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Uitbreiding VENI-bestuur
Wiebe Wagemans

a de eerdere uitbreiding bij ons bestuurslid Sonja, heeft ook 
Jeroen voor voor uitbreiding gezorgd. Hij en Willy zijn de 
trotse ouders van Huub. Helaas is Huub nog een beetje jong 

voor gewone bestuurstaken, maar tijdens de laatste bestuursverga-
dering heeft hij toch wel even van zich laten horen. Naast deze jonge 
uitbreiding zijn wij ook op zoek naar een ander bestuurlid. Het liefst 
uit een oudere generatie om zo meer zicht te krijgen op leden uit die 
periode en op wat zij van VENI verwachten. Daarover hopelijk meer 
in het volgende blad. 

In dit blad is ook weer veel ver-
schillende informatie te vinden. 
Erik Kieft geeft hiernaast zijn 
mening over een nieuwe trend: 
directe bemoeienis van een be-
drijf in de opleiding van een in-
dividuele student. Daarnaast is 
er voor de tweede keer een bij-
drage met het nodige lustreken.
 Het carrièrestuk is deze 

keer van Jacco Steenhuijsen, hij werkt als klinisch fysicus bij het Ca-
tharina-ziekenhuis in Eindhoven. Aan een oud-docent van veel van 
onze leden hebben wij vijf vragen gesteld: Herman Beijerinck.
 Als laatste kan een verslag van onze laatste en geslaagde lezin-
genavond ook niet ontbreken. Op 29 mei spraken Menno Prins en 
Ronny van ‘t Oever over lab on a chip toepassingen. Kortom, weer 
voldoende te lezen.

N

“Helaas is Huub nog een 
beetje jong voor gewone 

bestuurstaken, maar tijdens 
de laatste bestuursvergadering 

heeft hij toch wel even van 
zich laten horen.”
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visie

erder dit jaar, op 28 maart, maakte ASML bekend jaarlijks 
twintig beurzen te gaan uitdelen aan toekomstige Masterstu-
denten aan de TU/e (zie o.a. Cursor, 29 maart). Doelgroep zijn 

buitenlandse topstudenten, en het is de bedoeling dat die na afl oop 
van hun studie voor tenminste drie jaar als medewerker aan ASML 
verbonden blijven. Ze kunnen daarvan afzien, maar dan moeten ze 
hun beurs, à € 17000 per jaar, terugbetalen. Een riant bedrag; hiervan 
moet echter wel het voor deze studenten geldende collegegeld van € 
8150 per jaar worden betaald.
 De beurzen werden als afscheidskado gepresenteerd aan de 
op dat moment vertrekkende voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen van ASML, Henk Bodt, en ze dragen dan ook zijn naam.
 Een systeem van beurzen voor buitenlandse studenten be-
stond al langer aan de TU/e. Deze werden (en worden) uitgedeeld 
door de TU/e Scholarship Foundation, die door de universiteit zelf 
wordt gefi nancierd. Nieuw is nu dat ook een commercieel bedrijf op 
grote schaal dergelijke beurzen betaalt.

Daarmee is sprake van een belangrijke ontwikkeling. Waar het bij 
de universiteit nog gaat om een zekere vorm van liefdadigheid, is 

De gouden ketenen van ASML
Erik Kieft

E
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er in het geval van ASML op zijn minst mede sprake van welbegre-
pen eigenbelang. Waar Eric Meurice (CEO) spreekt van “een mooie 
toekomst bieden aan technologiestudenten”, is het in werkelijkheid 
misschien toch wel meer om de toekomst van ASML zelf te doen.
 Of het een verstandig besluit is? Voor het bedrijf waarschijn-
lijk wel. Weliswaar kost de beurs alles bij elkaar een lieve duit, maar 
ook wervings- en detacheringsbureaus kosten geld, en de beurzen 
bieden een vrijwel gegarandeerde instroom van nieuw talent. Ook 
de TU/e vaart er wel bij; op zijn minst hoeft het niet alle beurzen 

voor buitenlandse talenten voor 
eigen rekening te nemen.

De voordelen voor de potentiële 
student zijn wat minder evident. 
Uiteraard moet de kans om aan 
een “westerse” universiteit een 
gedegen opleiding te volgen 
niet worden uitgevlakt. Er doe-
men echter diverse vragen op. 
Hoe zeker is het dat ASML over 
twee jaar een goede baan kan 

aanbieden? En zo ja, hoe aantrekkelijk zal het bod dan zijn, gegeven 
het feit dat de student feitelijk geen onderhandelingspositie heeft? 
(Immers, hij moet een lief bedrag terugbetalen als hij weigert.)

De meer fundamentele vragen hebben echter te maken met de han-
delingsvrijheid van de student. We zijn gewend geraakt aan derde-
geldstroomonderzoek aan de universiteit, en medewerkers worden 
geacht ondanks deze vorm van de fi nanciering hun academische 
vrijheid en onafhankelijkheid te handhaven. In het algemeen lukt 
dat vrij aardig. Met individuele “sponsoring” van studenten hebben 
we echter veel minder ervaring.
 Krijgt de student nog voldoende vrijheid om zich te “vormen”, 
zoals bij een academische opleiding past? Wat als hij zich liever 
toch wil specialiseren in een maatschappelijk waardevol, maar voor 
ASML minder interessant vakgebied? Toch liever had willen gaan 
promoveren? Concreter: heeft de student een eigen stem in bijvoor-
beeld keuzevakken en de selectie van een afstudeeropdracht? Jan 
Michielsen van ASML: “Ook tijdens de studie willen we een onder-
steunende rol spelen en een relatie opbouwen met de studenten. 

 “Ook tijdens de studie willen 
we een ondersteunende rol 

spelen en een relatie opbou-
wen met de studenten. We 

zullen projecten ondersteunen 
en misschien ook gastcolleges 

verzorgen.”

vi
si
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We zullen projecten ondersteunen en misschien ook gastcolleges 
verzorgen.” Dat neigt naar bemoeienis op detailniveau. Het gevaar 
dreigt van “prefab” ingenieurs die niet hebben geleerd in hun vakge-
bied eigen keuzes te maken, en ook niet breed inzetbaar zullen zijn 
buiten die functie die hun toebedacht is.

