
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, 
 Floortje Dekkers en Huub Luijten
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Breinmeting verklaart gedrag
Met zijn zelfontwikkelde 51Hz MindScan meet 
psycholoog en neuro-analist Guus Bruijsten 
de stroompjes in hersenen. Met zijn breinme-
ting brengt hij in kaart ‘waarom je doet wat 
je doet’. Om beter te begrijpen hoe hersenen 
werken, verdiepte de in Nijmegen gevestigde 
psycholoog zich in neurotechnologie. ‘Nu kan ik 
gedrag verklaren en help ik mensen met ADHD, 
stress en burn-out.’

Je hersenen werken met kleine stroomstoot-
jes die boodschappen doorgeven, verklaart 
psycholoog en neuro-analist Guus Bruijsten.
Hersenen sturen hormonen aan, waardoor 
gevoelens ontstaan, zoals angst, boosheid 
of blijdschap en enthousiasme. ‘Met de 51Hz 
MindScan meet ik de stroompjes in het voor-
ste gedeelte van je hersenen, de prefrontale 
cortex. Zo kan ik bepaald gedrag, bijvoorbeeld 
autisme of depressiviteit in kaart brengen.’
Met zijn zelfontwikkelde 51Hz MindScan meet 
Guus Bruijsten de frequentie van de stroompjes 
in de hersenen. ‘Zo begrijp je waarom je doet 
wat je doet. Als dat begrip er is, kun je, als dat 
nodig is, werken aan verandering van gedrag.’

Burn-out
De mindscan wordt ingezet bij psychologische 
stoornissen als ADHD of depressiviteit, en 
voor persoonlijkheidsontwikkeling. ‘Bedrijven 
hebben het meeste baat bij wat wij doen. Denk 
aan het risico op burn-out.’ 

Guus Bruijsten (62) was bedrijfskundige en 
raakte steeds meer geïnteresseerd in menselijk 
gedrag. Hij ging als 45-jarige klinische psy-
chologie studeren. ‘Hoogsensitieve mensen 
maken vaak te veel adrenaline aan, waardoor 
emotionele schommelingen ontstaan. Om daar 
mee om te gaan ontwikkelen ze vaak defensief 
gedrag. Dat gedrag, zoals ADHD, heeft een 
oorzaak. Ik wilde die oorzaak weten.’
Na zijn studie begon Guus Bruijsten in 2010 in 
Doetinchem zijn eigen praktijk. Hij woont nu 
in Nijmegen. Via zijn bedrijf Brain Enterprise 
werken dertien neuro-analisten in Nederland 
met de 51Hz MindScan. De psycholoog/on-
dernemer is nog niet klaar: ‘Mijn missie is dat 
mensen geconditioneerd gedrag los kunnen 
laten. Kunstmatige intelligentie, AI, kan daarbij 
helpen. Daarom ontwikkelen we ANNA, de 
Artificial Neural Netwerk Analyser, een app die 
op basis van breindata werkt.’

Guus Bruijsten met cliënt. foto: Raphaël Drent

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.’ 

Bijdragen aan een betere gezondheidszorg
Moleculaire Levenswetenschappen. 
‘Dit is een interessante, maar pittige 
studie voor bèta’s die willen bijdra-
gen aan maatschappelijk relevante 
oplossingen’, zo karakteriseert Lieke 
Wouters haar opleiding. Ze startte 
aan de Radboud Universiteit in 2016, 
momenteel rondt ze haar master Che-
mistry of Life af. 

Terugkijkend op haar keuze vertelt Lie-
ke Wouters: ‘Op de middelbare school 
wist ik niet precies wat ik wilde. Iets 
met bètavakken en zorg. Toen ik in 5 en 
6 vwo zat, heb ik deelgenomen aan het 

Excellentieprogramma van de Radboud 
Universiteit. Daar heb ik kennis gemaakt 
met allerlei aspecten van natuurkunde, 
scheikunde en biologie’. 
Als voorbeelden noemt Lieke Wouters 
de modules Atomen en Quantumme-
chanica, Evolutie en het ontstaan van 
soorten, Moleculen, vaste stof en chemie. 
‘Er was een fijne sfeer en de combi van 
biologie en chemie sprak mij aan. Zo 
ben ik tot mijn keuze voor Moleculaire 
Levenswetenschappen gekomen.’ In het 
eerste studiejaar volgen alle studenten 
Moleculaire Levenswetenschappen 
dezelfde vakken, een deel samen met 

studenten Scheikunde en Science. 
‘Dan volg je hoorcolleges met zo’n 120 
medestudenten’, schetst Lieke Wou-
ters. Daarna maken studenten keuzes. 
‘Het is handig als je weet wat je met je 
studie wilt. Ik heb voor laboratorium-
vakken gekozen met veel scheikunde, 
maar wel direct gelinkt aan medische 
toepassingen.’

