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Mijnheer de rector magnificus, dames en heren,
Vandaag ga ik u vertellen over de bijzondere opdracht die ik op deze universiteit mag gaan uitvoeren. Deze uitdaging is voor mij een schitterende
“klus” die ik met het grootst mogelijke enthousiasme aanvaard. Vandaag
wil ik u dan ook graag een kleine inkijk geven in het werk dat ik samen
met mijn collega’s doe en daarbij vooral ook mijn plannen en ambitie voor
de komende jaren uitspreken.

Magnetisme
In China beschreef men al ruim 3000 jaar geleden de mysterieuze
eigenschappen van magnetiet. Dat is één van de vele ijzerrijke materialen
uit onze aardbodem, waar toen al magnetische effecten mee werden
waargenomen. Ongeveer 5 eeuwen later werd het speciale gedrag van
magnetiet beschreven door de oude Grieken. Dat bijzondere effect van
onderlinge krachten die werken op deze mineralen en kristallen is toen
herontdekt, in de Griekse regio Magnesia. Daar begon de beschrijving
van dit wonderlijke krachtenspel in Europa. Vandaag kunnen we dit
zelf ervaren als we een briefje met een kleine permanente magneet
op de koelkast “plakken”. De moderne versies van de magnetische
materialen in deze plakkers, zijn zeer sterk en worden vaak gemaakt met
Neodymium-ijzer materiaal. Die magneten vertonen hun krachten zelfs
duidelijk zichtbaar dwars door onze hand. Dat is voor veel mensen erg
verrassend en wordt daarom gebruikt in allerlei goocheltrucs.
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De bekende ervaringen met twee magneten die elkaar aantrekken, of juist
afstoten als je één van beide omdraait, heeft vanaf de eerste ontdekking
in de oudheid tot veel magische beschrijvingen geleid. In het taalgebruik
is er onderscheid ontstaan tussen materialen die wel of juist niet worden
aangetrokken door de magneet op onze koelkast. In werkplaatsen zoals
hier op de UT, worden bij constructie werkzaamheden twee soorten staal
onderscheiden: wel of niet magnetisch. Veel zaken om ons heen zoals
plastic, hout, water en ook ons eigen lichaam delen we vervolgens in bij
de niet-magnetische materialen.
Rond de vorige eeuwwisseling werden er grote stappen gemaakt in het
beter begrijpen en beschrijven van dit ooit zo wonderlijke krachtenspel.
Met elektrische stromen in een koperdraad kunnen we sindsdien op
een magnetisch voorwerp, zoals bijvoorbeeld ijzer, grote krachten
laten werken. Dit zien we in alle elektromotoren om ons heen; in een
scheerapparaat maar ook in de nieuwste elektrische auto. De eerste
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natuurkundige experimenten met stromen en krachten, gingen hand in
hand met de ontwikkeling van een accurate beschrijving van de krachten
in een atoom en een molecuul. Het beeld van een atoom als elektrisch
negatief geladen elektronen die draaien om een positieve kern, is heel
goed bruikbaar om de eigenschappen van deze materialen mee te
onderscheiden.
Het magnetische gedrag van ijzer, zoals dat in magnetiet wordt
gevonden, is te verklaren door de bijzondere rangschikking van de
elektronen die voor een deel in één enkele vrije baan om de kern van dit
ijzeratoom draaien. Dat is hetzelfde als de elektrische stromen die door
een rond gewonden koperdraad kunnen worden gestuurd. Dit ijzeratoom
is daarmee een soort moleculaire elektromotor. Precies deze magnetisch
krachten maakte magnetiet bij zijn ontdekking al zo bijzonder.
De niet-magnetische materialen zijn dan op eenzelfde manier te verklaren
als een systeem waar alle elektronen zich juist in dubbele banen
bewegen. Deze elektronen draaien dan steeds in twee banen precies
tegen elkaar in, zodat ze als tweetal opgeteld helemaal geen magnetische
krachten meer opwekken. De materialen met alleen maar elektronen in
deze dubbele banen, ervaren we daarom in ons dagelijks leven als nietmagnetisch.
De hier geschetste vereenvoudigde beschrijving van ijzer als een
elektromotor verstopt in een atoom van deze magneet, zal ik straks
nog verder gaan gebruiken. De eerstvolgende stap is een magnetisch
materiaal dat door deze permanente magneet wordt aangetrokken. Die
aangetrokken materialen zijn verklaarbaar met hetzelfde mechanisme van
de moleculaire elektromotor. Het verschil is dat de koperdraad (of spoel)
in dat geval verstopt zit in de moleculen van het aangetrokken materiaal.
Dat aangetrokken materiaal wordt dan magnetisch genoemd, omdat het
met deze kracht reageert op een magneet vlakbij.
Op de andere niet-magnetische materialen gaan juist geen magnetische
krachten werken, omdat er geen elektrische stromen in de moleculaire
motortjes kunnen lopen. Deze niet magnetische materialen worden dan
ook niet voelbaar aangetrokken of afgestoten door een magneet dichtbij.
Dit eenvoudige beeld van de materie om ons heen en in ons lichaam is
vandaag goed bruikbaar.
Na mijn afstuderen als student Technische Natuurkunde ben ik begonnen
in de prachtige wereld van supergeleiding en dan meer aan de toegepaste
kant. Het magnetisme van supergeleidende materialen ga ik vandaag
niet bespreken. In de voorloper van de EMS-onderzoeksgroep van Marcel

ter Brake en Herman ten Kate (toen onder de leiding van Horst Rogalla),
werkte ik aan het einde van de vorige eeuw met veel plezier aan de
supergeleidende materialen voor kernfusie systemen en versnellers van
de allerkleinste kleine deeltjes. Dat was voor vele jaren prachtig om aan te
werken. We gingen de hele wereld over voor schitterende projecten van
Genève tot en met Talla-hassee. Aan het begin van dat traject probeerden
we de techniek voor MRI-magneten zelfs met een aantal bedrijven naar
Nederland te halen.

MRI-ontwikkeling
In mijn eigen dagelijks leven heb ik zelf de magnetische techniek van
de MRI-scanner net voor mijn 50ste verjaardag van wel heel dichtbij
mogen ervaren. Voor een diagnose aan mijn eigen lichaam ben ik door de
neuroloog in het MST doorverwezen naar een traject met MRI & EEG.
Voor een goede MRI opname, zoals ik die toen meemaakte, was het
volgens radiologen steeds cruciaal om het hoogst mogelijke magneetveld
te gebruiken. In die decennia voor de eeuwwisseling is de magnetische
techniek met MRI systematisch verbeterd in een door de markt gedreven
samenwerking van enorm veel disciplines. Belangrijke onderdelen
daarvan zijn met name de enorme voortgang in de digitale techniek voor
de verwerking van de beelden (volgens de wet van Moore), maar ook de
elektronica voor de besturing van alle elektromagneten, de stalen en de
kunststof materialen rondom de scanner. Al die onderdelen zijn door zeer
verschillende vakspecialisten verbeterd.
Vandaag wil ik terugkijken naar de vroege historie van de magnetische
scanners voor mensen. Dat is nu al bijna 50 jaar geleden gestart door
de generatie van Lauterbur en Mansfield. Wanneer je die eerste MRIsystemen van toen vergelijkt met de meest moderne systemen van
nu, dan zijn er opvallend veel overeenkomsten. De eerste MRI-scan
op de torso van een levende mens is gemaakt door de Amerikaanse
arts Raymond Damadian. Hij gebruikte daarvoor een zelfgemaakt MRIsysteem, waar zijn assistent Larry Minkhoff zittend in paste. Sindsdien
bestaan er in de wereld van MRI twee verschillende stromingen over de
deze geschiedenis:
1.