Dat ik groot voorstander ben van het aantrekken van meer buiten-
lands talent naar Nederland heb ik op deze plek al eerder laten blij-
ken (zie nr. 4 van vorig jaar). Het is logisch dat ook bedrijven daar-
mee bezig zijn. Dat valt ze niet kwalijk te nemen. Grootste prioriteit 
zou volgens mij echter het wegnemen van belemmeringen, en waar 
nodig “moreel” ondersteunen van buitenlandse studenten en ken-
niswerkers moeten zijn. In elk geval wacht juist nu de universiteit 
een nobele taak om de academische vrijheid ook voor studenten te 
bewaken, en te voorkomen dat bedrijfsspecifi eke opleidingen een 
trend worden in het wetenschappelijke onderwijs.

visie

In memoriam
Op 16 mei 2007 is prof.dr. J.A. Poulis, emeritus 
hoogleraar van de TU/e, overleden. Prof. Poulis 
was van 1958 tot en met 1989 verbonden aan de 
faculteit Technische Natuurkunde. Zijn vele werk 
op het gebied van ‘Analyse van Fysische Meetme-
thoden’ is vastgelegd in honderden publicaties 
in vaktijdschriften. Vele studenten zijn bij hem 
afgestudeerd en tientallen afgestudeerden zijn bij 
hem gepromoveerd. Hij was een pionier op het 
gebied van interactief onderwijs en ontwikkelde 
de ‘knijpertjes’-methode, wat door de studenten 
zeer werd gewaardeerd. Prof. Poulis was een 
markante persoonlijkheid met een groot gevoel 
voor humor.
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in zicht

inds de opening van SOH19 States of Nature op 12 september 
2006 (zie ook blad 2006 nr. 3) heeft het kunstwerk niet meer 
gefunctioneerd. Maar de werkzaamheden rond de reparatie 

zijn in een vergevorderd stadium. Eén probleem was dat de boeddha 
weinig magnetische kracht beschikbaar had zodat het lastig was om 
zijn gewicht voldoende nauwkeurig te regelen. Tijdens de opening 
is vervolgens kortsluiting ontstaan in de kolom waardoor het kunst-
werk helemaal niet meer functioneerde. 

 Rond Carnaval zijn met 
een hijskraan de paal en de 
boeddha uit de kolom verwij-
derd. Toen is de kortsluiting in 
de paal geconstateerd. Deze is 
gerepareerd en sindsdien is ge-
werkt aan de nieuwe kern (met 
rollagers) voor de boeddha en 
optimalisatie van de magneti-
sche kracht. De geleidingspaal 
waarover het beeld beweegt is 

inmiddels gerepareerd en functioneert naar behoren. Verder wordt 
op dit moment een reinigingssysteem getest dat het water in de ko-
lom schoon houdt. Op de dag dat de hijskraan komt om de boed-
dha terug te plaatsen wordt onder in de kolom een luik gemaakt dat 
gebruikt kan worden voor afregeling en reparatiewerkzaamheden. 
 Een laatste tegenslag is nu nog dat de ankers van de eieren 
het één voor één begeven. Gebleken is dat de fabrikant staal heeft 
gebruikt van lage kwaliteit. Gelukkig zorgt de leverancier voor repa-
ratie van dit euvel maar hiervoor moest de vijver wel leeggepompt 
worden. 

S
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special

Lustrekenen: groei

oals het de lustrekenaars wellicht opgevallen is, viel er de laat-
ste tijd weer veel te rekenen. Waarschijnlijk hebben enkelen 
onder u na het zien van de fi lm van Al Gore op Wikipedia de 

oppervlakte van Groenland opgezocht (1.7 mln. vierkante kilome-
ter) en de gemiddelde dikte van het landijs (1.6 km), om na te gaan 
of bij smelten van dit pak ijs de zeespiegel inderdaad met 7 meter 
zou stijgen. (waterbedekt aardoppervlak is 2/3 * 4*pi*radius2). 

Nog meer interessants is te vin-
den in een recent boekwerkje 
getiteld “Hoor je beter in het 
Donker? Antwoord op alle-
daagse vragen”, van Jo Her-
mans. Deze prof uit Leiden is u 
mogelijk bekend omdat hij vaak 
in NTvN schrijft. Het uitermate leesbare boekje is er primair voor het 
begrip maar het spreekt voor zich dat ook de rekenlustigen er zich 
in uit kunnen leven. Hermans gaat bijvoorbeeld in op reizen naar 
de zon, tegenwind op de fi ets, de snelheid van regendruppels, de 
zonne-energie die op de aarde opgevangen kan worden, of een ei 
dat explodeert in de magnetron. Ieder onderwerp wordt op slechts 
enkele pagina’s helder uit de doeken gedaan waarbij de middelbare 
school kennis voldoet.
 Een wel heel mooi rekensommetje gaat over lange termijn 
groei. Hermans betoogt dat 2% groei eigenlijk heel veel is, iets wat 
politici en economen anders plegen te zien. 
 Het gaat als volgt. Indien er sprake is van een jaarlijkse groei 
van 1%, dus een faktor 1.01 per jaar, dan is er 70 jaar nodig voor een 
verdubbeling. Dat laat zich berekenen als rp, waarbij p = 70 en r = 
1.01. U kent dit wel, ieder jaar verdubbelt het aantal muizen, en dan 

Jan-Jaap Koning

Z
“Hermans betoogt dat 2% 
groei eigenlijk heel veel is, 
iets wat politici en economen 
anders plegen te zien.”
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heb je na 3 jaar 23 maal zoveel muizen. De grap is nu dat er bij 2% 
groei een verdubbeling optreedt in 35 jaar. Indien aandelen 7% stij-
gen per jaar, verdubbelt het vermogen iedere 10 jaar. Bij hogere per-
centages gaat er een afwijking in optreden, maar voor kleine rente 
percentages kan men 70 / rente = verdubbeltermijn gebruiken voor 
een schatting. 
 Nu nam Hermans als voorbeeld dat Eva en Adam in het jaar 
nul van start zouden zijn gegaan, met 2% groei per jaar. Dan heb je 
na 35 jaar een verdubbeling. Na 70 jaar een factor 4, na ongeveer 100 

jaar een factor 8, dat is 2 tot de 
derde macht. Na 350 jaar 2 tot 
de macht 10, wat 1024 is, en na 
350+35 jaar is dit 2048. Na 700 
jaar is dat 1000 * 1000, en na 
1000 jaar ongeveer 1000 * 1000 
* 1000 oftewel 1 miljard men-
sen. En in het jaar 2000 is dat 1 
miljard * 1 miljard mensen. Iets 
preciezer gerekend komt Her-
mans op 3*1017. Dat is 600 per-

sonen per vierkante meter, de oceanen meegerekend.
 Op termijn van één mensenleven, namelijk net die 70 jaar, kun 
je de gevolgen van  groei soms ook al zien. Zo noemt Hermans dat 
bij 5% toename van de vuilverbranding, de jonge kinderen van nu 
het mee zullen maken dat er per huidige verbrandingsoven, er straks 
32 zullen staan, na 70 jaar.
 Hermans concludeert dat groei onmisbaar is, althans dat vin-
den we. Maar op lange termijn is groei met een constante groeivoet 
behoorlijk onmogelijk. 

