
  
Onderzoek naar prothese die blinden weer laat zien
Richard van Wezel is hoogleraar 
Visuele Neurowetenschappen 
aan het Donders Instituut voor 
Brein, Cognitie en Gedrag van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 
onderzoekt hoe blinden weer kunnen 
zien met hulp van een prothese.

Aan het eind van zijn middelbare 
school twijfelde Richard van Wezel 
tussen geneeskunde en biomedische 
wetenschappen. ‘Het werd biomedische 
wetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht. Ik heb er geen moment spijt van 
gehad.’ Zijn vader was onderzoeker bij het 
RIVM. ‘Als kind ging ik met hem mee naar 
het lab. Dan mocht ik door de microscoop 
kijken en zag ik allerlei fantastische 
dingen. Misschien begon daar mijn 
interesse voor biomedisch onderzoek.’
Tijdens zijn universitaire studie liep Richard 
van Wezel stage bij een laboratorium waar 
metingen in het netvlies werden gedaan 
om te onderzoeken hoe het oog zich 

aanpast aan de hoeveelheid licht die er 
is. ‘Dat fascineerde mij. Na mijn studie ben 
ik gaan promoveren, voor mijn onderzoek 
deed ik metingen in de visuele cortex om 
na te gaan hoe die beweging verwerkt, 
die het oog registreert. De cortex is het 
gebied in de hersenen dat informatie van 
binnen en buiten het lichaam binnenkrijgt 
en interpreteert.’

Sinds 2014 is Richard van Wezel 
hoogleraar aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. Binnen het Donders 
Instituut werken onderzoekers van 
verschillende vakgebieden samen. Denk 
aan neurobiologie, neurotechnologie 
en cognitieve wetenschappen. Ze 
passen theorieën en methoden uit de 
natuurkunde, psychologie en biologie toe 
op de hersenen. 

Hoe processen in hersenen werken
‘Door samenwerking kunnen we beter 
onderzoeken en verklaren hoe processen 

in de hersenen werken’, zegt Richard van 
Wezel. Samen met collega’s en studenten 
werkt hij aan het visueel systeem. ‘We 
onderzoeken hoe we mensen, die blind 
zijn geworden, weer kunnen laten zien met 
een prothese. Het is een internationaal 
onderzoek, met dierproeven en met 

mensen die blind zijn geworden. Er 
worden bij hen operatief elektroden in de 
hersenen geplaatst. Die elektroden geven 
kleine stroomstootjes, die de zenuwcellen 
stimuleren in de hersendelen die met het 
zien te maken hebben.’

  
Bestralingsbolletjes leverkanker live te volgen via MRI-scan
Radioactieve bolletjes, waarmee 
leverkanker wordt bestreden, zijn 
voor het eerst wereldwijd live te 
volgen via een MRI-scan. Dit is het 
resultaat van het onderzoek waar 
arts Joey Roosen op promoveerde 
aan het Radboudumc in Nijmegen. 
‘Tumoren worden soms onvoldoende 
bereikt door de bestralingsbolletjes, 
dat kunnen we nu direct 
constateren en in de toekomst 
mogelijk direct bijsturen.’

Kunnen we een methode ontwikkelen, 
waarmee we tijdens de behandeling van 
leverkanker met radioactieve bolletjes 
kunnen zien wat er in de patiënt gebeurt? 
Met deze vraag, kort samengevat, ging 
een groep onderzoekers drie jaar geleden 
in het Radboudumc in Nijmegen aan de 
slag. De therapie met radioactieve bolle-
tjes heet radio-embolisatie. De bolletjes 
worden in de leverslagader geïnjecteerd 
en door het bloed via de bloedvaten-
boom getransporteerd naar de tumoren. 
Daar komen ze vast te zitten in de kleine 
bloedvaten rond een tumor en geven hun 
straling af.

Via een MRI-scan is te zien of de radioac-
tieve bolletjes in de patiënt op de juiste 
plek terecht komen. Dit is het resultaat 
van het onderzoek waar arts Joey Roosen 
(30) op promoveerde aan het Radboud 
Universitair Medisch Centrum in Nijme-
gen. ‘De verdeling van de bolletjes be-

palen we gewoonlijk pas achteraf’, zegt 
de arts/onderzoeker. Hij werkt nu als ra-
dioloog-in-opleiding in het Radboudumc. 
‘We hebben voor het eerst wereldwijd 
laten zien dat de radioactieve bolletjes 
op een veilige manier ook al tijdens de 
behandeling te volgen zijn in het lichaam 
van een patiënt.’

