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BMW SPUIT NIEUWE X6 IN
VANTABLACK
Je moet er niet ’s nachts mee willen
rijden, maar gaaf is ‘ie wel: de nieuwe
BMW X6, gespoten in Vantablack, de
donkerste kleur op aarde. Het Duitse
automerk wil met deze actie zijn
nieuwste model promoten.
Vantablack is dankzij nanotechnologie – denk
aan piepkleine koolstofdeeltjes – in staat om
liefst 99,96 procent van het licht dat het raakt
te absorberen. Het bijzondere spul werd vorig
jaar door wetenschappers geïntroduceerd,
maar inmiddels is er al een nieuwe versie van
uitgebracht. Vantablack 2.0 is zó donker dat
de hoeveelheid licht niet eens meer meetbaar
is. Als je een T-shirt in Vantablack 2.0 zou
dragen, zou je bijna tweedimensionaal lijken.
Het materiaal reflecteert zo weinig licht dat je
geen vormen kunt onderscheiden.
In de video – check Technischweer.nl! – is te
zien dat het menselijk oog totaal geen raad
weet met Vantablack. Het spul is zowel door
het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology als door diens Britse
tegenhanger getest, en beide organisaties
concluderen dat Vantablack zonder twijfel de
donkerste kleur op aarde is.

Foto: Julia Lav / Shutterstock.com

TOYOTA ONTWIKKELT

VR-HUISHOUDROBOT
TRI, het onderzoeksinstituut van Toyota, traint robots zodat ze met behulp van virtual reality huishoudelijke taken kunnen uitvoeren op aangeven van
mensen.
’Normaal
gesproken’
wordt een robot een specifieke taak aangeleerd
door vooraf bepaalde
parameters in te stellen.
De onderzoekers van
Toyota kozen een andere aanpak. Ze besloten
3D-scantechnologieën
en VR toe te passen,
zodat menselijke instructeurs kunnen meekijken

met wat de robot ziet.
Hierdoor kan een persoon de robot dagelijkse
taken leren door aantekeningen te maken.
Denk bijvoorbeeld aan
relatief simpele handelingen zoals het oppakken
van een beker.
NIET TE KOOP
De huishoudrobot kan

niet alles. Zo kan hij niet
generaliseren wat hij
heeft geleerd. Wat hij
heeft geleerd kan hij dus
niet toepassen op andere, vergelijkbare situaties.
De robot zal overigens
niet snel te koop zijn.
Volgens TRI is hij niet
bedoeld voor de consumentenmarkt,
maar
eerder als een proof-ofconcept voor toekomstig
onderzoek. Meer over
het onderzoek van Toyota is te vinden op de preprint-server ArXiv.

KO-AR HEEFT STAGEPLEKKEN

Heb jij de
uitstraling?
KO-AR heeft stageplekken voor
scholieren met MBO of HBO niveau
(M/V) om het ambacht van anodiseur,
inpakker, straler en opzetter te leren.
Interesse?
Stuur je motivatie naar info@ko-ar.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst
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Steek jij graag
je handen uit
de mouwen?
Wij zijn op
zoek naar
nieuwe
collega’s!
Leerling
hulpmonteur

Servicemonteur
installatietechniek

Als leerling hulpmonteur werk je samen met een ervaren CV-monteur.
Samen voer je montage- en installatiewerkzaamheden uit. Holland Warmte
ziet de toekomst warm en duurzaam tegemoet en is dan ook op zoek naar
nieuwe collega’s.

Als servicemonteur ben jij hét gezicht van Holland Warmte. Je komt veel bij
klanten over de vloer voor het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen
van storingen aan CV-ketels. Holland Warmte ziet de toekomst warm en
duurzaam tegemoet en is dan ook op zoek naar nieuwe collega’s

Jij bent:

Een jong en enthousiast persoon die weet van aanpakken en bereidt
is tot het volgen van een MBO opleiding installatietechniek. Holland
Warmte is hiervoor een erkend leerbedrijf.

Jij bent:

Diegene die zelfstandig vanuit zijn vakkennis in staat is om op
vakbekwame wijze en klantvriendelijke manier binnen ons team de
werkzaamheden te kunnen verrichten. Bovendien ben jij flexibel en heb jij
geen 9 tot 5 mentaliteit.

Jij hebt:

Recent jouw middelbare school afgerond, hebt interesse in techniek en
de ambitie om met ons mee te groeien.

