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Laboratoria op zakformaat

E
en chip die de vruchtbaarheid 

van mannen test, dat móet wel 

scoren. De aankondiging van 

Loes Segerink dat ze hierop 

promoveert aan de Universiteit 

Twente, kreeg dan ook wereldwijd 

 media-aandacht. Logisch, want het is ook 

wel iets moois: een minuscule chip van 

glas, met daarin haarfijne kanaaltjes 

waar boven elektroden de langs 

 zwemmende zaadcellen geleiden, tellen 

en hun snelheid vastleggen. 

Segerink had als onderzoekster bij het 

MESA+  Instituut voor Nanotechnologie 

de afgelopen jaren de werking van haar 

fertility chip bewezen en  verfijnd. Binnen-

kort moet ze pitchen voor een zogeheten 

valorisation grant, een subsidie van een 

kwart miljoen euro om haar  nanochip 

dichterbij een marktproduct te krijgen. 

“We willen wat hier  bedacht wordt ook 

echt in de praktijk toegepast zien 

 worden”, zegt Segerink, die samen met 

een commerciëlere compagnon denkt 

aan één startup voor de veterinaire en 

één voor de humane markt. 

Doorbraken

Daarmee volgt de fertility chip het pad 

dat al eerder werd gekozen door een paar 

andere spin-o#s van de Twentse  vakgroep 

Lab on a Chip, die al meer dan tien jaar 

wordt geleid door professor Albert van 

den Berg, de nanotechnoloog die in 2009 

de Spinozaprijs won, dé  wetenschapsprijs 

van Nederland. 

De minilabs die hier worden ontwikkeld 

kunnen dan ook zorgen voor doorbraken 

op medisch  gebied. Zo heeft spin-o# 

 Medimate een thuistest ontwikkeld voor 

manisch depressieven. Zulke patiënten 

slikken vaak lithium, een stof die in te 

grote hoeveelheden voor een vergiftiging 

kan zorgen. Medimates  wegwerpchip 

meet in combinatie met een  leesapparaat 

in het bloed de lithiumwaarde, zodat de 

patiënt daarvoor niet meer naar het 

 ziekenhuis hoeft. “Begin 2012 kunnen 

we eindelijk  commerciële omzet  tegemoet 

zien”, blikt directeur Huub Maas hoopvol 

vooruit, vijf jaar na de start van zijn 

 bedrijf. “We hebben het systeem 

 uitgebreid tot een technologieplatform 

waarmee we straks ook metingen kunnen 

doen rond hoge bloeddruk, hartfalen en 

andere sto#en in bloed of urine.” 

Binnenkort gaan ook nierpatiënten thuis 

aan de slag met een natriummeting van 

 Medimate. De voordelen lijken evident: 

het spaart tijd,  ongemak en kosten. “En 

Een chip ter grootte van een postzegel die in enige minuten exacte analyses maakt. 
Deze lab-on-a-chiptechnologie wordt in Enschede omgezet in bedrijvigheid.

tekst  Philip Bueters
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business & strategy

GROWNUPS

Wat doen met veel poen?
Apple heeft 82 miljard dollar in kas. Wat ermee te doen? 

Ceo Tim Cook heeft al voorzichtig laten weten dat de 

hoogte van die berg cash niet langer heilig is. Hij heeft 

opties zat: het geld teruggeven aan de aandeelhouder, 

eindelijk die eigen tv op de markt brengen (volgens de 

geruchten Apples volgende stap), snel de iPhone5 intro-

duceren, een cloudprovider kopen, of Net�ix, of juist een 

gamebedrijf, patenten inslaan, of – ach, waarom ook niet 

–  gewoon in het geld blijven zwemmen. Lees verder op: 

techbusiness.nl/champs

STARTUPS

Robotjes tegen duinbrand
De Nederlandse brandweer gaat een zwerm hele kleine 

vliegtuigjes inzetten om het begin van duinbranden op te 

sporen. Het vliegende robotje met een camera van 

slechts enkele grammen moet de menselijke verkenners 

gaan vervangen, die nu dit gevaarlijke werk nog doen.  