Bijna alle technische MRI-onderzoekers zeggen dat de start van de
MRI is gemaakt door Lauterbur en Mansfield. Dat tweetal heeft
later voor hun pionierswerk de Nobelprijs en daarmee een brede
wereldwijde erkenning gekregen en dat lijkt mij volkomen terecht.
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2.

Echter, Damadian heeft helemaal in het begin van zijn MRI-		
ontwikkelingstraject al een bijzonder patent voor tumordetectie
verworven. Dat was al gemaakt toen MRI nog een volstrekt 		
onbekende en nieuwe magnetische techniek was, die alleen
door onderzoekers in kleine potjes gedemonstreerd werd. In de
medische wereld wordt Damadian daarom ook nú nog vaak 		
genoemd als grondlegger van de MRI-techniek.

Dat bijzondere patent leverde Damadian daarna zelfs bijna 130 miljoen
dollar op. Dat was wat de elektrotechniek-gigant GE moest betalen toen
ze de patent casus hierover in de Amerikaanse rechtszaal verloren. De
historie van deze bijzondere casus en alle conflicten rondom de markante
persoon Damadian bieden meer dan genoeg materiaal, voor een hele
stapel praatjes en boeken. Meer dan dat conflict spreekt mij echter de
bijzondere achtergrond van deze arts aan. Na de middelbare school
volgde hij een Bachelor of Science opleiding in de wiskunde aan de
Universiteit van Wisconsin-Madison. Pas na dit bachelor traject koos hij
ervoor om arts te worden en haalde in 1960, zijn diploma als Doctor of
Medicine in New York. De geneeskundige aspecten kwamen voor hem
daarom pas in die latere masterfase van zijn opleiding aan de orde.
		

Tot op de dag van vandaag is een dergelijk traject in veel andere landen
niet mogelijk. In de VS is dit echter al vele decennia een regelmatig
voorkomende opleidingsroute, al is dit maar voor een klein deel van
de artsengroep. Buiten de VS moet je als student in veel landen direct
na de middelbare school voor een artsenopleiding kiezen. Bijvoorbeeld
in Nederland, wordt er al helemaal in het begin van de academische
carrière een duidelijke keuze gemaakt, om later eventueel een praktiserend arts te kunnen worden. Deze route waarbij een schoolverlater
na de middelbare school al, voor de medische opleiding kiest, kent
een paar serieuze belemmeringen. Een student geneeskunde moet
zijn hele latere artsenloopbaan bouwen, op de wis- en natuurkunde
achtergrond van het VWO. Ten opzichte van de route van Damadian is
dat wel een héél beperkte basis. In vergelijking met de opleiding van
een “gewone” ingenieur ontbreken dan nog vele cruciale begrippen,
zoals de wiskunde van vectoren, het integraal begrip en de elementaire
differentiaalvergelijkingen.
In de afgelopen 50 jaar is de MRI-techniek van een exotisch en heel
onpraktisch experiment uitgegroeid tot een betrouwbare diagnose en
beeldvormende techniek in de patiëntenzorg over de hele wereld. Je zou
denken dat er veel vernieuwende techniek in dat apparaat gebruikt wordt.
Wat mij vooral op valt is de grote overeenkomst tussen de moderne MRI
en de historische techniek van de eerste humane MRI:
- De magneet is gemaakt van het supergeleidende materiaal NbTi.
- Rondom dit supergeleidende materiaal wordt een koperen mantel
aangebracht.
- Van deze NbTi-draad met koper daaromheen wordt een grote “spoel”
gewikkeld.
- Deze magneet wordt naar min 270 gaden Celsius gekoeld met
vloeibaar helium.

Figuur 1
De eerste humane MRI zoals praktisch uitgevoerd in het laboratorium van Damadian.

Het lijkt wel of er niets is verbeterd in deze 50 jaar! Geen wonder dat
we op de UT in de afgelopen jaren in de supergeleiding onze aandacht
meer hebben gericht op andere technieken. Voorbeelden daarvan
zijn de bijzondere deeltjesversnellers en de nieuwe systemen voor
kernfusie. Als klap op de vuurpijl heeft mijn oude groep afgelopen jaar
zelfs supergeleidende materialen geplaatst boven in een windmolen in
Denemarken. Dat systeem is wél van een veel moderner supergeleidend
materiaal gemaakt en hangt daar heus niet alleen om indruk te maken op
de academische collega’s. Nee, dat is op dit moment de lichtste techniek
(in kilo’s gewicht) om het lage toerental van de molenwieken efficiënt om
te zetten naar een goede energieaanvoer in ons elektriciteitsnet.
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Naar Berkeley voor MRI bij heel kleine
magneetvelden

Uiteindelijk volgde een periode van vijf jaar spannende en intensieve
onderwijsontwikkeling. We groeiden toen op de UT netjes mee met de
eerste generatie studenten van deze nieuwe opleiding.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging ben ik in 2002 voor 9 maanden
naar Berkeley vertrokken. Dat was in een wereld die nog na trilde van
de vreselijke terreuraanslagen op de Twin Towers in New York. Er
waren toen allerlei boeiende ontwikkelingen in de MRI bij extreem lage
magneetvelden. In de groep van John Clarke demonstreerden we dat
je zelfs in een magneetveld zwakker dan zoals dat hier nu in deze zaal
aanwezig is, technisch gezien best MRI kan doen. Zelf leerde ik in die
groep vooral het cruciale belang van de hoogst mogelijke frequenties in
de signalen voor MRI. Juist omdat we die cruciale hogere frequenties
bij dat kleine magneetveld niet konden gebruiken, was de SQUIDdetectietechniek werkend op heel lage temperaturen nodig, om toch een
afbeelding te kunnen maken. Vervolgens was diezelfde bijzonder lage
frequentie, een enorme belemmering om die techniek naar de patiënt van
vandaag, of zelfs maar naar die van morgen te brengen.

