogelijkheid om zich, naast hun studie, verder 
te ontwikkelen via uitdagende projecten. De 
Vietnamese biologiestudent Trang Nguyen (21) 
is een van hen. Haar onderzoek op het gebied 
van human health bracht haar onder meer op 
de prestigieuze universiteit van Oxford. ‘Als de 
mogelijkheden er zijn, is het aan jou om ze te 
grijpen.’

De Vietnamese Trang Nguyen kwam op haar 
17e naar Nijmegen om biologie te studeren. Ze 
koos voor de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Gedreven als Trang Nguyen is, meldde ze zich 
in haar tweede jaar aan voor de Honours Aca-
demy. Samen met studenten wiskunde, natuur-
kunde, moleculaire wetenschappen en kunst-
matige intelligentie, startte Trang Nguyen een 
onderzoek naar slijmschimmels (vergelijkbaar 
met een eencellig organisme als een amoebe). 

Trang Nguyen pleit voor meer onderzoek naar 
de gezondheid van mensen in armere landen. 
Voor hen is er vaak geen toegang tot bescher-
ming of accurate behandeling van ‘eenvou-
dige’ schimmelinfecties, die daardoor ernstig 
kunnen verlopen.

Werken in Afrika
‘Als ik mijn bachelor heb, wil ik eerst een paar 
jaar werken in Afrika of India, op het gebied 
van menselijke gezondheid’, vertelt Trang 
Nguyen. ‘Daarna beslis ik welke master ik wil 
halen. Je moet eerst idealistisch zijn, om daar-
na realistisch iets te kunnen bereiken.’

Tijdens haar studiereis naar Oxford zat de 
studente om tafel met farmaceuten, onder-
zoekers, beleidsmakers. ‘Heel interessant’, zegt 
ze. ‘Voor mij is het belangrijk iets wezenlijks bij 
te dragen aan de wetenschap. Iets opzienba-
rends. Ik wil dat mijn onderzoeken er echt toe 
doen.’

Juriaan Metz is programmamanager van de 
Honours Academy. Hij studeerde zelf ook 
Biologie aan de Radboud Universiteit. Nu is 
hij er docent en onderzoeker. Bij de Faculteit 
Natuurwetenschappen doen jaarlijks zo’n 25 
studenten mee aan de Honours Academy. 
Juriaan Metz: ‘Deelnemers halen het maximale 
uit zichzelf in een onderzoeksveld dat nog vrij 
onontgonnen is. Ze genereren nieuwe kennis. 
Later in hun carrière zetten Honours-studenten 
bijna allemaal hun onderzoeken voort. Bijvoor-
beeld door te promoveren in het buitenland.’ 

Studenten bedenken hulpmiddelen therapie baby’s
Met de Sint Maartenskliniek in 
Nijmegen als opdrachtgever werken 
HAN-studenten van verschillende 
studierichtingen aan hulpmiddelen om 
therapie bij baby’s mogelijk te maken. 
Het gaat om baby’s met een herse-
naandoening, waardoor ze bijvoor-
beeld hun rechterhand en/of -arm niet 
goed kunnen bewegen. ‘Het is belang-
rijk deze jonge kinderen te stimuleren 
zo’n lichaamsdeel te gebruiken.’ 

Anke Verhaegh is ergotherapeut bij de 
Sint Maartenskliniek in Nijmegen en 
doet onderzoek naar baby’s vanaf vier 
maanden met unilaterale cerebrale 

parese. Dit is een hersenaandoening, 
waardoor de baby’s een eenzijdige, 
motorische stoornis hebben. Ze kunnen 
bijvoorbeeld hun rechterhand en/of 
arm niet goed bewegen. ‘Door baby’s te 
stimuleren toch dit handje of armpje te 
gebruiken, doen ze nieuwe motorische 
en sensorische ervaringen op, waar-
door het brein meer aandacht voor dit 
lichaamsdeel ontwikkelt.’
Een polsbandje dat trilt, oplicht en 
een muziekje laat horen, stimuleert 
de baby’s. Dit heet multi-sensorische 
stimulatie. Anne Hulshorst en Jan Sevrin 
maken deel uit van een studententeam 
dat in opdracht van de Sint Maartens-

kliniek een nieuw, babyvriendelijk 
polsbandje ontwerpt. Het project heet 
MuSSAP (Multi Sensory Stimulation 
and Priming).

Interesse in zorgtechnologie
Tweedejaars student Industrieel Pro-
duct Ontwerpen (IPO) Anne Hulshorst 
is geïnteresseerd in zorgtechnologie. 
‘Het is leuk samen nuttige oplossingen 
te bedenken voor de Sint Maartenskli-
niek.’ In het bandje is ruimte voor een 
box met elektronische componenten, 
die zintuigen prikkelen. Jan Sevrin is 
vierdejaars student Embedded System 
Engineering. Embedded systems zijn 
kleine elektronische componenten 
met specifieke functies, die in andere 
apparaten zitten.
Tijdens het MuSSAP-project oefenen 
ouders met hun baby en maken daar 
een filmpje van dat de onderzoekers 
analyseren. De Sint Maartenskliniek 
vroeg of het mogelijk is deze video-
beelden automatisch te analyseren. 
Hendrik-Jan Kuijt, derdejaars student 
Elektrotechniek aan de Hogeschool 
van Amsterdam volgt de minor Em-
bedded Vision Design and Machine 
Learning aan de HAN en werkt aan 
die vraag. 
Anke Verhaegh van de Sint Maartens-
kliniek is blij met de inbreng van de 
studenten. ‘Ze zijn erin geslaagd de 
richting van het hoofdje van de baby 
te bepalen, daarmee zijn ze verder 
dan we hadden gehoopt.’