Jij hebt:

Bij voorkeur een MBO opleiding servicemonteur installatietechniek in het
bezit van rijbewijs B en VCA certificaat (of bereidt om deze bij ons te halen)
met de ambitie om met ons mee te groeien.

Wij zijn:

Sinds 1965 is Holland Warmte een gespecialiseerd familiebedrijf in
centrale verwarming en airconditioning. Met name cv- en airconditioning
installatie alsmede het onderhouden hiervan vormen een belangrijke
activiteit binnen ons installatiebedrijf.

Wij zijn:

Sinds 1965 is Holland Warmte een gespecialiseerd familiebedrijf in
centrale verwarming en airconditioning. Met name cv- en airconditioning
installatie alsmede het onderhouden hiervan vormen een belangrijke
activiteit binnen ons installatiebedrijf.

Wij bieden: Een zeer afwillende baan met de mogelijkheid tot doorgroeien en een
salaris overeenkomstig ervaring en prestatie.

Wij bieden: Een zeer afwillende baan met de mogelijkheid tot doorgroeien en een
salaris overeenkomstig ervaring en prestatie. Daarnaast wordt je voorzien
van een goed uitgeruste en moderne servicewagen met iPad en telefoon.

Word jij onze nieuwe collega? Wij kijken uit naar jouw CV en jouw motivatie om aan de slag te gaan als monteur bij Holland Warmte!

VERWARMING & AIRCONDITIONING

Vestiging Numansdorp
J. van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp

T 088-1180800
E info@hollandwarmte.nl
I www.hollandwarmte.nl
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MET TEAM KOUTERS

NAAR DE POOLCIRCEL IN EEN BARREL

LEVENSMISSIE
Vanmorgen zag ik een meisje in een tv-programma. Ik schat dat ze een jaar of acht, negen
was. Voor haar stond al vast wat ze wil gaan
doen: medicijnen maken. Haar oma leed aan
dementie en woonde twee jaar lang bij haar en
haar familie. Daardoor zag ze de enorme impact
van deze vreselijke ziekte, en wat dementie met
iemand – en zijn omgeving – doet. Daardoor was
ze ervan overtuigd: ik wil later medicijnen ontwikkelen.
Ik werd erdoor ontroerd. Dat dit meisje op zo’n
jonge leeftijd de aftakeling van haar oma van
dichtbij heeft meegemaakt en daar zo goed over
kon vertellen. Nog meer deed haar vastberadenheid me wat. In het laboratorium zag je haar
stralen: hier worden oma’s gered. Hier ligt haar
doel, haar missie.

Stel je voor: een barrel van minstens twintig jaar oud dat je
voor weinig op de kop hebt getikt. En dat je daarmee in de
winter naar de poolcirkel van Noorwegen rijdt. Deze 5-daagse
Road Trip bestaat en heet de Carbage Run.
De route is elk jaar anders en brengt
je over de mooiste wegen van Europa naar bijzondere plekken waarvan
je het bestaan niet eens wist. The
Carbage run gaat niet om snelheid
en/of tijd maar wel om creativiteit,

gekkigheid, avontuur en lol maken.
Het gaat er niet om wie het eerste
aankomt maar natuurlijk is er wel
een wedstrijdelement. Elke dag krijg
je opdrachten mee waarmee je punten kunt scoren en het team met de

WERKEN MET
INDUSTRIËLE
ROBOTS

meeste punten aan het einde van de
week wint. Voorbeeld? Laat je auto
tien meter door de lucht zweven en
film dat. Succes. Vind maar een takelwagen in de uitgestrekte bossen
van Noorwegen.
Met een oud barrel is de kans natuurlijk groot dat je pech krijgt onderweg.
En dat is nou precies de bedoeling. Je
bent geen echte Carbage-runner als
je auto het niet begeeft. The Carbage
run heeft geen sleepwagen, pechservice of technische dienst maar je
staat er zeker niet alleen voor. Van je
mede-runners moet je het hebben en
dat is de afgelopen jaren gebleken:
runners helpen elkaar altijd. Het is
één grote familie.

