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T E C H T A L K
D E L F T

Met Tech for Health 
laat de TU Delft 
zien hoe Delftse 
technologie kan 
leiden tot een betere, 
toekomstbestendige 
zorg. De TU Delft 
werkt daarvoor samen 
met onder meer het 
Erasmus ziekenhuis in 
Rotterdam. Delftse 
technologie helpt onze 
gezondheid – reden om 
daar in deze Techtalk 
aandacht aan te 
besteden. 
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MINDER PIJN BIJ ARTROSE
/
Zo’n 85 procent van de 1½ miljoen 
Nederlanders met artrose heeft dagelijks 
te maken met pijn. Een geneesmiddel is er 
niet. Maar door zo vroeg mogelijk de juiste 
behandeling te vinden, kunnen pijnklachten 
wel worden verminderd. TU Delft-hoogleraar 
Jaap Harlaar werkt daarom aan een nieuw 
lab dat biomechanica combineert met 
radiografie. Met behulp van een 3D-model 
kan de mechanische belasting van het 
kraakbeen in beeld worden gebracht. “Zo 
zien we welke behandeling nodig is om

‘Artrose eerder en beter 
behandelbaar maken’ 

klachten te verminderen. Deze ‘precisie-
diagnostiek’ scheelt tijd, geld en vooral 
veel ongemak en pijn bij de patiënt”, aldus 
Harlaar, die dit lab, in samenwerking 
met het Erasmus ziekenhuis gaat leiden. 

Zijn droom is om over vijf tot acht jaar 
iedere patiënt met beginnende artrose te 
kunnen onderzoeken. “En direct met de 
juiste behandeling te kunnen starten en de 
ziektelast zo veel mogelijk beperken.”

Meer techtalk? Check www.tudelft.nl/
techforhealth.

HARTRITMESTOORNISSEN BETER BEGRIJPEN
/
Meer dan 300.000 mensen in Nederland hebben last van hartritmestoornissen. Dit zorgt voor 
verschillende klachten, van vervelend tot levensbedreigend. Om tot een goede behandeling 
te komen, is het nodig te begrijpen hoe hartritmestoornissen ontstaan. Cardioloog-
elektrofysioloog aan het Erasmus MC én hoogleraar aan de TU Delft Natasja de Groot 
doet daar onderzoek naar. “Sinds 2010 vragen we iedereen die in het Erasmus MC een 
openhartoperatie ondergaat, of ze daaraan willen meewerken. Tijdens de operatie voeren we 
dan metingen uit direct op het hart en verzamelen zo unieke data over elektrische geleidingen 
in het hart.” De data wordt direct doorgestuurd naar een digitaal platform. “Daarmee kunnen 
we tijdens de meting de chirurg bijsturen en de data gemakkelijk analyseren. We zien nu 
direct een soort geografische kaart van het hart. Zo wordt dus ook duidelijk waar het signaal 
hapert.” 

Wat levert deze data op? “Ik verwacht dat we binnen twee jaar beter begrijpen hoe elektrische 
geleiding bij verschillende hartafwijkingen verstoord is. We weten dan ook in welke gebieden 
van het hart geleidingsstoornissen voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee de 
basis leggen voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën en het leven van hartpatiënten echt 
kunnen verbeteren.”

Meer techtalk? Check: www.tudelft.nl/techforhealth. 

IK HOOR, IK HOOR…
/
‘Deze app is best geweldig.’ Dat is één van de vele enthousiaste reacties op de app en bril van 
de Delftse startup Envision. Die heeft zich ten doel gesteld om blinden en slechtzienden te 
laten horen wat er te zien is. Een menukaart? Routekaart? Boek zonder braille? De app en de 
bril laten het horen. De app en bril kunnen ook de omgeving beschrijven, je vrienden op een 
terras herkennen, of iemand online laten meekijken. Je ziet het misschien niet of slecht, maar 
je hoort het uitstekend – zelfs als het gaat om een onleesbare krabbel. Envision is in 2017 
begonnen. Ze zijn inmiddels in meer dan 200 landen actief. Dat worden er alleen maar meer, 
want het bedrijf heeft onlangs € 1,5 miljoen opgehaald om hun producten op te schalen.

Meer techtalk? Check: https://nl.letsenvision.com.

ULTRASNELLE DIAGNOSE MET 
ULTRASOUND
/
Kan je met geluidsgolven beroertes voorkomen? Volgens 
David Maresca van de TU Delft wel. Hij onderzoekt een 
technologie om met echografie tot op celniveau door 
te kunnen dringen. Zo kan een lichte beroerte sneller 
worden ontdekt en direct met de juiste preventieve 

Tijdwinst kan verdere schade voorkomen

behandeling worden gestart. Nu zijn daar nog meerdere 
testen voor nodig, waar zomaar drie weken overheen 
gaan. Met een ultrasound scan is de uitslag in een 
kwartiertje bekend. Dat levert niet alleen tijdwinst op, 
maar kan ook verdere, levensbedreigende schade helpen 
voor komen.

Meer techtalk? Check www.tudelft.nl/techforhealth.

ALGORITMES TEGEN 
ALZHEIMER
/
Mensen leven langer. Daardoor 
neemt ook het aantal mensen 
met alzheimer toe – binnen 
20 jaar heeft ½ miljoen mensen 
Alzheimer, is de verwachting. 
Hoe kunnen we deze, nu nog 
ongeneeslijke ziekte beter 
doorgronden? TU-Delft 
onderzoeker Marcel Reinders 

Algoritme achterhaalt 
‘alzheimer-gen’

onderzoekt dit, samen met het 
Alzheimercentrum Amsterdam 
van het Amsterdam UMC. 
Het DNA en eiwit van gezonde 
100-plussers wordt vergeleken 
met dat van alzheimer-patiën-
ten. De TU Delft analyseert de 
data en ontwikkelt algoritmes 
om patronen in de data te 
ontdekken. Dat heeft er onder 
meer al toe geleid dat specifieke 
gen-afwijkingen zijn ontdekt 
die een sterke aanwijzing 
vormen voor het krijgen van 
alzheimer. 

Meer techtalk? Check www.
tudelft.nl/techforhealth.