‘Door via de MRI-scan meteen mee te 
kijken na de injectie van de radioactieve 
bolletjes, kunnen we op den duur mogelijk 
eerder bijsturen’, verklaart Joey Roosen. 
‘Bijvoorbeeld door de dosis te veranderen, 
of door op een andere plek te injecte-
ren. Daar wordt nu vervolgonderzoek 
naar gedaan.’ De interventieradiologie, 
waarvan radio-embolisatie een voorbeeld 
is, is sterk in opkomst, meldt Joey Roosen. 
‘Zo kun je als radioloog een patiënt actief 
behandelen en werk je nauw samen met 
andere specialisten. Dat is hartstikke 
interessant.’ Radiologen gebruiken daar-
voor steeds verder ontwikkelde beeld-
vormende technieken, zoals de MRI-scan, 
of bijvoorbeeld röntgendoorlichting en 
echografie. 

Biologie en geneeskunde
Joey Roosen had op de middelbare 
school een voorliefde voor exacte vakken 
en wilde begrijpen hoe het menselijke 
lichaam werkt. Na de bachelor (Medische) 
Biologie aan de Radboud Universiteit 
stapte Joey Roosen over naar de master 
Medicijnen. Hij studeerde in 2018 af als 

arts en werkte een jaar op de afdeling 
Spoedeisende Hulp van het Gelre Zieken-
huis in Zutphen. ‘Radiologie vind ik een 
interessant specialisme, omdat je letterlijk 
in beeld brengt wat een patiënt man-
keert. Zo kwam ik ook in de bètahoek van 
de geneeskunde terecht.’ 

Innovatielab MITeC
Het onderzoek naar het live volgen van 

de bestralingsbolletjes heeft plaatsge-
vonden in het MITeC, het Medical Inno-
vation and Technology expert Center van 
het Radboudumc. ‘Dit is een unieke om-
geving van operatiekamers’, vertelt Joey 
Roosen. ‘Direct naast de operatiekamer is 
een ruimte met de MRI-scanner. Daardoor 
is het mogelijk om tijdens een ingreep, 
snel en zonder veel extra belasting voor 
de patiënt een MRI-scan te maken.’

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.

  
Bacteriën halen paracetamol uit  
afvalwater
Microbioloog Ana Rios Miguel is in 
september gepromoveerd aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen op 
onderzoek naar bacteriën die onder 
meer paracetamol uit afvalwater 
halen. 

Ana Rios Miguel maakte deel uit van het 
team dat onderzoekt hoe bacteriën de 
verontreiniging in waterzuiveringsinstal-
laties kunnen afbreken. Geen overbodige 
luxe, want elk jaar belandt zo’n 140 ton 
aan chemicaliën in watersystemen. Alles 
zuiveren lukt niet, zo komen resten via het 
afvalwater in het milieu terecht. Denk aan 
pesticiden en medicijnen. 
‘Dat bacteriën verontreiniging afbreken 
is bekend’, vertelt Ana Rios Miguel. ‘Maar 
hoe gebeurt dat? Dat zoeken we uit met 
veel voorkomende verontreinigingen, 
zoals paracetamol, metformine en diclo-
fenac.’   

In het lab zijn bacteriën gevoed met me-
dicijnen en getest of ze hoge concentra-
ties daarvan makkelijker verwijderen dan 
lage concentraties. ‘Het blijkt dat hogere 
concentraties de verwijderingssnelheid 
verhogen. Aanvullend onderzoek moet 
uitwijzen of bij hoge concentraties ook 
het verwijderingspercentage verbetert. 
Daarnaast vonden we dat een specifiek 
gen in de bacteriën ervoor zorgt dat ze 
bijvoorbeeld paracetamol kunnen afbre-

ken. Het doel is een model dat de invloed 
van bacteriën op het zuiveren van water 
weergeeft.’  