In 2009 zijn we binnen die lijn gestart met een nieuw MRI-practicum
op de UT. Die route begon met een advies van Arend Heerschap van
de Radboud Universiteit, om met een compacte MRI op tafel te gaan
werken. Dit experiment werkt met het kleine magnetische veld van de
aarde, zoals dat van nature overal aanwezig is. Dit kleine magnetisch
veld is vooral ook erg mooi stabiel, zodat we daarmee de werking van
MRI konden demonstreren. In de jaren daarna zijn deze twee proeven
vervolgens onder begeleiding van Ben Oude-Alink en zijn collega’s maar
liefst 10 jaargangen intensief gebruikt! Terwijl wij druk met alle logistiek
van deze kleine proef bezig waren, volgde in 2012 de eerste ervaringen
van de TG-studenten in hun klinische stages in de ziekenhuizen. Dit
leidde op de UT daarna tot een eigen lijn voor onderwijs over MRI in de
klinische setting. Dat was dus geen spannende chemie in een potje, maar
experimenteren met water, oliën en vetten, zoals die ook in de patiënt in
het ziekenhuis de MRI-beelden geven.

Bram, onze oudste, is op 4-jarige leeftijd met zijn kleuterschool begonnen
in de schitterende Berkeley omgeving naast de UCB-campus. Voor
onze jongste Jasper en vooral mijn partner Liesbeth werd dit nog een
héle toer. Voor haar was dit een heel bijzondere mix van enerzijds heel
leuk, maar anderzijds ook best problematisch. Ik ben nog steeds heel
gelukkig en er vooral ook dankbaar voor, dat zij op dit bijzondere traject
toen is meegegaan. Gelukkig hielp de landelijke stichting voor technisch
wetenschappelijk onderzoek (STW) met een speciaal budget, om deze trip
praktisch goed uitvoerbaar te maken. In die winter van 2002-2003 leverde
ons dat een aantal mooie tochten op in de natuur van het zuidwesten van
de VS.

Onderwijsontwikkeling op de UT

De volgende stap is daarna gemaakt in een bijzondere MRI die net
was geïnstalleerd in de dierenkliniek den Ham. Dat systeem werkt
met permanente magneten van Neodymium-ijzer en een loodzware
ijzeren kern. Het magneetveld is dan 6 keer kleiner dan bij de MRI in
een gewoon ziekenhuis. Die speciale MRI werkt echter gewoon op een
eenvoudig stopcontact, net als de broodrooster bij u thuis. Voor de
speciale onderwijssetting van de UT bleek dit apparaat veel praktischer
en vooral qua onderwijs ook beter bruikbaar dan een reisje in de avond,
met al onze studenten naar de MRI’s van het ZGT in Hengelo. Met de
belangrijke ervaringen uit den Ham volgde in 2016 de aanschaf van een
vergelijkbare MRI op de UT. Er is toen gekozen voor een kantelbare MRI
die is ontwikkeld voor orthopedisch onderzoek aan mensen. Deze scanner
is eerst geplaatst in de Meander en verhuist straks mee naar ons nieuwe
Technisch Medische Centrum.

In Berkeley kreeg ik een curieuze vraag van Maria Peters (Riet). Op de
UT werd een nieuw onderwijstraject gestart onder de vlag: Technische
Geneeskunde (TG), zou ik dat misschien leuk vinden? Zelf wilde Riet
zo’n grote klus niet meer vlak voor haar pensionering op gaan starten,
maar ze wilde mij wel goed op weg helpen. Na onze terugkomst in
Nederland, volgde een heel bijzonder nieuw traject op de UT. Voor ons
als familie paste dat goed bij de ontwikkeling van het gezin in Enschede.
Beide jongens konden daardoor nog vele jaren dichtbij huis naar school
gaan. In die setting maakte ik in september van 2003 mijn start bij TG,
Riet Peters dank ik vandaag voor de prima voorbereiding daarvoor.

Een recente vernieuwing is gemaakt op het TNW-practicum in de Carré.
Daar draait sinds afgelopen winter een nieuw en heel compact MRIexperiment met een kleine permanente magneet. Dit volgt daarmee het
inmiddels historische aardveld MRI-proefje op. Dit nieuwe experiment
is zelfs in zesvoud door de UT aangekocht om 12 studenten tegelijk
practicum aan te bieden. Daarmee zijn we perfect voorbereid om de
groeiende studenten aantallen in de TG en BMT-bachelor opleidingen
goed op te vangen. Voor de producent was dat bijzonder, de UT is nu
wereldwijd de eerste opleiding die dit nieuwe MRI-experiment, al in de
bachelor fase én met deze grote aantallen studenten inzet.
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Om voor de klinische praktijk een boeiende volgende stap in de
diagnostiek met magnetische tech-nieken te maken is door de UT dit
jaar een eigen MRI, werkend op 1.5 tesla gekocht. Die MRI wordt na de
zomer op de UT in het Technisch Medisch Centrum geplaatst. Belangrijk
in dit proces zijn de keuzes die we op de UT gemaakt hebben voor de
verdere route van ons onderzoek op MRI-gebied. Er zijn zeker nog een
aantal boeiende technische trajecten waar de verdere verbetering van
de afbeeldingstechniek zélf belangrijk is. Voorbeelden daarvan zijn de
combinatie van twee technieken (zoals PET & MRI), de route naar nog
hogere magneetvelden (bijvoorbeeld met 7, 11 en 14 tesla) of juist het
maken van een veel goedkopere MRI die daarmee goed bruikbaar is in
derde-wereldlanden (waar Delft en Leiden nu aan werken). Met mijn
collega Frank Simonis hebben wij op de UT heel bewust gekozen om een
“gewoon” MRI-systeem te verwerven, zoals dat over de hele wereld in
vele ziekenhuizen te vinden is.
Belangrijk voor ons is om een MRI-systeem te beheren dat in alle facetten
de huidige klinische praktijk representeert. Dat is belangrijk voor onze
studenten in de Master fase van de opleiding. Voor ons onderzoek
is vooral de flexibiliteit en toegankelijkheid van deze MRI belangrijk.
Enerzijds is dat de setting buiten de kliniek, zonder de tijdsdruk van
de patiëntenzorg. Daarnaast zoeken wij technologisch een aantal
tools die in een ziekenhuis lastig te realiseren zijn. Een elektronische
verbinding voor het maken van precies die goed getimede opname, in
een communicatieprotocol met onze eigen en experimentele technieken
van de UT, kan straks wél in onze nieuwe MRI. Daarnaast zijn er nog
de nieuwe en betere interventies, zoals die nu op en in de omgeving
van de UT in allerlei onderzoeksteams worden ontwikkeld. Er is een
netwerk van bedrijven rondom de UT actief dat elektrische systemen voor
therapeutisch gebruik in een patiënt ontwikkelen. Deze systemen zullen
uiteindelijk veilig aan of in een patiënt gebruikt moeten gaan worden. Na
plaatsing in de patiënt wil de arts nog steeds kwalitatieve medische zorg
bieden en daar hoort een MRI-opname zeker bij.
De nadruk ligt dan vooral op de samenwerking en integratie van nieuwe
en/of experimentele technieken, met de moderne MRI-procedures. Op
de UT richten we ons vooral op het verbeteren van de moderne nieuwe
techniek voor in een MRI. Dit vinden wij na 50 jaar MRI-ontwikkeling veel
actueler dan het verder verbeteren van de MRI-techniek zelf. Daarmee is
dat voor ons ook de belangrijkste uitdaging bij de opdrachten voor onze
opleidingen Biomedische Techniek en Technische Geneeskunde. Tenslotte
biedt die vraag ook een goed perspectief voor het verder uitbouwen van
de relatie met alle technologiebedrijven in onze omgeving.