Tot slot het sommetje van de vorige keer, waarvan de oplossing nog 
niet gegeven was: een auto rijdt, in gedachten, met 30 m/s tegen een 
muur. Gegeven is dat een mens een klap van 10*g nog kan overle-
ven. Vraag is: wat is de kreukelzone die minimaal vereist is om een 
klap te ontvangen van maximaal a=10*g? 
 De snelheidsverandering is 10*g = 100 m/s2 in goede bena-
dering. We berekenen eerst de minimale botsingstijd dt: a * dt = dv, 
met dv = 30 m/s. Er volgt dat dt = 30/100 = 0.3 seconde. 
 De kreukelzone is de afgelegde weg s = ½ a*dt2 = 0.5 * 100 * 
0.09 = 4.5 meter. 100 km/uur is blijkbaar een hele hoge snelheid voor 
een mens.

sp
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o ongeveer in het derde jaar van mijn studie natuurkunde, zo 
rond 1989, kreeg ik in de gaten dat ik “later” iets wilde gaan 
doen waarin ik “iets voor mensen kon betekenen”. Daarbij 

zocht ik het niet in het verbeteren van de druktechniek van kopieer-
apparaten of de goedkopere productie van gloeilampen. Vol idealis-
me deed ik dus tijdens een pre-stage onderzoek naar waterhamer in 
waterpompen voor derdewereldlanden en experimenteerde ik met 
waterstromen door een perspex model van de halsslagadervertak-
king op zoek naar de oorzaak van verkalkingen. Tussendoor deed 
ik nog een stage naar zoiets prozaïsch als de magnetisch soortelijke 
warmte van cyclohexylammoniumtrichloride. 
 Mijn afstudeerproject was de eerste keer dat ik in aanraking 
kwam met de wereld buiten de universiteit. In het Catharina-zie-
kenhuis mocht ik meewerken in het opzetten van een faciliteit voor 
Intra-Operatieve RadioTherapie (IORT). Bij IORT wordt tijdens een 
operatie een tumor verwijderd uit de patiënt. Daarna wordt het ge-
bied waar de tumor is losgesneden, en waar soms op miscrosco-
pische schaal tumorcellen zijn achtergebleven, bestraald. Daartoe 
wordt een pijp (“applicator”) aan de lineaire versneller gekoppeld 
en het doelgebied met een hoge dosis (tot 15Gy = 15J/kg) met hoog-
energetische (4-15MeV) elektronen bestraald. De bedoeling was om 
de meest geschikte vorm van de applicator te bepalen door verschil-
lende modellen door te rekenen met een MonteCarlo simulatie van 
het stralingstransport en pas daarna 1 set te meten. Voor de bereke-
ningen mocht (!) ik gebruik maken van de 50Mhz PC van het hoofd 
van de afdeling. De metingen werden gedurende vele meetsessies 
tot in de vroege uurtjes verricht, want overdag waren er patiënten en 
was er geen tijd om te meten. Dat was toch wat anders dan gewoon 
de hele dag beschikking hebben over je meetsysteem.
  Mijn werk tijdens mijn afstudeerperiode was maar een klein 

Z

Jacco Steenhuijsen

carrière

Wat doet een fysicus nu toch in 
het ziekenhuis?



VENI-blad12

deel van wat de klinisch fysicus (mijn begeleider) moest doen om 
deze faciliteit van de grond te krijgen. Tal van zaken moesten ge-
regeld worden: één van de bestralingsruimtes moest omgebouwd 
worden tot operatiekamer, tabellen voor bestralingsduur bij ver-
schillende energieën, applicatoren en dosis moesten gemaakt wor-
den, tijdens de operatie moest er anesthesie zijn op de afdeling ra-
diotherapie etc etc.
 Door dit afstudeerproject werd mijn interesse voor het vak van 
klinisch fysicus gewekt, en ik probeerde een opleidingsplaats te be-
machtigen (zie intermezzo). Omdat dat in eerste instantie niet lukte 
startte ik in Enschede met een promotie-onderzoek. Ook hier pro-
beerde ik het puur fysische te combineren met het maatschappelijk 
nuttige. Mijn onderzoek naar de mechanische eigenschappen van 
atherosclerotische humane arteriën tijdens dotteren werd dan ook 
gesubsidieerd door de Nederlandse Hart Stichting. Vanwege de af-
stand tot de patiënt, eerder medische dan klinische fysica maar niet 
minder interessant en nuttig. Ik leerde ondermeer vaten vrij prepa-
ren en echo’s maken.
 Na mijn promotie stond ik een half jaar voor de klas, en werkte 
ik als een soort klinisch-fysicus-niet-in-opleiding in Medisch Spec-
trum Twente, waar ik ook mijn promotie-onderzoek had verricht. 
Mijn hart bleef uitgaan naar een opleidingsplaats tot klinisch fysicus 
in de radiotherapie en in 1999 kon ik eindelijk met de opleiding be-
ginnen in Heerlen. Na mijn opleiding in Heerlen bleef ik daar nog 

ca
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Intermezzo Radiotherapie
Jaarlijks wordt in Nederland 
bij zo’n 50.000 mensen de di-
agnose kanker gesteld, waarbij 
de relatief onschuldige vormen 
van huidkanker niet zijn mee-
geteld. Van deze mensen wordt 
ongeveer de helft behandeld 
met radiotherapie. Van alle kan-
kerpatienten kan ongeveer 50% 
genezen worden en ook daarvan 
is bijna de helft (24 van de 50%) 
bestraald. Van deze 24% heeft 

14% enkel radiotherapie gehad; 
de overige 10% is daarnaast ook 
geopereerd.

Voor tumoren op een groot aan-
tal plaatsen is radiotherapie nut-
tig. De grootste categorieën zijn 
borst, long, prostaat en rectum-
tumoren. Naast behandelingen 
met curatieve opzet worden ook 
veel palliatieve behandeling ge-
geven.
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carrière

een tijdje werken, tot er een plaats voor een geregistreerd klinisch 
fysicus vrij kwam in het Catharina-ziekenhuis. Iets meer dan 10 jaar 
na het einde van mijn afstudeerproject was het cirkeltje rond en kon 
ik als klinisch fysicus aan de slag in het Catharina-ziekenhuis.