Microbiologie
Ana Rios Miguel studeerde biotechnolo-
gie aan de universiteit van Salamanca in 
Spanje. ‘Als middelbare scholier raakte 
ik geïnteresseerd in biologie, met name 
in hoe cellen werken. Ik koos daarom 
voor de studie Biotechnologie. Het is een 
mix van biologie en technologie, om via 
engineering van biologisch materiaal 
toepassingen te bedenken, onder meer 
om milieuvervuiling te bestrijden.’
Zo kwam Ana Rios Miguel uit bij de micro-
biologie. ‘Micro-organismen, bijvoorbeeld 
bacteriën, eten alles en kunnen groeien 
op alles. Dat is fascinerend. Ik wilde 
weten hoe dat werkt. Daarvoor moest 
ik fundamenteel onderzoek doen.’ Het 
onderzoeksprogramma in Nederland was 
precies wat ze zocht. Ze deed de master-
opleiding en kreeg daarna een doctoraat 
bij Microbiologie aan de Radboud Univer-
siteit in Nijmegen.  

Ana Rios Miguel zoekt nu een praktijk-
gerichte baan. ‘Ik wil bij een bedrijf gaan 
werken waar ik kan helpen het verschil 
te maken met slimme biotechnologische 
toepassingen. Zoals het inzetten van 
micro-organismen om milieuvervuiling te 
bestrijden.’ Ana Rios Miguel, microbioloog.     Foto: Linda Verweij

Richard van Wezel is hoogleraar Visuele Neurowetenschappen.    Foto: Erik van ’t Hullenaar
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Sint Maartenskliniek Challenge 2022: Weer mobiel met de loopring 

Derdejaars vmbo-t-leerlingen van 
het Kandinsky College uit Nijmegen 
en het Maas Waal College uit 
Wijchen bezochten op 19 oktober 
de Sint Maartenskliniek voor de Sint 
Maartenskliniek Challenge 2022.

Sterk Techniek Onderwijs Rijk van Nijme-
gen (STO) en de Sint Maartenskliniek had-
den twee uitdagingen bedacht, ten eerste: 
Verzin een slimme oplossing om vanuit 
je rolstoel in en uit de auto te komen. De 
tweede uitdaging: bedenk een hulpmiddel 
om het lopen op ongelijk terrein veilig te 
trainen. Opdrachten waarbij leerlingen de 
theorie moeten vertalen in de praktijk.

Kijkje in de kliniek
De leerlingen werkten in groepjes aan 
antwoorden op vragen als welk materiaal 
gebruiken we en waarom? Welke vorm 
moet de constructie hebben en hoe stevig 
moet die zijn? Is het hulpmiddel gemakke-
lijk te hanteren door de gebruiker? Is onze 
oplossing betaalbaar? De winnaars van 
de voorronde op hun school gingen naar 
de finale in de Sint Maartenskliniek. Elke 
groep had een ontwerp gemaakt; digitaal, 
in 3D of van echte materialen. Vooraf-
gaand aan hun pitch kregen de vmbo’ers 

een kijkje in de praktijk bij de kliniek. Ze 
bezochten de oefenauto, de loop-oefen-
tuin, de sporthal en de hulpmiddelenwin-
kel en -werkplaats
‘De Challenge is onderdeel van De Nieuwe 
Leerweg vmbo-t. Deze benadering bevor-
dert dat leerlingen samenwerken, elkaars 
ideeën testen en een presentatie beden-
ken. Ze realiseren zich ook dat bij een 
hulpmiddel maken heel veel technische 
kennis en kunde komt kijken vanuit ver-
schillende vakgebieden,’ zegt Tine Feitsma, 
Techniekmakelaar STO Rijk van Nijmegen. 

Model op ware grootte
Remco Hoogendijk, Innovatiemanager bij 
de Sint Maartenskliniek en juryvoorzitter, 
maakte de winnaar bekend: het Kandins-
ky-team met de loopring. Een ronde meta-
len constructie op wielen die open en dicht 
kan. Creatief, maakbaar, gebruiksvriende-
lijk en betaalbaar, zo oordeelde de jury. 
Samen met de Sint Maartenskliniek gaan 
de winnaars een model op ware grootte 
bouwen dat ze op 11 november presente-
ren tijdens het jaarlijkse congres van de 
Sint Maartenskliniek.

Leerlingen van het Kandinsky College presenteren hun loopring.            Foto: Erik van ’t Hullenaar
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