Magnetisme in de opleiding: Technische
Geneeskunde
Met de eerste klinische stages van de toen nieuwe TG studenten ging
Joost Pouw naar het MST-ziekenhuis in Enschede. Daarbij mocht ik
als technisch begeleider optreden en leerde ik over de poortwachter
lymfeklier procedure. Dat was in een patiëntengroep die in de borst
getroffen is door kanker, meestal zijn dat vrouwen. Daar kwam rond
2010 een nieuwe magnetische techniek voor op de medische markt,
die het gebruik van de zeer betrouwbaar geachte behandelroute met
radio-isotopen, zou kunnen gaan vervangen. Met Joost en vele anderen
op de UT, MST-Enschede en in Engeland hebben we toen in een eerste
patiëntenstudie, aan de wereld laten zien dat deze nieuwe magnetische
techniek niet minder goed is dan de reguliere route met de radioisotopen.
De radioactieve materialen die normaal gebruikt worden, komen in
Nederland allemaal uit de reactor in Petten. Nou is Petten natuurlijk
helemaal niet ver van Enschede, maar de logistieke problemen met deze
radioactieve materialen blijken voor een chirurg in Enschede helemaal
niet triviaal. Dus de vraag van dokter Joost Klaase naar een nieuwe
methode voor in zijn operatiekamer, was wél buitengewoon valide. Voor
het Engelse bedrijf Endomagnetics was dit de eerste stap in een zeer
succesvolle commerciële route voor de combinatie van een magnetische
marker uit de MRI-erfenis en hun eigen nieuwe magnetische detectie
instrument voor in de OK.
Deze poortwachter procedure geeft de patiënten met een tumor in de
borst een hele goede zorg, die dan individueel optimaal is afgestemd.
De magnetische variant van de poortwachter lymfeklier procedure is
een kopie van de wereldwijd als beste zorg bekendstaande techniek
met radioactieve materialen en een stralingsdetector in de hand van de
chirurg. Om dit zonder radioactieve straling te kunnen doen, is voor de
patiënt zeker een hele geruststelling. Als technisch natuurkundige lijkt
mij de veiligheidswinst voor het OK-team een belangrijkere winst-factor.
Dat OK-team moet deze procedure soms wel vaker dan 100 keer per jaar
uitvoeren. Een veel belangrijkere uitdaging is dat wereldwijd 70-80% van
de patiënten te ver van de nucleaire infrastructuur woont, om van deze
betrouwbare techniek te kunnen profiteren. Er valt dus veel te winnen
als we de radioactieve procedure kunnen vervangen door een goede
magnetische route, die overal in de wereld bruikbaar is.
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Magnetische metingen aan het
menselijk lichaam
Hé dat is bijzonder, we hadden ons lichaam hiervoor toch ingedeeld
bij de groep van niet-magnetische materialen? Wat we hier zien is dat
water en daarmee dus ook ons hele lichaam wel degelijk magnetisch is.
Dit is op zich geen nieuwe ontdekking, de magnetische eigenschappen
van water zijn wel klein, maar al ruim 100 jaar bekend. In de klinische
procedure voor het vinden van de magnetische deeltjes is dat natuurlijk
ook direct gezien en aangepakt. De oplossing van de leverancier van de
magnetische detector is een precieze instructie aan de arts om zodra de
patiënt op de operatietafel is gelegd, te beginnen met het bepalen van
een nieuw nulpunt voor de magnetische meting. Zo wordt dit nulpunt
specifiek voor iedere patiënt goed vastgelegd en daarvoor is de Sentimag
uitgerust met een speciale voetschakelaar.

Figuur 2
De nieuw in de kliniek geïntroduceerde magnetisch detector: Sentimag

Wij hadden echter een kanttekening bij onze ervaringen in het ziekenhuis
in Enschede. De marker-materialen die in de oksel van de patiënt worden
geïnjecteerd zijn niet-radioactief, maar de injectiedosis was wel wat
hoog. Zelfs bij deze hoge dosis was de gezochte lymfeklier magnetisch
soms moeilijk te vinden voor de arts. De veiligheid van de patiënt stond
natuurlijk voorop, daarom is toen voor iedere patiënt steeds op de goed
werkende route met radioactieve materialen vertrouwd.
Tot onze verrassing was de gevoeligheid van de gebruikte magnetische
detectietechniek echter niet de beperking. Bij deze zoektocht leveren
de magnetische deeltjes in de oksel een klein positief signaal op wat de
chirurg dan zoekt. Als de magnetische detector op een gewoon persoon
wordt gehouden, dan krijgt de arts een negatief signaal. Dat kleine
negatieve signaal wordt gemaakt door de natuurlijke (dia)magnetische
eigenschappen van het water in een levende mens. Dit werd in het MST
zichtbaar in de complexe procedure om de magnetische detector precies
op “nul” af te regelen.
Onze zoektocht op de UT werd dus vanaf dat moment kan dat niet beter?

Als verkoper van dit apparaat kan je dan communiceren dat het probleem
daarmee is opgelost. Als technisch onderzoeker besef je echter meteen
dat de kwaliteit van deze procedure, waarmee de arts het nulpunt bepaalt,
direct ook de best haalbare gevoeligheid van de magnetische techniek
bepaalt. De maximale diepte waarop een dosis geïnjecteerde deeltjes te
vinden is in een mens, wordt dan puur begrensd door de kwaliteit van
deze nulpunt-procedure. De nauwkeurigheid van die procedure wordt dan
belemmerd door het (dia)magnetisme van de patiënt en niet meer door de
kwaliteit van de gebruikte magnetische sensor.
Dat bleek inderdaad precies zo te werken. De Sentimag is zelfs een beetje
veranderd zodat de arts een iets kleiner volume patiëntweefsel in zijn
meting betrekt. Dat leverde de arts een beter zicht op de details van deze
chirurgisch procedure, maar dit verkleinde vooral de hoeveelheid weefsel
in het blikveld van de detector, zodat de nulpunt-procedure óók werd
verbeterd. Met deze nieuwe verbeterde versie van de magnetische sensor
wordt nu op vele plaatsen gewerkt aan het verder invoeren van deze
magnetische meettechniek in de patiëntenzorg.
Een véél betere oplossing van het hiervoor geschetste probleem lijkt te
zijn om de arts een MRI-systeem te geven dat gewoon werkt in zijn OK.
Deze MRI-route is op allerlei plaatsen in de wereld uitvoerig onderzocht,
in vele zeer verschillende routes:
-

Bouw een nieuwe OK rondom een gewone MRI.
Maak een MRI die (bijvoorbeeld aan een rail) opgehangen wordt
aan het OK-plafond.
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-

Maak een kleine MRI die in de OK kan worden gebruikt.
Maak een speciale “open” MRI zodat de arts, beter in de patiënt
kan werken.