Maar wat doet nou een klinisch fysicus radiotherapie?
De klinisch fysicus radiotherapie is verantwoordelijk voor de juiste 
dosis op de juiste plaats in de patiënt. Ter vereenvoudiging wordt de 
klinisch fysicus radiotherapie vaak de “apotheker van straling” ge-
noemd. Op onze afdeling lopen er 5 klinisch fysici rond, waarvan er 
1 tegelijkertijd hoofd van de groep fysica is. Deze groep, waar behal-
ve de KF ook 2 KF in opleiding, 5 HTS-ers natuurkunde (“klinisch 
fysisch medewerkers”), 4 HTS-ers elektro (“versnellertechnici”), 3 
ICT-ers en een instrumentmaker inzitten, zorgt gezamenlijk voor 
alle technische faciliteiten van de afdeling. 
 Het centrale punt van de afdeling is de dosisplanning. Op een 
CT-opname van de patiënt geeft de radiotherapeut aan waar het 
doelvolume en de risico-organen van de patiënt zit. De moeilijkheid 
zit hem er nu in het doelvolume met een zodanig hoge dosis te be-
stralen dat je de tumor doodt, terwijl je de risico-organen zoveel mo-
gelijk spaart om bijwerking te voorkomen. Door de laborant worden 
in het planningssysteem bundels opgezet. Dit planningssysteem 
berekent dan de dosisverdeling in de patiënt t.g.v. deze bundelcon-
fi guratie. Na optimalisatie van de bundelparameters (o.a. grootte, 
onderlinge verhouding, hoeken, veldvorm) wordt het plan naar de 
versneller gestuurd en kan de patiënt bestraald worden. De bestra-
ling vindt, afhankelijk van de indicatie, in 1 tot 35 fracties plaats.

Tumorpositie in 
eind-expiratie (a) en 
eind-inspiratie (b). 
De tumorcontour 
is weergegeven met 
een lijn.
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Intermezzo bestralingstech-
niek
Een lineaire versneller (linear 
accelerator, linac) is fysisch ge-
zien een eenvoudig apparaat. 
Net als in een Röntgen-buis 
worden elektronen vrijgemaakt 
in een gloeidraad. In een AC of 
DC elektrisch veld worden deze 
elektronen versneld, voor een 
Röntgenbuis tot maximaal 120 
keV, voor een linac tot maximaal 
21 MeV. Zodra deze elektronen 
op de trefplaat komen zullen ze 
daar remstraling produceren. 
Met deze remstraling wordt de 
patiënt bestraald. Tussen tref-
plaat en patiënt wordt de bun-
delvorm gecollimeerd door 80 
wolfraam lamellen, 8cm dik en 
1cm breed, waardoor vrijwel wil-
lekeurige veldvormen te maken 
zijn. De maximale veldgrootte is 
40x40 cm2. Door de trefplaat weg 
te halen is het mogelijk de elek-
tronen uit de versneller te laten 
komen en de patiënt te bestralen 
met een elektronen-bundel. De 
maximale veldgrootte is bij elek-
tronen beperkt tot 20x20 cm2.
 Om deze eenvoudige fysi-

ca in goede banen te leiden is er 
een berg technologie nodig. Een 
versneller is zo’n 3000 kg zwaar 
is en kan binnen een minuut 
360 graden om de patiënt heen 
draaien Uiteindelijk leidt dit tot 
een bundel met een maximale 
dosisafwijking van 1% en een 
maximale plaatsafwijking van 
1mm, voor alle bestralingsposi-
ties.
 Naast bestralingen met 
versnellers worden ook bestra-
lingen met ingekapselde bron-
nen verricht. Die bronnen wor-
den gedurende een bepaalde 
tijd op de plaats van de tumor 
gebracht, alwaar ze hun werking 
kunnen doen. Voor de behan-
deling van prostaat-carcinoom 
worden zo’n 60 ‘zaadjes’ gevuld 
met I-125 permanent in de pros-
taat geplaatst; voor de behande-
ling van baarmoederhalskanker 
wordt een 370Gbq Ir-192 bron 
zo’n 6 minuten op verschillende 
plaatsen in de cervix gehouden. 
Exacte tijden en plaatsen wor-
den bepaald aan de hand van de 
sterkte van de bron en de plaats 
van tumor en risico-organen.

Klinisch fysici komen in beeld omdat er nogal wat moet gebeuren 
voordat dit traject kan worden doorlopen. Er moet specifi caties van 
een CT en versnellers opgesteld worden, onderhandeld met leve-
ranciers over specs, kosten en servicecontracten, bestralingsruimtes 
moeten stralingshygiënisch berekend worden, bundels moeten ge-
meten worden en gemodelleerd worden in het planningssysteem, 
templates voor bestralingsplannen voor verschillende doelgebieden 
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“Om een blok perspex te 
bestralen zoals je met het 
planningssysteem hebt bere-
kend is niet zo moeilijk. Een 
patiënt echter beweegt aan 
alle kanten.”

moeten gemaakt worden. En voor alle apparatuur en systemen moet 
een kwaliteitscontroleprogramma opgezet worden. 
 Alleen als je een nieuwe bestralingsafdeling opzet moet je al 
deze dingen in een keer doen. Nu is het zo dat al deze zaken na 
elkaar lopen en continue verbetering en aanpassing vereisen. Na-
tuurlijk is het zo, zoals overal, dat de ontwikkelingen op het ene 
gebied nog niet uitgekristalliseerd zijn als je een keuze moet ma-
ken op een ander gebied, en dat de keuze voor het één onvoorziene 
consequenties heeft voor het ander. Daarnaast zijn er natuurlijk niet 
alleen technische ontwikkelin-
gen, maar ook medische, waar 
je als klinisch fysicus op in moet 
springen.