WIJ DOEN
MEE!

vacatures en (afstudeer)stages

Nou ja, de redactie niet zelf. Maar
we steunen wel twee bikkels die in
februari meeracen naar de Noorse poolcirkel. De broers Patrick
en Jeroen Kouters scheuren in
hun Chevrolet Blazer 4 uit 1997
ijskoud mee en wij sponsoren
het duo. Dit Team Kouters sleurt
dankzij hun 4.3 liter V6-motor (193
pk) alle lezers mee door het koude
Scandinavië.
De MAAK en ook het instagram-account Technischweer zijn
overal bij. Volg deze Brabantse
broers op hun heroïsche tocht.
Mede mogelijk gemaakt door

Zelf heb ik vaak het gevoel dat ik maar wat doe.
En dat het er niet toe doet. Ja, ik kan een aardig
woordje schrijven. Maar heeft iemand er écht
wat aan? Ik weet het niet, ik kan het ook niet
controleren of nagaan. En de vraag is: moét iemand er iets aan hebben? En zo ja, moét ik dat
dan weten?
Misschien vind ik daarom techniek zo interessant. Daar heb je namelijk wat aan, techniek
helpt de mensen verder. Neem de ‘robotworm’.
Bedacht door knappe koppen van het MIT. Die
worm zet mogelijk de medische wereld op z’n
kop. Het is een magnetisch bestuurbare worm,
zó dun, dat hij zich door hersenvaten kan voortbewegen om bloedpropjes te verhelpen na een
beroerte. Of neem de ‘minimedicijnenfabriek’,
ontwikkeld door de TU in Eindhoven. Met behulp
van zonlicht kan die fabriek overal ter wereld –
en zelfs daarbuiten – goedkoop medicijnen produceren. Hoe gaaf is dat? Dat je de bedenker of
(mede-)ontwikkelaar bent van zo’n technologie?
Dan sta je wel aan de basis van iets groots.
Wie weet zien we het meisje over een aantal jaren
wel terug in het nieuws. Met hét medicijn tegen
Alzheimer dat ze heeft ontwikkeld. Ik schrijf er
dan een stukje over
voor jullie. En dan
ben ik trots dat
ik een heel klein
ieniebeetje onderdeel mag zijn van
iets groots.

Lisette
Biesenbeek
Hoofdredacteur

DG Adv De Maak Augustus v1.indd 1

29-08-19 22:15
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SLIMMERDS MAKEN
STERKSTE ZILVER OOIT
Wetenschappers hebben een zilversoort ontwikkeld die 42 procent sterker is dan het vorige recordzilver. Een doorbraak in de
technologische vooruitgang, want hiermee kunnen bijvoorbeeld
lichtere vliegtuigen en betere zonnepanelen worden gemaakt.
Maar dat is niet eens het belangrijkste.
Niet alleen is het metaal veel sterker dan
ooit, het kan ook elektriciteit geleiden. Dit
is bijzonder omdat metalen normaal gesproken hun elektrische geleidbaarheid
verliezen naarmate ze sterker worden.
JIU-JITSU OP NANOSCHAAL
Alle metaalsoorten bevatten fouten. Hierdoor worden ze zacht en breekbaar.
Door een klein beetje koper door het zilver te mengen, konden de wetenschappers twee soorten fouten op nanoschaal
veranderen in een krachtige interne
structuur. Dit komt doordat deze fouten
onzuiverheden aantrekken. Als een soort
jiu-jitsu op atomaire schaal wisten de
wetenschappers met een koperen onzuiverheid - een vorm van doping of microlegering - de fouten in het zilver in hun
voordeel om te draaien, en te gebruiken
om het metaal te versterken én de elektrische geleidbaarheid te behouden.
HOE KLEINER, HOE STERKER
Uitgangspunt voor het onderzoek is een
fundamenteel idee van materiaaltechnologie. Hoe kleiner de materiaalkorrel, hoe
sterker hij wordt. Wetenschappers noemen dit de Hall-Petch-relatie. Dankzij dit
principe kunnen onderzoekers al meer
dan zeventig jaar sterkere legeringen en