Streethockey met smartball en app op je telefoon
Jongeren laten hockeyen wanneer ze 
maar willen. Dat is het doel van Luuk 
Klootwijk en Leen Timmers met hun 
bedrijf Team Streethockey in Arnhem. 
Via hun opleiding Sport & Beweging-
seducatie aan de HAN kwamen de 
hockeyfreaks in aanraking met Urban 
Street Hockey en de smartball. ‘Deze 
hockeybal legt contact met je smart-
phone, die de scores van tricks en 
challenges bijhoudt.’

De combinatie van sport en tech-
nologie, oftewel e-sport, stimuleert 
jongeren op een eigentijdse manier 
te bewegen en te sporten. Daar is 
Luuk Klootwijk van overtuigd: ‘Met de 
smartball kun je op, maar ook buiten 
het hockeyveld met allerlei tricks en 
challenges je techniek verbeteren. Dat 
kan individueel, in competitie met je 
vrienden of met de beste hockeyers 
van de wereld.’

Na hun studie Sport & Bewegingsedu-
catie aan de HAN, University of Ap-
plied Sciences, richtten Luuk Klootwijk 
en zijn hockeyvriend Leen Timmers in 
2018 het bedrijf Team Streethockey 
op. ‘Het is heel leuk jongeren via work-

shops te laten ervaren wat je allemaal 
met een stick en de bal kunt doen.’
Als sportfreak koos Luuk Klootwijk voor 
de studie Sport & Bewegingseducatie. 
Tijdens zijn eerste stage bij het Sportbe-
drijf van de gemeente Arnhem maakte 
hij kennis met Urban Street Hockey. ‘Een 
project voor kinderen in achterstands-
wijken. In landen als India en Pakistan 
is hockey volkssport nummer één. Daar 
wordt het ook op straat gespeeld.’

Oefeningen registreren
De smartball waar Team Streethockey 
mee werkt, is ontwikkeld door het bedrijf 

GO Play Europe. De hockeybal heeft 
een code, die je kunt scannen met 
een speciale app op je telefoon. ‘De 
smartball zit in een blik waar je je te-
lefoon tegenaan kunt zetten, zodat de 
app het aantal oefeningen registreert 
dat je doet’, verklaart Luuk Klootwijk. 
Als voorbeeld van een oefening, een 
drill in straattaal, noemt hij de Indian 
Dribble, waarbij je de hockeybal in 
30 seconden zo vaak mogelijk van 
links naar rechts speelt. ‘Je kunt jezelf 
uitdagen, maar ook je vrienden en je 
kunt op leaderboards op je telefoon 
zien hoeveelste je staat.’
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Trang Nguyen. foto: Gerard Burgers

Anne Hulshorst (links) en Femke Assink.      foto: Gerard Burgers

Streethockey met de smartball.                           foto: Team Streethockey
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Laat je inspireren
Bij innovatie denk je al snel aan 
technologie, techniek en bouw, 
maar ook in andere branches is er 
vernieuwing en denken mensen 
creatief na. Het boek -De Vibe van 
Nimma- verhaalt over innovaties in 
het onderwijs, de zorg, de sport en 
nog veel meer. De stad Nijmegen 
vormt het decor.

Talking traffic zorgt voor een 
soepele doorstroom van het (data)
verkeer over het Keizer Karelplein, 
de Nevengeul is een bijzonder 
project dat deels organisch is 
ontstaan, Creatieve Technologie 
is een ROC-opleiding zonder 
docenten en proefwerken, bij 
Doornroosje zorgt ketendenken 
voor volle zalen.

De human interestverhalen 
gaan over studenten, docenten, 
ondernemers, CEO’s, medewerkers 
en zzp’ers. Hun vindingen krijgen 
een podium, ze vertellen over de 
weg ernaartoe en zetten daarmee 
de lezer aan het denken. Een 
innovatieproces loopt vaak parallel 
aan persoonlijke groei.

In gewonemensentaal komen 
begrippen als Artificial Intelligence, 
circulariteit, gamification, 
cryptocurrency en het Nieuwe 
werken langs. De teksten zijn 
eenvoudig en behapbaar, en 
worden versterkt door 
prachtige 
fotografie 
met een 
Nijmeegs 
karakter.

In juni 
komt deze 
publicatie uit, 
in mei wordt 
het boek 
gedrukt bij 
een Nijmeegse 
drukker. Bestellen kan in de 
maanden maart en april. De 
eerste tien lezers, die een e-mail 
sturen naar info@technederland.nl 
ontvangen dit boek gratis. 

De kosten voor dit inspirerende 
bewaarboek zijn 32,50 euro per 
stuk (ex. 9 procent btw). Grotere 
bestellingen krijgen korting, die 
prijzen en een preview vind je op 
www.bovenkamer.com. Informatie 
is te lezen op LinkedIn en Insta 
bij #boekoverinnovatie. Laat je 
verrassen!

Eva van Otterlo
auteur De Vibe van Nimma
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