Al deze zaken zijn misschien 
niet veel anders dan in het be-
drijfsleven, maar één factor heb 
ik dan ook nog even achterwege 
gelaten: de patiënt. Die heeft 
namelijk een eigen wil en een 
eigen leven. Om een blok perspex te bestralen zoals je met het plan-
ningssysteem hebt berekend is niet zo moeilijk. Een patiënt echter 
beweegt aan alle kanten: ten gevolge van ademhaling, blaasvulling 
en rectumvulling. Daar houden we rekening mee door het doelvo-
lume “op te blazen” met een marge in 3 richtingen. Dat heeft echter 
wel tot gevolg dat het volume snel toeneemt en ook risico-organen 
in het doelvolume terecht komen. Zaak is dus deze marge zo klein 
mogelijk te maken, zonder het doelvolume onder te doseren. Dit 
proberen we door patiënten richtlijnen te geven voor reproduceer-
bare blaasvulling(“1 uur voor bestraling uitplassen en dan 2 glazen 
water drinken”), maar dat lukt met rectumvulling en ademhaling 
niet. Voor sommige bestralingen van de longen hebben we recent 
een nieuwe techniek ingevoerd waarmee we een tijdsopgeloste CT 
kunnen maken (4D CT). Op deze manier kun je de tumor zien be-
wegen tijdens de ademhaling en kun je daar rekening mee houden 
tijdens het plannen. In het verleden werd voor alle patiënten met 
zo’n tumor dezelfde marge aangehouden, tegenwoordig kunnen 
we de marge aanpassing aan de specifi eke eigenschappen van de 
ademhaling van de patiënt. 
 Een andere mogelijkheid om te corrigeren voor patiëntbe-

carrière
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weeglijkheid is het maken van opnames tijdens iedere fractie van de 
behandeling. Op basis van die foto kun je dan de afwijking tussen 
gewenste en feitelijke positie van de patiënt (in 3D, enkele mm per 
richting) bepalen. In het verleden moesten die foto’s nog gewoon 
ontwikkeld worden dus daar kon je niet op wachten. De afwijkin-
gen van 3 opeenvolgende fracties worden gemiddeld. Dit gemid-

Een bundelconfi guratie a) en de resulterende dosisverdeling b) voor de 
bestraling van een prostaattumor. Zichtbaar zijn de contouren van de 
prostaat (blauw), zaadblaasjes (lichtblauw), rectum (bruin, geel) en het 
totale doelvolume (rood).
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delde wordt beschouwd als systematische fout en de rest als ran-
dom fouten. De systematische fout wordt gecorrigeerd. Als dat geen 
keiharde fysica is! Tegenwoordig hebben we ook voor megavolt fo-
tonen digitale camera’s en daarmee maken we deze opnames. Voor 
de behandeling van prostaattumoren zijn we nog een stap verder 
gegaan: megavoltstraling levert te weinig contrast om een prostaat 
te onderscheiden van omliggend weefsel. Door 4 gouden staafjes in 
de prostaat te plaatsen is het wel mogelijk de plaats van de prostaat 
te zien. Dagelijks wordt nu een opname gemaakt vóór de bestraling. 
De patiënt wordt direct verplaatst op basis van de foto en dan pas 
wordt de bestraling gegeven. Op deze manier kunnen ook random 
variaties verdisconteerd worden. Dit heeft er toe geleid dat we de 
dosis die we aan prostaatpatiënten geven 10% hebben kunnen ver-
hogen, zonder de kans op bijwerkingen te vergroten. 

Als laatste voorbeeld van het werk van een klinisch fysicus op de 
radiotherapie wil ik iets zeggen over brachy-therapie bij baarmoe-
derhalskanker. Na een bestraling met een lineaire versneller op het 

De opleiding tot klinisch fysi-
cus
Na een universitaire studie na-
tuurkunde, of bijv. electro of 
BMT met de juiste aanvullin-
gen, kun je in 4 jaar opgeleid 
worden tot klinisch fysicus. 
Aangezien klinisch fysicus een 
door de wet BIG (Beroepen In-
dividuele Gezondheidszorg) 
beschermd beroep is, liggen de 
opleidingseisen wettelijk vast. 
Er zijn klinisch fysici in 5 sma-
ken: Algemene Klinische Fysi-
ca, Beeldvormende technieken, 
Nucleaire geneeskunde, Audio-
logie en Radiotherapie. Voor de 
5 smaken zijn er identieke eisen 
voor de eerste 2 jaar van de op-
leiding en daarna specifi eke ei-

sen per richting. Onderdeel van 
de eisen zijn kennis op gebied 
van medische apparatuur voor 
diagnostiek en therapie, kennis 
van anatomie, fysiologie en pa-
thologie, maar ook kennis van 
de organisatie van de gezond-
heidszorg en attitudevorming. 
Een wetenschappelijk project 
van 6 maanden maakt ook deel 
uit van het curriculum.
Vanaf volgend jaar worden de 
opleidingsplaatsen (en het bij-
behorende geld) verdeeld door 
dezelfde regionale commissies 
die ook de specialistenoplei-
dingen verdelen. Slechts op-
leidelingen van deze erkende 
opleidingsplaatsen komen in 
aanmerking voor registratie.
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derhals nog een extra dosis gegeven door een radioactieve bron ge-
durende enige tijd ter plekke te positioneren. Dit wordt gedaan door 
een applicator, bestaande uit 3 holle buizen, onder verdoving in de 
vagina en baarmoederhals te plaatsen. Op basis van 2 orthogonale 
röntgenfoto’s wordt de exacte positie van de applicator en de plaats 
van blaas en rectum bepaald. De tumor is niet zichtbaar op de rönt-
genbeelden, maar is door de plaatsing van de applicator wel bekend. 
Momenteel zijn we bezig deze techniek aan te passen en voortaan 

gebruik te maken van MRI-
beelden. Dit vergt veel aan-
passingen: een MRI-compa-
tibel in plaats van een stalen 
applicator; verschuiving van 
de applicator ten gevolge 
van verplaatsing van de pa-
tiënt tussen opname en be-

handeling moet voorkomen worden; anesthesie tijdens de opna-
me en gedurende de rest van de dag, een nieuw planningssysteem 
moet gekozen, aangeschaft en gecommissioned worden omdat het 
oude niet voldoende met MR beelden kan omgaan. Allemaal zaken 
waar je als klinisch fysicus van dichtbij of van verder afbij betrokken 
bent. 

Concluderend is klinisch fysicus in de radiotherapie een heel leuk 
beroep: ik heb kontakten met medici, paramedici, technici en pa-
tiënten, ik geef en krijg onderwijs, ga naar interessante congressen 
in leuke plaatsen, mag me in de medische staf met het beleid van het 
ziekenhuis bemoeien, doe geregeld nog wat aan echte fysica en kan 
daarbij een belangrijke rol spelen voor de gezondheid van ernstig 
zieke mensen.