geavanceerd keramiek maken.
Maar als metaalkorrels oneindig klein
worden, worden de grenzen tussen de
deeltjes instabiel en beginnen ze te bewegen. Om metalen sterker te maken,
wordt gebruikgemaakt van ‘coherente
dubbele grenzen op nanoschaal’. Dit
is een speciaal type korrelgrens. Deze
structuren kunnen niet worden vervormd.
Maar als de ruimte tussen de twee grenzen als gevolg van ‘foutjes’ onder een
kritische grootte van een paar nanometer
komt, worden ook deze structuren zacht.
FOUTEN BEHEERSEN
Volg je het nog? Simpel gezegd zijn
nanokristallen stukjes stof en de ‘nanotwins’ de draden, maar dan op atomaire schaal. De wetenschappers hebben
deze twee gecombineerd waardoor ze
een metaal konden maken met ongekende mechanische en fysieke eigenschappen. Dit komt doordat de koperatomen,
die iets kleiner zijn dan de zilveratomen,
zich in fouten in zowel de korrelgrenzen
als de dubbele grenzen op nanoschaal
bewegen.
Hierdoor kon het team, eerst met behulp van computersimulaties van atomen
en later met echte metalen, het nieuwe
supersterke zilver creëren. De kleine ko-

Beeld: Shutterstock.com

peren onzuiverheden in het zilver voorkomen dat de foutjes bewegen, maar
vormen samen zo weinig metaal - minder
dan één procent van het totaal - dat de
elektrische geleidbaarheid van het zilver
behouden blijft.
Met deze ontdekking maakt het onderzoeksteam niet alleen korte metten met
de verzachting van metaal die ontstaat
als korrels en dubbele grenzen te klein
worden. Ze hebben ook de Hall-Petch-limiet verbroken. Volgens de wetenschappers zijn metalen met dubbele grenzen

die minder dan zeven nanometer uit elkaar liggen, het sterkst.
TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG
De wetenschappers zijn ervan overtuigd
dat hun onderzoek, dat in september gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature
Materials, ook op veel andere metalen
kan worden toegepast. Ze verwachten
dan ook dat hun studie leidt tot grote
technologische vooruitgang, van efficiëntere zonnepanelen tot lichtere vliegtuigen
en veiliger kerncentrales.

BEEST VAN EEN GAMESTOEL
Als je nog op zoek bent naar iets leuks voor in je mancave,
dan is de Predator Thronos van Acer misschien een idee. Er
hangt echter wel een flink prijskaartje aan deze futuristische
gamestoel: voor 26.000 euro is ‘ie van jou.
De stoel is geïnspireerd op een schorpioen en speciaal ontworpen voor
de meest ultieme en comfortabele game-ervaring. Hij is ontworpen in
raceautostijl, met bedieningselementen
waarmee je onder andere naar voren of
naar achteren kunt leunen en de hoogte
van de zitting kunt instellen. Een beetje
zoals een tandartsstoel, maar dan met

een andere adrenalinestoot.
De Predator Thronos wordt geleverd
met een draaibaar toetsenbordblad,
hoogkwalitatieve speakers, een kabelmanagementsysteem, en een bewegende achterarm met drie gebogen
highres monitoren die zorgen voor een
panoramisch zicht tijdens het gamen.
De stoel heeft zelfs een speciale functie
waarmee je naar links en rechts wordt
geslingerd tijdens het racen, of die trilt
bij de terugslag van een wapen – mocht
je ook willen schieten tijdens het rijden.
De Predator Thronos wordt geleverd
met Acer’s Orion 9000 desktop, zodat je de nieuwste Intel-processor en
NVIDIA-graphics krijgt en (bijna) letterlijk
als een god kunt gamen. De gamestoel
is verkrijgbaar vanaf eind dit jaar.

Zwolleweg 6
2803 PS Gouda
Tel:+31 (0) 182 535 523

linkedin.com/company/iscar-nederland-b-vinfo@iscar.nl
www.iscar.nl
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SKATEBOARD LAADT OP
TERWIJL JE LOOPT

Als je dacht dat de grenzen
van de virtuele wereld al bereikt zijn, think again! BDCI
heeft voor Samsung C.lab
een VR-bril ontworpen met
een kijkhoek van 220 graden,
voor een panoramisch zicht.
Hierdoor wordt je VR-ervaring nog intenser en boeiender.

Beweeg jij je weleens voort op een skateboard? (Dat rijmt, haha). De Zuid-Koreaanse industrieel ontwerper Jaehyuk
Lim heeft samen met Nike een skateboard ontworpen dat makkelijk is mee te nemen en op
te laden.

