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Elektrische Mondriaan Kleurige zonnepanelen

Glas-in-loodramen zijn niet iets uit het verleden, bewijst de Universi-
teit Utrecht. Zonne-energie-expert Wilfried van Sark laat zien dat je
met deze kleurige panelen prima energie kunt opwekken. Het raam-
werk, dat doet denken aan de schilder Piet Mondriaan, zet een half
procent van het opgevangen licht om in elektriciteit; voldoende om op
een zonnige dag drie mobiele telefoons te laden. De bekende zwart-
blauwe panelen op de daken halen soms een eiciëntie van 20 pro-

cent, maar die zijn niet zo doorschijnend en kleurrijk als dit exemplaar
voor achter het raamkozijn. Honderd smalle paneeltjes telt het ‘glas-
in-lood’-raam. De elektriciteit die de 15 centimeter lange, en 0,5 centi-
meter brede paneeltjes opwekken verlaat het raam via aansluitingen
in het houtwerk. De ‘Elektrische Mondriaan’ is nog maar een interes-
sant speeltje. Nu richt de vakgroep van Van Sark zich op optimalisatie.
Doel is daarbij een eiciëntie van 5 tot 10 procent. Foto Arie Kievit
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V
ervan tevorenvoorspellenof
iemandkanker,Alzheimerof
hart- envaatziektenkrijgt:
natuurkundigeWiroNiessen

wilhetdecomputer latenuitreke-
nen.Vandaagwordtbekenddatde
Rotterdamsehoogleraardeprestigi-
euzeSimonStevinMeester-prijs
ontvangt,waaraaneenbedragvan
500duizendeurovooronderzoek is
verbonden.

Alshoogleraarmedischebeeldver-
werkingaanhetErasmusMCende
TU DelftwerktNiessenmetbestaande
enzelf ontworpensoftware.Dievoedt
hijmet tienduizendenmedische
scansuithet verleden,waarinhet sys-
teempatronenbegint teherkennen.
Hetdoel: patronenontdekkendie sa-
menhangenmetziektes. Enmis-
schienwelnet zobelangrijk, patro-
nenontwarendiegeenredentot
alarmzijn.

Over wat voor patronen hebben
we het?
‘Dat looptuiteen: vankrimpinbe-
paaldedelenvandehersenentotde
hoeveelbloeddiehethart rond-
pompt.Maarookbepalenwedemate
vanvernauwingvankransslagaders,
en leggenwederelatie tussendebeel-
denenhetgenoomvandepatiënt.
Hoemeer jedat soortdataverzamelt,
hoemeer inzicht jekuntkrijgen in
hetnormaleouderwordenendeont-
wikkelingvanziekte.’

Leert u zo ook meer over de oor-
zaak van een ziekte?
‘Soms leverthetonderzoeknieuwe in-
zichtenop,maarvaakzienweookeen
verbandzonderdeoorzaakprecies te
begrijpen.Maarhoeerg isdat?Opdit
momentherkennenartsendeziekte
vanAlzheimerookmededoordatze
eenkrimpvandehippocampuszien.
Maarwelkprocesdaarpreciesaanten
grondslag ligt?Wetenzeniet.’

Er is veel kritiek op total body
scans, die een recept zouden zijn
voor hypochondrie. Schuilt er in
uw techniek het gevaar van onno-
dige bangmakerij?
‘Wemoetenniet zomaar iedereen
scannenomziektesuit te sluiten.Veel
dingendie jedanzult vindenzijnniet
ietsomjezorgenover temakenof re-
denomintegrijpen.Onsonderzoek
kan juistdatprobleemwatverklei-
nen.Wij zijnbijvoorbeeldbezigmet
onzedataeenmodel vanhetnormaal

ouderwordendebrein temaken.Dan
zie jeomwelkeafwijkingen je jeniet
drukhoeft temaken.’

Zoals?
‘Krimpinhetbreinassociërenwege-
woonlijkmetbeginnendedementie,
maarelkbreinkrimptnaarmatehet
ouderwordt. Jewiltdusdeprecieze
plekkenwetenwaardekrimpertoe
doet.Ookallerleimicrobloedinkjesof

laesies indehersenenhoevennietper
setotpaniekte leiden.Gezondemen-
senhebbenzeook,zekeroplatere leef-
tijd.’

Wat heeft iemand eraan te weten
dat hij de ongeneeslijke ziekte
van Alzheimer zal krijgen?
‘Eenechtmedicijn is ernatuurlijk
nogniet. Tochbiedtdewetenschap-
pelijke literatuur steeds sterkerebe-
wijzendatde totstandkomingvande
ziektekanwordenafgeremd.Door
meer tebewegen,minder te rokenof
eendepressie tebehandelenbijvoor-
beeld.Mensenzijnveelgemotiveer-
deraandezezaken tewerkenals ze
wetendat zeeenverhoogdekans
hebbeneenziekte tekrijgen.’