Onderzoek prostaatkanker
Lieke Wouters houdt van het plan-
matig en praktisch werken in het lab. 
‘Tijdens mijn bachelorstage aan de 
Radboud Universiteit deed ik onder-
zoek naar diagnose en therapie bij 
prostaatkanker. Dat gebeurde door 
het maken van een molecuul met onder 
andere een radioactieve ‘marker’, die 
prostaatkankercellen detecteert.’
Haar masterstudie Chemistry of Life 
doet Lieke Wouters ook in Nijmegen. 
‘Ik neem deel aan een groter project, 
waarbinnen mijn onderzoek gaat over 
het vergemakkelijken en vervroegen 
van reumadiagnose.’
Wat ze gaat doen na haar studie? ‘Ik 
heb steeds gekozen voor een breed 
gebied aan onderwerpen en technie-
ken. Wat ik ga doen weet ik nog niet, 
maar ik ga zeker een bijdrage leveren 
aan betere gezondheidszorg.’

Micro-Cosmos biedt patiënt rust in het ziekenhuis
Reikhalzend kijken Eef Lamers en Skip 
van de Kandelaar uit naar de fi nale 
van de Nationale Zorginnovatieprijs 
op 17 maart tijdens het Health Valley 
Event in Nijmegen. De jonge onderne-
mers wonnen met hun Micro-Cosmos 
de voorronde. Dit is een kap aan het 
hoofdeinde van het ziekenhuisbed, die 
patiënten afschermt voor geluid en 
licht.

Natuurkundige Eef Lamers studeerde 
twee jaar geleden aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. ‘Ik nam deel 
aan Student Company, tijdens deze 
cursus maak je samen met andere 
studenten een ondernemingsplan. 
Daardoor leer je ondernemersvaardig-
heden.’
Na zijn studie begon Eef Lamers met 
Skip van de Kandelaar het bedrijf 
Micro-Cosmos. De Micro-Cosmos is 
een kap, die over een ziekenhuisbed 
wordt uitgeklapt, waardoor patiënten 
minder omgevingsprikkels ervaren 
en beter tot rust komen. ‘Het idee 
stamt van een Health Hackathon van 
Radboudumc’, vertelt Eef Lamers. ‘We 
hebben het idee uitgewerkt.’ Zo werd 
de natuurkundige ondernemer in de 
zorg.
Compagnon Skip van de Kandelaar 
is productdesigner en doet alles wat 
te maken heeft met het ontwerp, het 
prototype en de productie. Eef Lamers 

is fulltime actief in zijn kantoor in het 
Universitair Bedrijven Centrum, een 
verzamelgebouw voor start-ups van de 
universiteit. ‘Ik doe zoveel mogelijk zelf, 
bijvoorbeeld subsidies aanvragen en 
leningen regelen. Dat is belangrijk, want 
we draaien nog geen omzet. Er is wel 
veel belangstelling voor de Micro-Cos-
mos.’

Testopstelling in buitenland
Eef Lamers heeft zes Micro-Cosmoskap-
pen laten bouwen. Die staan bij diverse 
ziekenhuizen in Nederland. Twee dagen 
per week bezoekt hij deze testopstel-

lingen. De eerste testopstelling staat 
in het Radboudumc. ‘Sinds anderhalf 
jaar hebben we contact met het Cha-
rité Universitätsmedizin Berlin. Eind 
maart gaan we daar vier Micro-Cos-
mos kappen leveren voor een pilot.’     
Met de Micro-Cosmos staat Eef La-
mers op 17 maart in de finale van de 
Nationale Zorginnovatieprijs tijdens 
het Health Valley Event in Nijmegen. 
Enthousiast: ‘We hebben een sterk 
product, een goed verhaal en onze 
klanten zijn positief. Maar het is ook 
een kwestie van geduld en lange 
adem. Elke dag is anders.’ 
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Trang Nguyen. foto: Gerard Burgers

Lieke Wouters.   foto: Erik van ‘t Hullenaar

Eef Lamers bij de Micro-Cosmos. foto: Erik van ‘t Hullenaar
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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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