Beeld: Shutterstock.com
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MET NIKE ‘SWOOSH’
Het board heeft een strakke, futuristische
uitstraling en is verkrijgbaar in zwart-wit
reliëf, maar ook in een donkergrijze kleur.
De wielen zijn kleiner dan de gebruikelijke skateboardwielen. Hierdoor kom je
gemakkelijker van A naar B. Verder is op
het board op verschillende plekken de
bekende Nike ‘Swoosh’ terug te vinden,
waaronder op het midden van de wielen,
op de neus van het board en op het midden van het boardplatform.
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RUGZAK LAADT OP
Eén daarvan is dus de Zuid-Koreaanse
Lim. Hij is ervan overtuigd dat een skateboard heel efficiënt is voor het doel waar
het voor dient, namelijk vooruitkomen,

maar als het niet worden gebruikt, kan
het soms vermoeiend zijn om het ding
constant mee te zeulen.
Lim bedacht daarom het Nike Electric
Cruiser Board: een elektrisch, persoonlijk
transportmiddel dat niet alleen gebruiksvriendelijk is, maar ook makkelijk om mee
te nemen. Het skateboard wordt geleverd met een Cruiser-rugzag, waar je het
in kunt stoppen als je ‘m niet gebruikt.
En nu komt het mooiste: terwijl het skateboard in je rugzak zit, laadt je rugzak
het board op, waardoor je er zo weer op
kunt springen als je het weer nodig hebt.

23

Skateboarden is tegenwoordig allang
niet alleen een sport meer, het is ook een
hobby, een kunstvorm en een manier om
vooruit te komen. Het skateboard wordt
steeds populairder en het is dan ook
geen verrassing dat steeds meer ontwerpers geavanceerde concepten voor
skateboards bedenken.

NAADLOZE VR-BRIL
MET KIJKHOEK VAN
220 GRADEN

IS

Naast futuristische technologie heeft
BDCI ook gezorgd voor een futuristische look. Onnodige lijnen en
spleten in de bril zijn verwijderd, met
als resultaat een naadloos apparaat. Zelfs details zoals de aan- en
uitknop en het knopje om de grootte
van de headset in te stellen, gaan
op geniale wijze op in het design.

O 9001

GECERTIFICEERD LASSEN
FRAMEBOUW - PLAATWERK
APPARATENBOUW - PIPING
LICHT CONSTRUCTIEWERK
MODULEBOUW

M
ICT/HR
BK
W T BEN /AFTSTUDEER
STAGE

OPDRA

CHTEN

2D & 3D SNIJ- ZETWERK
SNEL EN EENVOUDIG
EEN ONLINE OFFERTE
AANVRAGEN VAN UW
LASERSNIJWERK, GA
DAN NAAR ONZE SITE
LASERSNIJWERK.EU

OP

N IV E A U
N HBO
MBO E

ENGINEERING
MACHINEBOUW
SERVICE

BATEQ.EU

METAALBEDRIJF

BAAS BV
BAAS-METAAL.COM

LASERSNIJDEN CNC-ZAGEN
CNC-(VLOEI)BOREN WALSEN
KANTEN GLASPAREL-STRALEN
(ROBOT)LASSEN ENGINEERING
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DOORBRAAK IN 3D-GEPRINTE ORGANEN
MAYONAISE
Met SWIFT kan dit dus wel. Eerst wordt
een matrix van orgaanbouwblokken gevormd van honderdduizenden aggregaten,
afgeleid van stamcellen. De aggregaten
worden gemengd met een speciale oplossing, om zo een levende matrix te maken.
Bij lage temperaturen is de matrix zo dik als
mayonaise; zacht genoeg om te manipuleren zonder de cellen te beschadigen, maar
dik genoeg om zijn vorm te behouden. Dit
maakt hem perfect voor 3D-printing.
In deze matrix worden vaten gestopt waardoor zuurstof en andere voedingsstoffen
aan de cellen kunnen worden geleverd. De
matrix heeft niet alleen een hoge celdichtheid, net als echte organen. De ‘stroperige’
matrix maakt het ook mogelijk om een vatennetwerk na te bootsen.

Beeld: Shutterstock.com

Het is onderzoekers van Harvards Wyss Institute for Biologically
Inspired Engineering en John A. Paulson School of Engineering
and Applied Sciences (SEAS) gelukt 3D-geprinte bloedvaten te
ontwikkelen waarmee levensvatbare kunstmatige organen kunnen worden gemaakt.