Wat vinden artsen van uw soft-
ware? Zijn ze niet bang dat die
hun werk overneemt?
‘Opditmomentzittenwenog inde
onderzoeksfase.Artsengebruikende
technieknogniet indedagelijkse
praktijkomMRI-scans te interprete-
ren. Jemoethetniet vanvandaagop
morgen invoeren,denk ik.Danstuit
jeopveelweerstand. Tochverwacht ik
dat zehet snel zullenomarmen;het
ideeachteronze techniekverschilt
niet veel vanhoeartsenal jaren te
werkgaan: lerenuit ervaring. Som-
mige takenkandecomputerbinnen-
kort albeter.Maar ikziehet toch
vooral als eenverbetering indeon-
dersteuningvandearts,niet als een
vervangingvanzijnof haarwerk.’

DuizendenscansomAlzheimerper
computereerdertediagnosticeren
Interview
Wiro Niessen (45)

Dehoogleraarmedische
beeldverwerkingkrijgtde
SimonStevinMeester-
prijs.Hij leert computers
ziektepatronentijdig te
herkennen.

Scholieren
spioneren
opzuinige
lampen
Van onze verslaggever
Dirk Waterval

amsterdam Brugklasleerlingen
vanallemiddelbare scholen inNe-
derlandgaanbinnenkortde
straatopomhet lichtverbruik in
woningen inkaart tebrengen.
Dat ishetplanvandeStichting
InternationalYearof Light2015
NL.Natuurkundedocentenkun-
nen leerlingenaanmelden.

Metondermeereencd,eenkeukenrol
en wat duct tape maken leerlingen
straks een spectroscoop. De groeven
van een lege cd zijn een micrometer
breed; ideaal omwit licht te scheiden
in zijn verschillende golflengten.
Gewapendmethetzelfgemaaktemeet-
instrument gaan de scholieren eind
oktober en begin november na zons-
ondergangde straat op. Perwijk inge-
deeld lopen ze zo de huizen af omde
verlichtewoonkamers te scannen.

Aande ‘regenboog’ inde keukenrol
herkennen scholieren de binnenver-
lichting: een continue overgang van
kleurenduidtopdemilieu-onvriende-
lijkegloeilamp,eenspectrumvolafge-
bakende lijntjes op spaarlampen en
eencombinatieopde ledlamp.

Per straat turvendekinderenwelke
verlichting ze tegenkomen.Het eind-
product moet een kaart worden
waaroptezienisopwelkeplekkennog
veelgloeilampenwordengebruikt.

‘Overprivacyhoevenbewonerszich
geen zorgen temaken’, zegtDries van
Oosten, docent natuur- en sterren-
kunde aanUniversiteitUtrecht. Ookis
hijmedeorganisator van de lichtme-
ting. ‘Alleenstratenmetmeerderehui-
zenkomen inhet systeem,anders zou
je kunnen afleiden in welk huis veel
gloeilampen branden.’ Ook kunnen
kinderen aanvinken dat een meting
onmogelijk is. ‘Zo voorkom je dat ze
overheggenenschuttingenklimmen
omaanhundata tekomen.’

DeNationaleLichtmeting, zoalshet
project wordt genoemd, is een voor-
beeld van citizen science.Wetenschap-
pelijk ongeschoolde vrijwilligers hel-
penonderzoekers aanmeetgegevens.
InNederlandwas iSPEXtwee jaargele-
den een succesvol voorbeeld vanbur-
gerwetenschap.Meteensimpelopzet-
stukje voor de iPhone kon iedereen
fijnstofmetingendoen in zijn of haar
buurt.
Als tipgeeftVanOostendekinderen

mee zo ver mogelijk van straatlan-
taarnsteblijven. ‘Het lichtdaarvanver-
stoort demeting eenbeetje.’ Dekmet
je handhet ongewilde licht af, en het
moethelemaalgoedkomen, zegthij.

Depopulairebewegingsmethode
Pilates isgeenwondermiddel
tegenrugpijn.Dit concluderen
onderzoekersvanondermeer
VUmcnabestuderingvanpilates-
studiesmetmeerdan500patien-
ten.Hieruitbleekdatdemethode
welenigszinshelpt,maarniet
beterdanandereoefeningenvoor
lagerugpijn.Volgensdeonderzoe-
kerskanheteffect vanhet type
oefentherapie sterkverschillen
per individu.

Gezondheid

Pilatesverrichtgeen
wonderenbij rugpijn

Wijzijnbezigeen
modelvanhet
normaalouder
wordendebrein
temaken