Al deze routes zijn de afgelopen jaren uitputtend geprobeerd en zelfs ook
allemaal technisch in een aantal varianten gemaakt. Helaas heeft geen
van deze technieken tot een succesvolle medische toepassing geleid.
Blijkbaar is het toch bijzonder lastig om voldoende kwaliteit magnetische
beeldvorming met de OK-praktijk te verenigen.

Magnetic Particle Imaging (MPI)
In de onderzoekswereld van de recentelijk nieuw ontwikkelde MPItechniek vonden we wél een mogelijke oplossing voor dit probleem.
Deze MPI-gemeenschap claimt dat ze met de ook door ons gebruikte
ijzeroxide deeltjes een magnetisch alternatief kan gaan bieden voor de
detectietechniek van de moderne PET-scanner. Deze PET-scan techniek
wordt bijvoorbeeld in Hengelo op het ZGT gebruikt, om de best mogelijk
gevoeligheid voor detectie van radioactieve deeltjes in een patiënt te
realiseren. Met deze PET-scanner heeft de nucleaire geneeskunde een
schitterend werkpaard aan zijn palet toegevoegd. Dagelijks worden deze
PET-scans in vele locaties in Nederland gebruikt om de best mogelijke
zorg aan veel verschillende patiënten te verlenen.

patiënten in de OK. Samen met Sebastiaan Waanders, Martijn Visscher en
later ook Rogier Wildeboer hebben we toen een nieuwe detectietechniek
ontwikkeld met de naam “DiffMag”. Bij die techniek worden de deeltjes
wel gedetecteerd, maar de patiënt met al het water in zijn lichaam blijft
voor de detector volstrekt onzichtbaar. Wat we daarbij gebruiken is een
Amplitude Modulatie (AM) detectietechniek, zoals die lang geleden op de
oude middengolfradio werd gebruikt. Alleen maken wij deze modulatie
niet via een microfoon of een muziekstuk, maar door het magneetveld op
de achtergrond in stappen te variëren. Vervolgens geeft alleen de variatie
in het AM-signaal signaal de arts dan bericht dat er magnetisch deeltjes
gevonden zijn.
Het bekende magnetische signaal, zoals gemeten met een traditionele
metaaldetector, regelen wij daarbij voortdurend weg naar nul. Hierdoor
detecteren we alleen de magnetische deeltjes en helemaal niet het water
in de patiënt. Met deze nieuwe meer deeltjes-specifieke techniek, verliest
het eerdere genoemde voetpedaal voor de nulpunt-procedure dus zijn
functie. Onze magnetisch techniek bleek vervolgens voldoende nieuw om
met een patent beschermd te worden. Dit geeft ons team op de UT een
heel bijzondere positie voor de komende jaren.

In deze MPI-wereld, die met dezelfde magnetische marker materialen
werkt, zijn wij daarom de inspiratie gaan zoeken. Door Jurgen
Weizenecker is in de eerste 10 jaar van dit millennium, de basis
beschreven van de subtiele processen in de dynamische eigenschappen
van deze magnetische deeltjes. In een vloeistof omgeving blijken deze
eigenschappen verrassend curieus. Er is een speciaal frequentiegebied
waar de eigenschappen van het kristalrooster (een onderdeel van de
natuurkunde van vaste materialen) en de dynamische eigenschappen
van deze deeltjes in hun waterachtige omgeving (uit de natuurkunde van
vloeistoffen), juist samen een belangrijke rol spelen. In de experimenten
van Martijn Visscher uit onze groep herkenden we dit bijzondere gedrag
als een kleine afwijking, op het gewone (dia)magnetische gedrag van
water. Deze afwijking van het strakke rechte magnetische verloop, is
vervolgens door ons gebruikt om een specifieke handtekening voor de
deeltjes mee te ontwikkelen.
Met het genoemde speciale magnetische gedrag vonden we dus een
oplossing voor de beperkingen die wij zagen bij de metingen aan

Figuur 3: De nieuwe DiffMag detector zoals ontwikkeld op de UT
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Het voor DiffMag bruikbare frequentiegebied
Er is helaas wel een zeer serieuze beperking in de frequenties voor deze
nieuwe magnetische procedure en die zit in de deeltjes die hiervoor
gebruikt worden. Het optimum in de gevoeligheid vinden we nu in het
frequentiegebied net onder de 10 kHz.
Wat met deze lage frequenties goed kan is het metaaldetector signaal
met voldoende snelheid aan de chirurg aanbieden. De lokalisatie gebeurt
dan precies zoals er met een metaaldetector naar metalen voorwerpen
wordt gezocht. De maten van de antenne aan het eind van de detector
bepalen de resolutie en de gevoeligheid van dit zoekproces. Voor dat
piep-signaal kan juist wél een heel lage verversingsfrequentie gebruikt
worden. De gebruiker krijgt dan alleen een eenvoudig lampje of piepje en
dat indicatiesignaal wordt dan maar 10 tot 100 keer per seconde gemeten
en ververst. Voor de magnetische detectie kan dan iedere techniek
gebruikt worden die dit signaal kan detecteren. Er is dan dus geen vraag
meer naar een gevoeligere magnetische detectietechniek.

De volgende stappen voor onze nieuwe
magnetische detector
Als we naar onze resultaten kijken, dan hebben we zelfs nu al een prima
alternatief voor de bekende en heel goede poortwachter lymfeklier
procedures waarbij normaliter radioactieve materialen gebruikt worden.
Aan dat heel rooskleurige beeld moeten we helaas toch een ernstige
maar toevoegen. Vandaag haalt onze DiffMag detector nog niet de
detectie diepte van 5 cm, die bij de klassieke procedure met radioactieve
materialen wél gehaald wordt. Daarom werken we nu met ons team aan
een aantal nieuwe routes voor deze techniek.
In het hoofd-halsgebied wordt in grote lijnen dezelfde techniek gebruikt,
met een zoektocht naar de speciale lymfeklier die we de poortwachter
noemen. In dit medisch heel lastige anatomische gebied zijn de afstanden
tussen de gezochte klier en de locatie van de injectie van de te zoeken
materialen veel kleiner. De radioactieve detector met zijn grotere detectie
diepte is dan voor de chirurg juist veel moeilijker te gebruiken. Daarom
gaan we voor die pathologie nu eerst onderzoeken of onze bestaande
detector die chirurg al beter zou kunnen gaan helpen. Bij dit onderzoek
is het verder ontwikkelen van ons bestaand laboratorium model van de
detector naar een verantwoord medisch detectie apparaat dat veilig in
de kliniek gebruikt kan worden, de belangrijkste opgave. Samen met
chirurg Remco de Bree uit het UMC Utrecht werkt promovenda Eliane
Nieuwenhuis aan deze route. Voor een succesvolle toepassing in de
kliniek is de combinatie van onze detectietechniek in de OK met de
bestaande MRI-beeldvorming nog in ontwikkeling. Daarvoor werken we
samen met Tom Scheenen van de Radboud Universiteit uit Nijmegen.