BZIGO SCANT
KAMER OP
MUGGEN
MET LASER
Je kent het wel: lig je net lekker in je nest, vliegt er zo’n
rotmug boven je hoofd die je
uit je slaap houdt. Stop met
huilen, want nu is er de Bzigo, een apparaat dat je kamer
scant op de irritante beestjes.
Heeft hij er één gevonden,
dan wijst hij hem aan met
een laserstraal.
Via de Bzigo app – die je wel eerst
even op je telefoon moet zetten –
krijg je een melding als de Bzigo een
mug heeft gedetecteerd. Het enige
dat je nog moet doen, is opstaan om
de mug, en daarmee jezelf, uit zijn lijden te verlossen.
BZIGO 2.0
Je moet wel wat over hebben voor
de veredelde vliegenmepper. Het
apparaat gaat een kleine 170 dollar
kosten. Voorlopig zul je het bovendien nog wel even zonder moeten
stellen. De Bzigo komt namelijk pas
in 2021 op de markt. Beter nog is het
om te wachten op Bzigo 2.0. Het is
de bedoeling dat de volgende versie de muggen niet alleen opspoort,
maar ook doodmaakt. Ideaal!

De techniek, genaamd SWIFT, kan worden
gebruikt om menselijke organen te repareren en te vervangen door organen die met
eigen cellen van patiënten in het lab zijn
gekweekt. De ontdekking is een enorme
stap in de goede richting om functionele
menselijke organen buiten het lichaam te
maken.

OPLOSSING VOOR TEKORT
In de VS sterven elke dag twintig mensen
die wachten op een donororgaan. Hoewel
jaarlijks meer dan 30.000 transplantaties
worden uitgevoerd, staan op dit moment
meer dan 113.000 patiënten op de wachtlijst. Kunstmatig gekweekte menselijke
organen zouden het tekort aan organen
kunnen oplossen. Het was al mogelijk om
levende weefselconstructies in de vorm
van menselijke organen te maken. Alleen
was het nog niet gelukt om deze weefsels
dezelfde celdichtheid en functies te geven
als echte organen.

GEBAKKEN EI
Wanneer de koude matrix wordt verwarmd
tot 37 graden Celsius, wordt hij steviger,
net als een gebakken ei. Nadat de gelatine-inkt is verdwenen, blijft er een netwerk
van vaten achter waarmee de cellen kunnen worden gevoed met zuurstof en voedingsstoffen.
De onderzoekers waren in staat om de diameter van de vaten te variëren van 400
micrometer tot 1 millimeter, en ze naadloos
aan elkaar te verbinden om de vertakte
vaten in de weefsels te vormen. Orgaanweefsels met deze ingebedde vaten bleven levensvatbaar, terwijl weefsels zonder
dit vatennetwerk binnen twaalf uur celdood
waren. Meer weten? Het hele onderzoek is
gepubliceerd in Science Advances.

WETENSCHAPPERS ONTWIKKELEN
‘MINIHERSENEN’
Wetenschappers zijn ‘as we
speak’ bezig met het ontwikkelen van minihersenen in
het International Space Station. Ja, je leest het goed. Op de
Universiteit van Californië zijn
zenuwcellen gekweekt die vervolgens de ruimte in zijn gestuurd. Inmiddels blijken de
cellen hersengolven af te geven
die vergelijkbaar zijn met die
van vroeggeboren baby’s.
Het lijkt iets uit een horror story,
en het is hoe dan ook een bizarre
ontdekking. Hij dwingt wetenschappers om opnieuw te kijken naar
de beperkingen van in het lab gekweekte mini-organen, en daarbij
goed na te denken over de ethische
kwesties daaromheen.
AlyssonMuotri, de bioloog die de
zenuwcellen kweekte, koppelde de
minihersenen aan spinachtige robots om hun hersenactiviteit te le-

zen. De resultaten laten zien dat het
mogelijk is om gedeeltelijk bewust
leven buiten het lab te realiseren.
Het menselijk brein is zo complex dat
wetenschappers nog steeds gissen
naar hoe het precies werkt. Als de
hersengolven een teken zijn dat de

organen in staat zijn tot bewustzijn,
krijgen neurowetenschappers te maken met een groot ethisch dilemma.
Namelijk dat verder experimenteren
mogelijk een zelfbewust, mensachtig leven zou kunnen creëren, maar
óók kan vernietigen.
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ROBOTWORM SCHUDT MEDISCHE WERELD OP

TOVER JE FIETS
BINNEN NO-TIME
OM TOT E-BIKE
Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Of toch wel? Er is nu het GeoOrbital-wiel waarmee je je goeie ouwe fiets
kunt omtoveren tot een e-bike. Ideaal als
je A. best lui bent en B. geen bergen met
geld hebt om uit te geven aan een nieuwe
elektrische fiets.