De FireSwarm, een product van een aantal bedrijven, 

waaronder het Rotterdamse Almende, werkt met tien tot 

 twintig vliegtuigjes, wat het goedkoop, snel en nuttig 

houdt. Bij brandmelding wordt de FireSwarm gelanceerd 

en gaat hij zelfstandig op zoek naar rook of vuur. De 

brandhaarden worden in kaart gebracht, zodat de brand-

weer meteen weet waar moet worden ingegrepen. Ook 

tijdens de blusacties blijven de vliegtuigjes in de lucht 

om de voortgang te monitoren Lees er alles over op: 

techbusiness.nl/champs

Techbusiness is het platform van MT dat business maakt 

van technologie. Ga voor briljante business en  snelle groei 

naar techbusiness.nl

we hebben bewezen dat onze toepassingen technisch doen 

wat is beloofd. De grootste uitdaging is nu nog: wie  betaalt 

het? Het bewijs dat het de zorgverzekeraars geld oplevert, 

zal een paar jaar op zich laten wachten. Maar we proberen 

het zo snel mogelijk in hun pakketten te krijgen en leveren 

vanaf 2012 aan wie het zelf wil en kan betalen.”

Miljardenmarkt
De markt voor lab-on-chips groeit intussen wereldwijd snel. 

Marktvorsers als Frost & Sullivan hebben het over een afzet 

van miljarden die zelfs in de crisisjaren met 9 procent per 

jaar groeide. De toepassingen voor (zelf-)diagnostiek, DNA- 

en medicijnonderzoek gelden daarbij als meest kansrijk. 

Neem Blue4Green, dat bestaat sinds 2008, en aan melkvee-

houders mobiele laboratoria levert, die de hoeveelheid 

 calcium in het bloed van de veestapel bijhouden, waarmee 

de gevreesde melkziekte kan worden voorkomen. UT-onder-

zoeker Erik Staijer vond Daan Sistermans als investeerder in 

zijn startup. “We hebben een reader erbij ontwikkeld die heel 

snel de gegevens doorseint naar een online management-

informatiesysteem”, legt Sistermans uit. “Zo kunnen veearts 

en cliënt goed overzicht krijgen in de situatie. We hebben bij 

23 melkveehouderijen en duizenden koeien bloed getest, en 

samen met de universiteit van Wageningen een preventie-

programma ontwikkeld.” 

De eerste veeartsen zijn al klant voor de betaversie. “We zijn 

nog bezig met kleine kinderziektes eruit te halen.” De 

 voordelen kunnen groot zijn: bij een beetje boerderij gaat 

het om 30 tot 50 mille aan gemiste inkomsten door melk-

ziekte. De chips kosten rond de 21 euro per stuk, het lab 

wordt gehuurd. De ambities van Blue4Green? “Het mobiele 

lab wereldwijd groot maken voor melkvee, en na calcium 

willen we sto"en als kalium, magnesium en natrium meten 

en ook daarvoor preventieve programma’s ontwikkelen.” 

Zelf stak Sistermans ruim een half miljoen in zijn bedrijf, nu 

is hij in gesprek met een informal – een melkveehouder – 

voor een tweede ronde. “We proberen het bedrijf lean and 

mean te houden door samen met klanten en partners het 

 product te ontwikkelen, dat zo snel mogelijk tot omzet leidt.” 

Blue4green, dat zelf vier werknemers telt, werkt  onder meer 

samen met Micronit, een derde UT-spin-o" die de chips pro-

duceert, en met Medimate. Ze voorzien een grote toekomst. 

Maas: “Nederland is voor ons een  oefenmarkt. In principe is 

dit een product dat snel op wereldschaal geleverd kan wor-

den. Ik zeg altijd: we gaan van niche naar Intel inside.”

Lab-on-chips kennen 
evidente voordelen: 
het spaart tijd, 
 ongemak en kosten

STARTUPS

‘Nu de Vacaturebank nog’
Jan-Peter Cruiming richtte in het jaar 2000 de Nationale 

Vacaturebank op, omdat hij zag dat het aanbod aan 

 vacatures destijds ‘erg gefragmenteerd’ was. Nu stapt hij, 

met Jobbird.com, om dezelfde reden opnieuw in de 

markt. In vier weken tijd heeft Jobbird, met acht mede-

werkers in dienst, Monsterboard al van de tweede positie 

gestoten met 10.000 vacatures en 6.000 cv’s. “Nu de 

Nationale Vacaturebank nog”, glimlacht Cruiming. Lees 

het hele interview op: techbusiness.nl/champs