Figuur 4: DiffMag toegepast in de Hoofd & Hals casus
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Een belangrijke stap in dat proces is dat we onze bestaande elektronica
moeten verbeteren met een modernere variant die de besturing van
de elektronica verwerkt zonder dat er nog intensieve communicatie
tussen de stuureenheid en de laptop nodig is. Hieraan werkt Krijn Tiek
nu en daar-mee zal hij de ervaring van de chirurg veel directer en sneller
moeten gaan maken. In de tweede plaats is dit de beste route om een
betrouwbaar instrument op een succesvolle manier op de me-dische
markt commercieel aan te gaan bieden. Als vanzelf gaan veiligheid en CEnormering dan het academische ontwikkeltraject opvolgen. In dit project
werken we daarom samen met de bedrijven AIM uit Brunssum, Topic uit
Eindhoven en HI uit Enschede.
Een tweede stap die we gaan maken is het verbeteren van de
detectiediepte van onze detector, zoals die nu ontworpen is. In eerste
instantie lijkt dat in een heel simpele opdracht: maak de spoel 5 keer zo
groot, dan verwacht je 5 keer zo diep in de patiënt te kunnen detecteren,
maar dat blijkt helaas niet zo te gaan. Onze stuurelektronica maakt nog
een eigen ruisbijdrage die het huidige proces blijkt te verstoren, vooral als
je de detector groter maakt. Er zijn veel factoren die in dit ver-haal deze
storende rol kunnen spelen. Samen met Unitron Innotech en Herman van
Rees is onze vaste groepstechnicus Erik Krooshoop hard aan het werk om
dit precies in kaart te brengen. Daarna hopen we de gevoeligheid van ons
systeem bij een grotere detector ook nog bruikbaar te gaan maken. Als
we daarin slagen dan zal die verbeterde versie van onze detectietechniek
ook in Neder-land bruikbaar worden, in de klinische praktijk van morgen.

Nieuwe routes voor magnetische detectie,
naast de radioactieve materialen.
MMet het eerder geformuleerde doel van het bereiken van de patiënten
die hun behandeling op een grote afstand van de nucleaire faciliteiten
moeten ondergaan, lijken we ons vooral een doel ver weg van huis
gesteld te hebben. Dat is echter niet waar, ook in Amsterdam waar de
nucleaire voorzieningen wereldwijd gezien helemaal top zijn, zijn nog
heel belangrijke verbeteringen mogelijk in de technieken waarbij de
radioactieve materialen nu niet gebruikt kunnen worden. Voorbeelden
daarvan zijn de tumorbehandelingen in de onderbuik van darm- en
prostaatpatiënten. Deze behandelingen worden steeds vaker (en ook
beter) via een kijkoperatie uitgevoerd. Deze minimaal invasieve ingrepen
worden dan uitgevoerd, met laparoscopische en zelfs robotachtige
technieken.

In de afgelopen jaren bleek de werkwijze met radioactieve materialen in
de buik van een patiënt slecht te werken en de magnetische route met de
Sentimag lijkt in die casus zelfs helemaal niet bruikbaar. Daarom is er nu
veel aandacht voor een route met optische materialen in een patiënt bij
een kijkoperatie. Helaas heeft de optische techniek in menselijke weefsel
maar een zeer beperkte detectiediepte. Die beperking lijkt de nieuwe
magnetische DiffMag techniek wél te kunnen omzeilen. Daarvoor kijken
we eerst even naar de andere magnetische techniek voor de kliniek, dat
is MRI. Om een goede MRI-opname te kunnen maken van een lokale
situatie wordt een belangrijke truc gebruikt. De magnetische velden
worden allemaal gemaakt door de grote scanner die de patiënt omhult.
De vervolgens worden de in deze patiënt opgewekte magnetische
signalen gemeten met een kleine antenne, die op de patiënt is geplaatst.
Dat is gevoeliger, want dichter bij de bron van het magnetische signaal,
maar ook veel beter omdat de magnetische storing uit de rest van het
lichaam daarmee wordt buitengesloten.
Vanuit het perspectief van de signaalsterke en de ruis uit de patiënt zelf,
is de vergelijking van onze DiffMag detectietechniek met MRI accuraat.
Een belangrijk verschil is dat bij MRI de signalen enorm lang duren, in
vloeistoffen en vetten vaak wel een seconde lang. Daardoor kan je in die
lange tijd een magnetisch spel doen. Dat spel is ooit door Erwin Hahn
ontdekt en door hem toen beschreven als een storende na-ijlende flits op
zijn oscilloscoop scherm. Later kreeg die fits de naam “Hahn-Echo” en dit
is nu één van de belangrijke redenen waarom MRI op levende patiënten
zo succesvol is. Omdat DiffMag niet van de Hahn-Echo methode
gebruik kan maken, missen we de echo-techniek zoals vleermuizen
die bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om hun prooi te vinden. Bij het
uitsturen van een luide piep schakelen die beestjes eerst even het gehoor
uit en gaan pas daarna goed luisteren of er een echo terugkomt.
Juist dankzij deze Hahn-Echo kan MRI ook de ontvanger uitschakelen
bij het uitzenden en daarna heel gevoelig naar het latere “echo”-signaal
gaan luisteren. Bij onze DiffMag detectietechniek wordt het signaal van
de deeltjes echter tegelijkertijd opgewekt en gedetecteerd. Die signalen
zijn daarom altijd helemaal vermengd en moeten met behulp van de
stuur- en detectie-elektronica onderscheiden worden. Die route maakt de
specificaties van onze detectie-elektronica voor DiffMag best bijzonder.
Ten eerste het speciale frequentiegebied van 1-10kHz, maar daarnaast
ook de route om de niet relevante magnetische signalen extreem
nauwkeurig te compenseren.
Gelukkig geeft dit ook een nieuwe mogelijkheid, net als bij MRI
kunnen excitatie en detectie met twee verschillende systemen worden
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uitgevoerd. Daarom zijn Melissa van de Loosdrecht en Lennert Molenaar
nu druk met een nieuw onderzoeksprogramma waar we gaan kijken
of dit nieuwe idee uitvoerbaar is in de setting van een laparoscopische
ingreep (=kijkoperatie). Samen met chirurg Ivo Broeders hopen we dat
we hiermee de poortwachter lymfeklier procedure met een ongekende
kwaliteit kunnen gaan uitvoeren, bij zo’n laparoscopische ingreep, of zelfs
bij een zogenaamde robot operatie in een patiënt.