Radiotherapeutisch 
laboranten positione-
ren de patiënt voor de 
bestraling
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Veel jaargangen hebben mondeling ten-
tamen bij u gedaan (eerst Thermische 
Verschijnselen en latere jaren Quantum-

mechanica en Atoomfysica). Uw vak gold 
voor velen als struikelvak. Wat zijn uw meest 
memorabele herinneringen aan deze tenta-
mens?
Verbazing hoe je met slechts twee sets van twee 
opgaven (met kleine variaties) voor het schriftelijk 
deel voorafgaand aan het mondeling zes jaar lang 
een struikelvak in stand kan houden, zonder deze 
opgaven ooit te vernieuwen of aan te passen!!! 
Verbazing hoe je in 30 minuten iemand zo goed 
kan doorgronden en in brede zin de vinger op de 
zwakke plak kan leggen. Aangenaam verrast hoe 
positief iedereen uiteindelijk over deze ervaringen is. 

2. Toen u natuurkunde heeft gestudeerd, wat was toen uw ei-
gen struikelvak?
Thermodynamica, maar daar ben ik doorheen gerold omdat ik stu-
dent-assistent was bij de docent dr. Chr. Smit en die veel meer in 
mijn antwoorden zag dan ik erin had gelegd. Vak sprak mij helemaal 
niet aan op die leeftijd.

3. Enige tijd geleden heeft u uw Porsche verkocht, wat was 
hiervoor de reden?
Het spelen was over: in Den Haag gebruikte ik de Porsche niet tot 
nauwelijks. Stilstaan op straat was zonde. Na anderhalf jaar zonder 
auto – leven in een grote stad met fi ets en tram – heb ik weer een 

Vijf vragen aan: 
prof. dr. Herman Beijerinck

1 

interview
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Peugeot 309 uit 1993 gekocht voor € 1200 waar ik nu al weer drie 
jaar in rijdt zonder problemen. 

4. U bent tijdens uw lidmaatschap van de U-raad betrokken bij 
de eerste stappen naar de 3TU samenwerking. Hoe kijkt u nu 
aan tegen de 3TU?
‘’Een (politiek) kindje dat toen het eenmaal geboren was, niet meer 
terug gestopt kon worden’’. Minder grote ramp dan ik verwacht had, 
maar nog geen positief rendement of toegevoegde waarde gezien 

tot nu toe. 

5. Tegenwoordig doceert u 
OGO Geschiedenis van de 
Natuurkunde. Wat maakt dit 
vak ontwerp gericht?
Projecten van koppels studenten 
over bekend fysicus cq. belang-
rijke stroming in geschiedenis 

vanaf AD 1500: zelfwerkzaamheid, boeken lezen, PPT presentatie 
maken, proefpraatje, half uur college geven. Tweede project met acht 
studenten over paradigmawisselingen in de fysica: samenwerken, 
werk verdelen, samen een coherente PPT presentatie maken, vol uur 
college geven als eindrapportage.

‘’3TU: Een (politiek) kindje dat 
toen het eenmaal geboren was, 

niet meer terug gestopt kon 
worden’’
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p vrijdag 27 april, even voor de Diesviering van de univer-
siteit, vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van alumniver-
enigingen en het Alumni Offi ce van de TU/e plaats. Naast 

informatie-uitwisseling tussen de diverse besturen en het Alumni 
Offi ce, diende deze bijeenkomst vooral om het door de TU/e voor-
genomen alumnibeleid tot en met 2008 te bespreken. Om die reden 
was ook Paul Verhaegen, sinds oktober 2006 lid van het College van 
Bestuur, aanwezig.

De vorming van een univer-
siteitsbrede alumnivereni-
ging staat nog steeds hoog 
op de agenda. Die zou de 
vorm moeten krijgen van 
een federatie, gevormd door 
de huidige facultaire vereni-
gingen, in plaats van een 
nieuwe op zichzelf staande club, die met de bestaande verenigin-
gen zou kunnen concurreren om de aandacht van de alumni. Verder 
is fundraising als doelstelling nadrukkelijk naar de achtergrond ge-
schoven. Het bevorderen van de reputatie van de universiteit, via het 
onderhouden van contacten met de alumni, wordt veel belangrijker 
gevonden. Daarnaast werd door Verhaegen ‘life long learning’ voor 
alumni als optie genoemd.
 Het enthousiasme over een overkoepelende structuur lijkt 
onder de aanwezige besturen – niet alle alumniverenigingen wa-
ren vertegenwoordigd – het afgelopen jaar te zijn toegenomen. De 
discussie tijdens de bijeenkomst spitste zich deels toe op de vraag 
of leden van de toekomstige “Federatie” ook in alle gevallen auto-
matisch lid van hun respectievelijke facultaire verenigingen zouden 

Bijeenkomst alumniverenigingen 
op 27 april
Erik Kieft

O

“De vorming van een universi-
teitsbrede alumnivereniging staat 
nog steeds hoog op de agenda.”
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moeten zijn. Het standpunt van het VENI-bestuur is dat er sprake 
zou moeten zijn van wederkerigheid: als zo’n federatie er komt, 
zouden VENI-leden automatisch en zonder extra kosten ook lid van 
de overkoepelende vereniging worden. Maar het omgekeerde moet 
dan (voor natuurkundig ingenieurs) ook gelden.

Tot slot werd het idee van een e-mailaccout voor alumni besproken. 
Dit zou goedkoop te realiseren kunnen zijn als het nieuwe alumnus-
e-mailadres, bijvoorbeeld via Alumninet, wordt gelinkt aan een be-
staand persoonlijk adres van de alumnus. Hierover had het CvB ten 
tijde van de bijeenkomst nog geen defi nitief standpunt ingenomen.
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Verbouwing borrelruimte 
studievereniging Van der Waals

it keer geen grote verhuizing maar toch wel een aantal in-
grijpende wijzigingen aan de ‘Salon’. Niet alleen vanwege de 
galmende akoestiek, maar vooral ook vanwege de brandvei-

ligheid zijn de houten vlonders verwijderd. Zij hebben plaats moe-
ten maken voor vertikaal opgehangen baffl es, een mooi woord voor 
geluidsdempende panelen. Tussen de panelen hangen sfeervolle 
spots en artistiek verantwoorde geïmpregneerde doeken. In eerste 
instantie is het verschil in geluid niet direct te merken – op een don-
derdagmiddag produceert men nou eenmaal veel lawaai – maar in 
een lege(re) ruimte is het verschil opvallend.
 Niet alleen het plafond is onder handen genomen, naast een 
verbeterde geluidsinstallatie en een veiliger elektrisch systeem is 
er ook een afzuigsysteem geplaatst. Dit dient vooral om de warme 
lucht af te zuigen want sigarettenrook is niet meer aanwezig sinds 
het recent ingevoerde rookverbod.
 Deze laatste aanpassingen zijn door Stork verricht, maar de 
meeste arbeidstijd komt toch voor rekening van de Borreltenders. 
De geplande duur van de verbouwing van twee weken is namelijk 
uitgelopen tot 2½ maand, omdat het bevestigen van de schermen 
toch behoorlijk tegen viel.
 Als laatste vallen er ook 
een aantal gloednieuwe koel-
kasten te bewonderen. Op ie-
dere hoge koelkast met glazen 
deur prijkt een bedrijfslogo. 
Het is nu namelijk ook mogelijk 
voor bedrijven om een nieuwe 
koelkast te sponsoren. Dankzij 
deze sponsoring staan de speci-
ale bieren nu mooi in het zicht.