Wetenschappers verbonden aan het MIT hebben mogelijk voor een medische doorbraak gezorgd. Ze hebben
een magnetisch bestuurbare ‘wormrobot’ ontworpen, genaamd Robot-Thread, die door hersenvaten kan worden
geleid. De worm kan zo bloedpropjes verhelpen die zijn
ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte.
De uitvinding zou ervoor kunnen
zorgen dat hersenchirurgen op
plekken in het menselijk brein komen die tot nu toe onbereikbaar waren, zonder dat dit al teveel impact
heeft op de patiënt. Gebeurt dit binnen een kritisch tijdsbestek van 90
minuten, dan kan permanente hersenbeschadiging voorkomen worden, aldus universitair hoofddocent
werktuigbouwkunde Xuanhe Zhao.
INGRIJPEND
Tot nu toe worden bloedpropjes
in de hersenen verwijderd met een
dunne draad die in een slagader ergens in het lichaam van een patiënt
wordt gestoken. Met behulp van
een fluoroscoop, die de bloedvaten

met röntgenstralen in beeld brengt,
wordt de draad met de hand in het
beschadigde deel van de hersenen
gedraaid.
Vervolgens worden via een katheter
in de draad medicijnen ingebracht
om het stolsel op te lossen. Deze
ingreep is behoorlijk ingrijpend voor
een patiënt. Bovendien kunnen de
geleidedraden, die gemaakt zijn van
een kern van metaallegeringen en
gecoat zijn in polymeer, de vaten
beschadigen.
HEEL FLEXIBEL
Met Robot-Thread zou dit verleden
tijd zijn. De worm, tien keer zo breed
als een mensenhaar, is gemaakt
van nitinol, een buigzaam en veer-

krachtig materiaal. In tegenstelling
tot bijvoorbeeld een kleerhanger,
die zijn vorm zou behouden als je
hem buigt, krijgt een nitinoldraad
zijn oorspronkelijke vorm terug. Dit
maakt hem heel flexibel als hij door
strakke, kronkelige vaten moet. Het
omhulsel van de draad is gemaakt
van een rubberachtige pasta of inkt,
waar ook weer magnetische deeltjes in zijn gestopt.
LEVENSGROTE KOPIE
De onderzoekers hebben de worm
getest door hem met een magneet
door een levensgrote kopie van de
belangrijkste hersenvaten met stolsels te sturen. De volgende stap is
om de worm te testen op dieren.
Neurochirurgen van de Harvard Medical School zouden bereid zijn om
de onderzoeken uit te voeren. Het
onderzoek van MIT is gepubliceerd
in het tijdschrift Science Robotics.

Het GeoOrbital-wiel is een elektrisch wiel dat je
binnen een minuut op elke standaardfiets kunt installeren. Je kunt het een beetje vergelijken met
de voorwielmotor van een elektrische fiets. Bovendien is de band van het wiel gemaakt van een
speciaal soort foam met rubber, waardoor je nooit
meer een lekke band kunt krijgen.
Het wiel heeft een motor die tot drie keer meer power levert dan de standaardmotor van een e-bike,
terwijl hij juist een stuk lichter is. Overigens zou de
motor goed zijn voor een boost tot ongeveer 32 kilometer per uur. Verder zou de bijbehorende batterij het zo’n 43 tot 96 kilometer volhouden. Kies je
ervoor om niet zelf te trappen, dan kun je er 19 tot
43 kilometer mee fietsen.
Vorig jaar won het wiel de 2018 Edison Award
voor Product Excellence. Inmiddels rijden er al behoorlijk wat mensen rond met hun zelfgebouwde
elektrische fiets. Wil je ook een GeoOrbital-wiel?
Goedkoop is ‘ie nog altijd niet, maar voor 729 tot
1.363 euro kun je er één bestellen op geoo.com.
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BIJ WILA
GEVEN WE
VORM AAN
DE WERELD
én aan jouw carrière als
3D Meettechnicus.

Na 1 jaar een vaste aanstelling!
Wil jij als 3D Meettechnicus werken bij één van de mooiste industriële
bedrijven in deze regio en al na 1 jaar een vaste aanstelling krijgen?
Ga dan naar werkenbijwila.nl voor deze vacature.
Ontdek wat jij kunt bereiken bij WILA!
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