Toekomst van de TG-opleiding
Werken voor de TG-opleiding was voor mij een beetje zoals de
Amsterdammers het leken te ervaren, toen Ajax dit voorjaar weer de
halve finale van de Champions League bereikte. Met het team rondom
Heleen Miedema is er in Twente iets heel bijzonders opgebouwd. De
succesvolle ontwikkeling van onze DiffMag detectie route is vele jaren
geleden gestart, met een aantal TG-masterstages in het ziekenhuis in
Enschede. De vraag naar een nieuwe magnetische detectie route is toen
precies geformuleerd. Die klinische vraag is vervolgens door vele techniek
studenten uit de andere bachelor- en masteropleidingen aangepakt.
De UT heeft in de afgelopen 16 jaar een heel bijzondere positie verworven
als trekker van de nieuwe TG-opleiding. De studenten leveren al tijdens
hun studie een bijdrage aan het verbeteren van de patiëntenzorg in
álle academische medische centra in Nederland. De wetgeving in
Nederland is via de wet BIG nu keurig aangepast. Daarmee kunnen
de afgestudeerden hun diagnose en behandeltrajecten, op eigen
verantwoordelijkheid uitvoeren. De volgende stap is het ontwikkelen
van een nette route voor een nieuwe Technisch Geneeskundig Specialist,
met als opdracht om de patiëntenzorg met een technische inbreng te
gaan verbeteren. Die route lijkt dan op de weg die de apotheker in het
ziekenhuis ooit heeft gevolgd. Net als de apotheker zal de Technisch
Geneeskundig Specialist met zijn specifieke kennis aan de individuele
patiënt steeds betere zorg gaan verlenen.

Figuur 5
De nieuwe DiffMag techniek bij laparoscopische interventies

Daarmee is de DiffMag techniek ook relevant op alle locaties op de
wereld waar wél voldoende goede routes met radioactieve materialen
voorhanden zijn. Deze nieuwe route is geen concurrent van de huidige
aanpak met fluorescentie materialen. Voorlopig lijken de magnetische
techniek en de optische route namelijk ook via een gecombineerde route
in één nog betere behandeling gecombineerd te kunnen worden. Voor de
gecombineerde route met fluorescente materialen werken we nu samen
met de Karin Mittmann van de Fachhochschule uit Steinfurt-Münster.
Daarnaast hebben we dit voorjaar ons team op de UT verder uitgebreid met
Lejla Alic en met haar willen we nieuwe stappen gaan maken naar een
economisch gezonde route voor onze nieuwe magnetische technieken.

Wat de afgelopen jaren heel duidelijk is gebleken is dat een dergelijke
lijn zeker niet ingevuld kan worden met een paar losse techniek vakken
in een gewone geneeskunde opleiding. Cruciaal is dat de studenten juist
een flink deel van hun opleiding, dus meerdere jaren, intensief besteden
aan techniek gerelateerde vakken. Dit lijkt op het traject naar Medical
Doctor in de VS, waarbij eerst een bacheloropleiding in het natuur en
techniek-domein helemaal wordt afgerond. De Technische Geneeskunde
aanpak van de UT is duidelijk een beter en in studietijd ook veel efficiënter
traject, beide aspecten worden daar bovendien over een langere tijd goed
geïntegreerd.
In Nederland is TG een geweldige stap in het verbeteren van de
technische ingenieurskant in een klein belangrijk en innovatief deel van
de medische opleidingen. De UT kan via die route een klein deel van
de artsen een stevig technisch deel in hun opleiding meegeven. Via
een daarop lijkende weg is de MRI als nieuwe techniek voor medische
diagnose in de VS ooit groot gemaakt. De route via technische bachelor
in de VS, laat echter veel kansen liggen. De hele masterfase wordt
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dan juist weer zonder natuur en techniek gegeven. De nieuwe goed
geïntegreerde TG-opleiding in Nederland, met een bachelor én een
master traject, is daarom een efficiëntere opleidingsroute, voor de nieuwe
Technisch Geneeskundig Specialisten.
Beste studenten en oud-studenten van de Technische Geneeskunde
opleiding. Met al meer dan 400 afgestudeerden is er met jullie opleiding
een mooi resultaat bereikt. Als individu hebben jullie daarmee allemaal
een hele goede start gemaakt. Graag zou ik jullie goed geplaveide wegen
en gouden bergen beloven maar dat is geen realistisch perspectief. In
de medische praktijk van Nederland nemen jullie nu met de permanente
dekking van de wet-BIG nu een bijzondere positie in. Jullie mogen
daarmee helemaal op je eigen verantwoordelijkheid en in samenwerking
met je collega’s in het medisch team een weg zoeken in de klinische
praktijk. Verwacht niet dat er daarbij duidelijke wegwijzers voor jullie klaar
zullen staan. Reken liever op een levenslang traject om te leren en jezelf
verder te verbeteren en daarbij onderweg ook fouten te gaan maken.
In de zorg praktijk van Nederland moet er verder gewerkt worden aan de
professionele inbedding van de TG-er in het financiële systeem voor de
zorg in ons land. De doelstelling daarvoor moet natuurlijk altijd blijven
om de best mogelijke patiëntenzorg voor de laagst mogelijke kosten te
realiseren. Met dit opleidingstraject hebben jullie een heel bijzondere
gereedschapskist meege-kregen. Net als bij Damadian en zijn MRI
ontbreekt daarbij meestal een duidelijk voorbeeld om een vergelijk mee te
maken. Illustratief is dat de MRI-scan door veel artsen ook vandaag nog
gezien wordt als een iets moeilijkere scan dan de bekende CT. Zo zullen
ook alle nieuwe routes die jullie gaan ontwikkelen in eerste instantie ook
veel onbegrip, vragen en irritaties gaan oogsten. Pas daarbij vooral heel
goed op jezelf en vertrouw op je eigen kennis en kunnen. Blijf daarbij
ook zeker goed communiceren met de juiste technische specialisten en
het hele medische team om je heen. Tussen die twee zeer verschillende
disciplines vormen jullie een volstrekt uniek verbindingspunt.
Beste collega’s van de Medical Delta (Delft, Leiden en Rotterdam) laat
jullie studenten vooral ook de kliniek ervaren en hier een bijdrage leveren.
Dat is misschien even lastig, zeker in de omgeving van de Medical Delta.
Daar is een goed perspectief om nieuwe producten te maken in een
technische omgeving. Als de Medical Delta met de Klinische Technologie
opleiding nu niet volop voor de klinische route zou gaan, dan lijkt mij dat
zéér onverstandig. Misschien wel net zo vreemd als wanneer FC Twente
komend seizoen al bij voorbaat zou besluiten om straks in de Eredivisie
alleen in de middenmoot mee te gaan doen. Daarmee zal FC Twente
zeker voorkomen dat ze weer snel Europees moeten gaan reizen, maar
dat lijkt mij voor de ontwikkeling van het team een héél domme keuze.

