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Wie een beetje 
innovatief is, heeft 
weinig te zoeken op 
de internationale 
hightech-beurs CES. 
Alleen als je enorm 
innovatief en inven-
tief bent, gaan de 
deuren van CES voor je 
open. CES werd begin 
deze maand gehouden in 
Las Vegas. De Delftse 
startups en scale-up 
op deze pagina waren 
daarbij.

CORONATEST IN DRIE MINUTEN?
/
Wat als je binnen drie minuten kunt weten of 
je wel of niet besmet bent met corona? Nou, de 
Delftse startup Nostics weet het wel. Het is dé 
manier om veilig van een evenement te genieten, 
of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Of om je 
oma of opa in het verzorgingshuis te bezoeken of 
naar je werk te gaan. En het mooiste is: Nostics 

Nostics: snel & veilig

kan een platform daarvoor leveren! Nostics 
bestaat uit wetenschappers, artsen, nanotech-
ingenieurs, microbiologen, en experts op het 
gebied van machine learning. Binnen drie 
minuten weet je het – betrouwbaar, snel, 
geautomatiseerd en digitaal. (En als er iets is 
wat tijdens de techbeurs in Las Vegas geweerd 
moest worden, was het wel corona.)

Meer techtalk? Check www.nostics.com.

MEEKIJKEN MET EEN CHIRURG?
/
Wat als je met de chirurg kunt meekijken bij een operatie alsof je zélf de operatie uitvoert? Nou, de Delftse 
startup Crescent Med weet het wel. Je kunt de operatiekamer dan snel en eenvoudig delen met studenten, 
collegezalen, collega’s of specialisten uit de hele wereld. Je kunt chirurgische ingrepen interactief maken. 
En het mooiste is: Crescent Med kan zo’n streamingplatform bieden. En de chirurg merkt er niets

Camera met chirurgische precisie
 
van, want hij heeft gewoon de handen vrij om de operatie uit te voeren. Dankzij de hightech CVL, de Crescent 
Vision Live hoofdcamera. (En als er íets is wat tijdens de techbeurs gewaardeerd wordt, zijn het wel slimme 
hightech-oplossingen. Logisch dat deze startup een CES Innovation Award mee naar huis kon nemen.) 

Meer techtalk? Check www.crescent-med.com.

VAN RAMEN EEN BEELDSCHERM MAKEN?
/
Wat als je van ramen een beeldscherm kunt maken? Nou, de Delftse startup 
VideowindoW weet het wel. Je kunt mensen ermee informeren op stations of 
vliegvelden. Of mensen kalmeren in ziekenhuizen, of inspireren op het werk 

Is het een raam? Het is een beeldscherm!

of in musea of op scholen. En het mooiste is: VideowindoW beschikt over de 
technologie om ramen te transformeren tot mega-grote transparante beeld-
schermen. Die kunnen beleving toevoegen en ook nog eens CO2-uitstoot 
reduceren. (Dan begrijp je ook waarom VideowindoW op CES uit meer dan 
2000 inzendingen de ‘Best of Innovation Award’ in haar categorie kreeg 
toegekend.)

Meer techtalk? Check www.videowindow.eu.

SENSOREN DIE ZICHZELF 
KUNNEN OPLADEN?
/
Wat als sensoren stroom kunnen halen uit 
hun omgeving? Nou, de Delftse – inmiddels 
– scale-up Nowi weet het wel. Nooit meer 
vervuilende batterijen vervangen. Gratis 
stroom, gewoon plug & forget. En het mooi-
ste is: Het is Nowi gelukt om een chip 

Nooit meer batterijen verwisselen 

te ontwikkelen die het mogelijk maakt voor 
sensoren om zich op te laden met het licht, 
trillingen of zelfs radiogolven in hun omge-
ving. Nowi incasseerde de afgelopen jaren 
prijzen en awards bij de vleet – en dat is op 
CES niet anders. (Logisch dat deze scale-up 
is uitgeroepen tot CES 2022 Innovation 
Awards Honoree.)  

Meer techtalk? Check www.nowi-energy.com.

VR DIE VOELT ALS ECHT?
/
Wat als virtual reality aanvoelt als ‘in het echie’? Nou, de Delftse startup 
SenseGlove weet het wel. Dan kun je werkzaamheden trainen op een veilige 
manier. Of prototypes veilig uitproberen. Of trainingstechnieken op een veili-
ge manier onderzoeken en ontwikkelen. En het mooiste is: SenseGlove heeft 
daarvoor draadloze handschoenen ontwikkeld. Daardoor voelt het alsof 

Het gevoel in de vingers krijgen

je écht met een klopboor aan het werk bent, of met een brandslang in je 
hand de brand aan het blussen bent. Als het gaat om virtual reality, lijken de 
SenseGlove handschoenen de finishing touch te bieden. (Desondanks was 
SenseGlove ‘in het echie’ aanwezig op de hightech-beurs CES in Las Vegas.)

Meer techtalk? Check www.senseglove.com.