D
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ealthcare is hot. Het zijn niet langer de farmaceutische be-
drijven die veel geld verdienen aan het beter maken van 
mensen, maar ook van oorsprong elektronicaconcerns als 

Philips, Siemens en General Electric die hier brood in zien. Hier-
bij gaat het vooral om complexe diagnostische apparaten voor in 
ziekenhuizen, zoals MRI-, PET- en CT-scanners, maar ook steeds 
meer om veel kleinere apparaten voor thuisgebruik, waar de glu-
cose-meter die door suikerpatiënten veelvuldig wordt gebruikt een 
goed voorbeeld van is. Dit pas goed in de huidige trend van mini-

aturisering, waardoor het in de 
toekomst mogelijk is om thuis 
op de bank te controleren of je 
griepje daadwerkelijk over is, 
of je weer in de auto mag stap-
pen na dat derde (of was het het 
vierde) glaasje wijn. Maar ook 
kan de huisarts binnen een mi-
nuut nagaan of er bij bepaalde 
klachten sprake is van een ge-
vaarlijke ziekte.
 Reden genoeg voor VENI 

om de vierde lezingenavond in het teken te laten staan van deze 
miniaturisering van laboratoria, ofwel “Lilliputterlabs”. Sprekers op 
deze avond waren ir. Ronnie van ’t Oever, directeur van Micronit Mi-
crofl uidics en prof. dr. Menno Prins van Philips Research en tevens 
deeltijdhoogleraar aan de faculteit Technische Natuurkunde.

Lezingenavond Lilliputterlabs
Jeroen Rietjens & Martijn Heck

H

“... waardoor het in de toe-
komst mogelijk is om thuis 

op de bank te controleren 
of je griepje daadwerkelijk 

over is, of je weer in de auto 
mag stappen na dat derde 

glaasje wijn”
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Microfl uidica – Ronnie van ’t Oever
Jeroen Rietjens

Micronit Microfl uidics is een van de bedrijven waardoor de Univer-
siteit Twente haar ondertitel, “de ondernemende universiteit” eer aan 
doet. Opgericht door Mischa Mulder en Ronnie van ’t Oever na hun 
afstuderen in 1999 en inmiddels een onderneming met 25 personen 
in dienst en sinds 1999 een constante omzetgroei van jaarlijks 80 tot 
90 procent.
 Deze omzetgroei wordt 
gerealiseerd door de toene-
mende vraag naar geminiatu-
riseerde labs, die door Micronit 
Microfl uidics van glas worden 
gemaakt. Glas? Jazeker, gewoon 
glas waarin kleine kanaaltjes 
worden geëtst waardoor vloei-
stoffen kunnen stromen. Heel 
simpel dus, lijkt het. Maar zodra 
Ronnie van ’t Oever bevlogen 
zijn lezing begint, wordt dui-
delijk dat schijn bedriegt. Want 
wanneer deze kanaaltjes van de orde van enkele tientallen micro-
meters worden, er 3D structuren gemaakt worden door het heel pre-
cies positioneren van verschillende glaslaagjes, er contactelektrodes 
worden geïntegreerd voor verwarming, temperatuurmeting en het 
aanleggen van spanningen voor bijvoorbeeld electroforese, wordt 
het een heel ander verhaal. Dan blijkt dat het ene glas het andere 
niet is, dat reproduceerbaar etsen voor massaproductie iets anders is 
dan een enkel glasschijfje bewerken en dat allerlei criteria die door 
de klant worden opgelegd niet zomaar gerealiseerd kunnen wor-
den.
 Waarom willen bedrijven en instituten graag miniatuurlabs? 
Vanwege de grote oppervlakte-volume verhouding (katalyse), van-
wege de sublieme controle over temperatuur en mixing van vloei-
stoffen (chemische reactie), vanwege het lage vloeistofvolume en 
hoge yield per experiment (kosten), vanwege de inherente veilig-
heid en vanwege de functionaliteit/selectiviteit waarmee de chip uit-
gerust kan worden door het aanbrengen van coatings. En waarom 
eigenlijk glas? Omdat glas chemisch inert is, omdat het stabiel in 
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tijd is, omdat het optisch transparant is, omdat het hydrofi el is en 
natuurlijk omdat het goedkoop is.
 Als Chief Technical Offi cer and Sales Manager staat Van ‘t Oe-
ver midden tussen klant en lab. Hij bedenkt nieuwe toepassingen 
voor zijn chips en probeert de wensen van de klant terug te laten ko-
men in een nieuw product. Het werk is een multidisciplinaire aange-
legenheid bij uitstek en het jonge bedrijf bevindt zich in een markt 
die sterk in ontwikkeling is. Na afl oop van zijn inspirerende lezing 
en het beantwoorden van diverse vragen stond de auto al weer klaar 
om hem naar de volgende klant te brengen, in München dit keer.