Technische Geneeskunde in de Wereld
Om een verbetering te demonstreren ten opzichte van de bestaande
medische opleiding in Europa en de VS, bevindt Nederland zich nu in een
unieke positie. Er is met de nieuwe nationale wetgeving een bijzonder
kader gemaakt voor de technisch geneeskundigen en de klinisch
technologen. Dit wordt als opleiding nergens zo goed geïntegreerd
aangeboden, als bij onze beide opleidingen in Nederland. Laten we
daarom als Medical Delta en Twente vooral samen blijven optrekken
en deze bijzondere route verder ontwikkelen. Volgens mij worden de
studenten in Nederland nu al in betere programma’s opgeleid dan in de
VS, waar techniek en geneeskunde in een gebroken twee-stappen-traject
wordt gegeven.
Ik vind wél dat we als UT onze energie hierbij beter over de wereld
moeten gaan verdelen. We zullen ons daarom nu vooral moeten richten
op landen waar de bijzondere TG-route uit Nederland op de meest korte
termijn praktisch kan worden overgenomen. Dat is misschien juist wél in
Scandinavië, Taiwan of Singapore. We moeten nu onze energie zeker niet
gaan richten op landen zoals bijvoorbeeld Duitsland of Groot-Brittannië,
waar de ontwikkeling van een dergelijk traject zeker nog vele jaren zal
gaan duren.
Laten we in Nederland héél voorzichtig zijn met het aanbieden van losse
technische elementen in de gewone Medische Opleiding. Ik zie vooral
de beste perspectieven voor een kleiner aantal dokters, die dan wel écht
goed de techniek kunnen gebruiken om de patiëntenzorg te verbeteren.
Dat lijkt een beetje op de route van T-based leren van Mascha van der
Voort, daar wordt de studenten geleerd om naast voldoende breedte
in meerdere disciplines, op één traject echt voor diepgang te gaan.
De Technische Geneeskunde route zou dan π-based genoemd kunnen
worden, omdat die studenten diepgang in twee zéér verschillende
disciplines ontwikkelen: de techniek én de geneeskunde.

Toekomst van Magnetische Detectie in de
Kliniek
Er zijn nog veel nieuwe stappen die we met magnetisch
detectietechnieken in de patiëntenzorg kunnen gaan maken. Bedenk
daarbij dat in uw auto al vele jaren de optische detectiesystemen en
mechanische schakelaars zijn vervangen door magnetische detectoren.
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Dat is allemaal gebeurd zonder dat dit ooit in de folders aan de klant
is uitgelegd. Er is wél geadverteerd met de steeds verder verbeterde
betrouwbaarheid en de lagere kosten. Die overwegingen gelden volgens
mij ook in de kliniek. Als iets magnetisch kan, dan is dat uiteindelijk
betrouwbaarder én goedkoper dan de bekende mechanische, optische en
op straling gebaseerde technieken.
Zodra wij de grenzen van de magnetische techniek kennen en de
procedure van de poortwachter lymfklier goed kunnen uitvoeren, zullen
we de volgende stappen gaan maken. Op dit moment lijkt de controle
van het succes van een chirurgische ingreep, voor het verwijderen
van een tumor, de eerste kandidaat voor een volgende stap. Belangrijk
is dan de klinische vraag of er tumorweefsel onbedoeld in de patiënt
is achtergebleven. Voor die controle willen wij de chirurg in de OK
een detector van PET-functionaliteit in handen gaan geven. Het lijkt
nu haalbaar om dat doel via de DiffMag detectieroute te realiseren.
Zelf zie ik er naar uit om dit werk nog een flink aantal jaren te doen.
Met de DiffMag techniek hebben we als onderzoeksgroep een prima
perspectief neergezet. Of die magnetische techniek uiteindelijk succesvol
kan worden, dat gaan we straks vooral zelf uitproberen. Daarbij heb
ik nu vaak het gevoel dat we nog maar aan het begin van een nieuw
ontwikkeltraject te staan.
De route om de magnetische techniek in de radiologie screening als
MRI en in de OK via de nieuwe DiffMag route in de geneeskunde te
gaan combineren is nog maar net begonnen. Vanuit de UT is nu al een
prachtig netwerk opgebouwd: voor MRI aan dieren kunnen we prima
werken met de al genoemde collega’s in Nijmegen, MRI op de hoogst
mogelijke magneetvelden gaat voor ons prima met Dennis Klomp en zijn
andere collega’s in Utrecht. De stap naar de kliniek maken we steeds daar
waar we de meest geschikte klinische setting kunnen vinden. Voor de
Vaatchirurgie werken we met Bob Geelkerken in het MST en het UMCUtrecht, voor de chirurgie met Anneriet Dassen die de magnetische
RFID-marker in de borsttumor casus in Europa aan het introduceren is.
Zij doet dat samen met TG-alumnus Anke Christenhusz. Voor meer op
de cardiologie gerichte nieuwe medische technieken zijn we nu samen
met Siemens de relaties met het Haga-ziekenhuis in den Haag aan het
uitbouwen.
Voor mijzelf is het 7 jaar geleden geopenbaarde neurologische
ziektebeeld, onderweg soms wel een lastige belemmering geweest. De
afgelopen jaren heeft zich dat voor mij, en ook mijn neuroloog, tot een
onverwachte verbetering ontwikkeld. Méér nog dan van de resultaten
op de UT, geniet ik enorm van deze herontdekking van mijn steeds

beter bewegende lichaam. Waar 7 jaar geleden een korte wandeling
al een opgave was, ben ik nu weer regelmatig aan het rennen. Dat is
weliswaar op een 10 keer kortere afstand dan toen ik halve-marathon
wedstrijden liep, maar het voelt voor mij als een veel groter mirakel.
Met enorm veel plezier maak ik nu hélemaal zonder alcohol, farmacie
of andere drugs, mijn steeds minder wiebelende passen en vraag me af
waar dat voor mij uit zou kunnen gaan komen.
Tenslotte dank ik alle collega’s op de UT en de omgeving daaromheen,
die deze afgelopen jaren met mij hebben samengewerkt aan al mijn
klussen. Vooral de laatste maanden heb ik veel en vaak aan jullie extra
vragen moeten stellen. Dus Arthur, Tanja en de hele MD&I-groep
daaromheen, enorm veel dank voor al jullie extra assistentie en begrip
in deze periode.
Ik heb gezegd.
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