Biosensoren – Menno Prins
Martijn Heck

Een paar weken geleden kwam 
ik voor het eerst in aanraking 
met één van de bekendste bio-
sensoren van dit moment. Bij 
mijn broertje was recentelijk 
suikerziekte geconstateerd en 
op moederdag mocht dus de 
hele familie de bloedsuikerspie-
gel testen met de glucose-sen-
sor. Een klein prikje in je vinger, 

druppeltje bloed in het apparaatje en klaar; de uitslag binnen een 
paar tellen.
 Dat maakt ook meteen duidelijk waar het om gaat bij het on-
derzoek naar biosensoren: ze moeten klein en handzaam zijn, ge-
makkelijk in het gebruik en snel. Bovendien wil je niet vier keer per 
dag een deciliter bloed afstaan als diabetespatiënt, dus er moet ook 
een bepaalde gevoeligheid zijn.
 “Eén picomolair, één microliter, in één minuut,” zoals Menno 
Prins van de ‘Molecular Biosensors for Medical Diagnostics’ groep 
aan de TU/e het doel van het biosensor-onderzoek verwoordde. 
Meer algemeen is dus de vraag hoe zo snel mogelijk de relevante 
(te detecteren) biologische moleculen naar de sensor geleid kunnen 
worden, gescheiden kunnen worden van de rest van het sample en 
vervolgens zo gevoelig mogelijk gedetecteerd kunnen worden.
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 In zijn groep proberen ze dat doel te bereiken door gebruik te 
maken van magnetische nanodeeltjes. Deze nanodeeltjes bestaan 
uit superparamagnetische deeltjes van 5-15nm die ingebed zijn in 
een polystyreen bolletje met een diameter van ongeveer 100-300nm. 
Deze nanodeeltjes kunnen verschillende functies hebben binnen de 
biosensor. Ze kunnen bijvoorbeeld aan biologische moleculen bin-
den en ze als zodanig een label geven. Gebruik makend van mag-
netische velden kunnen deze nanodeeltjes ook de biologische mo-
leculen transporteren naar de sensor en eventueel scheiden. En 
uiteindelijk natuurlijk detecteren.
  Deze multifunctionaliteit 
van de magnetische nanodeel-
tjes raakt ook aan de rode draad 
in het biosensor onderzoek: een 
sensor is een compleet systeem, 
waar het sample voorbewerkt 
moet worden (bijvoorbeeld fi l-
teren), de biomoleculen naar 
het sensorgedeelte moeten wor-
den vervoerd alwaar deze speci-
fi ek gebonden en gedetecteerd 
moeten worden. De samenwer-
king binnen dit vakgebied is dan 
ook breed, van elektrotechniek en werktuigbouwkunde voor het sy-
steem tot (bio-)chemie en biologie voor het moleculaire gedeelte. En 
wij als fysici kunnen dan mooi daar middenin staan.
 En, zoals uit mijn introductie mag blijken, een onderzoek met 
een duidelijke en relevante toepassing.

activiteit
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n januari 2006 hebben we 217 afgestudeerde technisch natuur-
kundige ingenieurs (afgestudeerd in de kalenderjaren 2001 t/m 
2005) een afgestudeerdenenquête gestuurd met als doel om ge-

gevens te verkrijgen voor de zelfstudie die als voorbereiding op de 
accreditatie van de bachelor- en masteropleiding in 2006 geschreven 
is. Van deze 217 afgestudeerden ontvingen we 121 formulieren te-
rug: een respons van 56%. 
 De inhoud van de enquête gaat over de eerste baan na het af-
studeren, de relatie tussen die baan en de opleiding en het oordeel 
over de opleiding.
 Graag willen we nu via het VENI-blad enkele resultaten terug-
melden.

Van de responsgroep had 80% een baan met een technisch natuur-
kundige inhoud, 14% had een baan zonder die technisch natuur-
kundige inhoud en 6% had geen baan of had andere verplichtin-

gen. Van diegenen die een baan 
hadden was 49% werkzaam als 
aio en 33% was werkzaam in 
het bedrijfsleven. De gemiddel-
de tijd tussen afstuderen en de 
aanvang van de eerste baan was 
2,7 maanden. Hierbij gaf onge-
veer de helft aan dat er een va-
kantie- of oriëntatieperiode be-
wust na het afstuderen gepland 
was geweest. De inhoud van de 
werkzaamheden in de eerste 
baan  liggen voornamelijk op 
het terrein van research en ont-

Afgestudeerdenenquete 
technische natuurkunde
S. Feiner-Valkier
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wikkeling (door 96% van de respondenten aangekruist). Een klein 
gedeelte (24%) geeft ook onderwijs aan als één van de werkzaamhe-
den. Ontwerpen, advisering, marketing en management worden nog 
minder aangegeven als werkzaamheden (meestal door 10% of nog 
minder aangekruist). Voor de werkzaamheden van de eerste baan 
wordt door de responsgroep de technische natuurkunde opleiding 
zeer belangrijk gevonden, evenals het academische niveau daarvan. 
De afstudeerspecialisatie wordt minder belangrijk gevonden evenals 
de kennis en ervaring die buiten de TUE is opgedaan.
 De responsgroep is gemiddeld zeer tevreden over de opleiding 
in zijn algemeen (een score van 4,1 op een schaal van 5); en acht zich 
goed voorbereid op de werkzaamheden van de eerste functie (een 
score van 4,0 op een schaal van 5).
 De waardering van de responsgroep voor de verschillende 
studieonderdelen is het grootst voor het afstudeeronderzoek (een 
score van 4,3 op een schaal van 5); externe stage, keuzevakken en 
verplichte vakken scoren ongeveer 3,7 op diezelfde schaal. Ook de 
waardering voor de verzorging van de verschillende studieonder-
delen vertoont een overeenkomstig beeld: de grootste waardering 
krijgt het afstudeeronderzoek (een score van 4,2 op een schaal van 
5) en de overige studieonderdelen scoren weer ongeveer 3,7.
 Het multidisciplinaire project of het interfacultaire project 
komt er het slechts af: dit scoort als enige studieonderdeel een on-
voldoende (een score 2,5 op een schaal van 5).
 Dit laatste is een opmerkelijk feit, want multidisciplinair wer-
ken, groepswerk en projectwerk wordt bij de open opmerkingen het 
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meest genoemd (22 maal) als onderdeel waaraan meer aandacht 
aan gegeven moet worden in de opleiding. Presenteren en commu-
niceren wordt 15 maal genoemd. 

Samenvattend kan 
gesteld worden dat 
het resultaat van de 
afgestudeerdenen-
quête goed was. Er 
was een grote res-
ponsgroep en het 
oordeel over de op-
leiding als geheel 
was goed. De afge-
studeerden van de 
responsgroep waren 

van oordeel dat zij goed voorbereid waren op de werkzaamheden 
van hun eerste baan. Voor een groot gedeelte betreft dit een baan 
van een technisch natuurkundige inhoud op academisch niveau.
 Natuurlijk willen we langs deze weg iedereen die meegewerkt 
heeft aan de afgestudeerdenenquête hartelijk bedanken. En we ho-
pen dat we een volgende keer weer een beroep mogen doen op alle 
VENI-leden! 
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