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Medicijnen Tegen Malaria 
Teun Bousema en Sanna Rijpman - Medische Microbiologie, Rijksuniversiteit Nijmegen 

 
Malaria is jaarlijks verantwoordelijk voor 660.000 – 1.000.000 doden 
wereldwijd. In de afgelopen jaren is er grote vooruitgang geboekt: de 
brede beschikbaarheid van bednetten en effectieve medicijnen 
hebben bijgedragen aan een afname van het aantal malariagevallen. 
De grote zorg is dat al deze positieve ontwikkelingen ongedaan 
gemaakt zullen worden als de malariaparasiet resistent wordt tegen 
de huidige medicijnen. En dat doemscenario lijkt waarheid te worden. 
Sinds 3 jaar zijn er in Zuidoost Azië parasieten die minder goed 
reageren op de huidige medicijnen. Als dit probleem zich naar Afrika verspreidt, waar de meeste 
malariagevallen voorkomen, is de ellende niet te overzien. Er is daarom urgent behoefte aan nieuwe 
effectieve medicijnen tegen malaria.  
 
Jouw opdracht: Ontwikkel een efficiënte methode om kandidaat medicijnen te onderzoeken op hun 
effectiviteit tegen malariaparasieten. 
 

Microalgen als Vervanging voor Fossiele Brandstoffen 
Ben van den Broek en Dorinde Kleinegris - AlgaePARC, Wageningen UR Food & BioBased Research 

 
Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en daarom 
moeten we kijken naar nieuwe grondstoffen om gas en olie te 
kunnen vervangen. Hiervoor kunnen we biomassa gebruiken 
zoals, bijvoorbeeld, planten. In een zogeheten Biobased 
Economy worden gewassen en reststromen uit de landbouw 
en voedingsmiddelenindustrie ingezet voor niet-
voedseltoepassingen. Maar je wil niet concurreren met de 
voedselproductie. Microalgen, dit zijn zeer kleine plantachtige 
organismen, kunnen groeien in brak en/of zout water. De 

productie hiervan zou niet ten kosten gaan van de voedselproductie. Ontwikkelingslanden bieden 
ideale omstandigheden voor het groeien van microalgen zoals licht en warmte. Microalgen staan 
bekend om de productie van lipiden/olie waar biodiesel van gemaakt kan worden. Echter microalgen 
bevatten ook nog andere inhoudsstoffen zoals eiwitten, koolhydraten en pigmenten.  
 
Jouw opdracht: Onderzoeken hoe je verschillende inhoudsstoffen uit de microalgen kunt isoleren en 
welke type producten je hier van kunt maken ter vervanging van de producten die gemaakt worden 
door fossiele grondstoffen.  
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Innovatieve technieken voor meten weer en klimaat 
Nick van de Giesen, Rolf Hut, Martine Rutten en Nadine Rodewijk, - TAHMO, TU Delft 

 
Naar het strand dit weekend? Even weerbericht opzoeken. 
Vanavond maar binnen blijven in verband met het weeralarm voor 
storm. Voor ons is weersinformatie vanzelfsprekend, maar in grote 
delen van Afrika zijn goede weersverwachtingen slecht 
beschikbaar. Juist in die gebieden die kwetsbaar zijn 
voor overstromingen en droogte. Dit komt onder andere door een 
gebrek aan gegevens: meten is weten! Weerstations zijn duur, 
gaan makkelijk stuk en worden in ontwikkelde landen geproduceerd. Mede hierdoor is Afrika een 
slecht bemeten continent. Kan jij een manier bedenken om weer en klimaat te meten, goedkoop en 
robuust, met in Afrika beschikbare materialen en technieken? Welke mogelijkheden bieden 
consumentenelektronica, telefoons, 3D printen etc.?  
 
Jouw opdracht: Ontwerp een sensor voor regen, wind, zonnestraling, vochtigheid, temperatuur of 
grondwater en draag bij aan het Trans-African HydroMeteorological Observatory (TAHMO, 
www.tahmo.org). 
 

Biologische Chroomverwijderaar 
Frank Hollmann en Elena Fernandez Fueyo - Biokatalyse en Organische Chemie, TU Delft 

 
Chromaten (zouten die chroom(VI) bevatten) zijn toxische 
kankerverwekkende stoffen die hedendaags nog steeds gebruikt 
worden in processen als leerkleuring (zie ook Erin Brokovich). 
Chroom(III) zouten zijn daarentegen niet toxisch en geven veel minder 
problemen voor mens en milieu, voornamelijk omdat ze bijna niet 
oplossen in water en ze neerslaan, waardoor ze makkelijk weg te 
filteren zijn. Om Cr(VI) naar Cr(III) te reduceren zijn chemicaliën nodig 
die zelf toxisch kunnen zijn. Soms gaan deze chemische reacties ook 

langzaam waardoor ze niet erg handig zijn om water te zuiveren van chroom.  
 
Jouw opdracht: Ontwikkel een methode om Cr(VI) naar Cr(III) te reduceren, idealiter gezien met het 
gebruik van alleen water, zonlicht of een andere dergelijke catalysator.  
 

BioSolar Cells 
Rolf Koster - Industriëel Ontwerpen, TU Delft 

 
De zon levert ons energie in overvloed. Energie die we duurzaam 
kunnen benutten als het ons lukt om die energie effectief op te 
vangen en vast te leggen. BioSolar Cells onderzoekt technische 
systemen die fotosynthese kunnen nabootsen: kunstmatige bladeren. 
Bladeren van planten zijn kleine, ingewikkelde energiefabrieken. 
Normaal gesproken gebruiken bladeren de energie van zonlicht om 
kooldioxide (CO2) en water (H2O) om te zetten in zuurstof (O2) en 
suiker. Maar in dit project proberen wetenschappers kunstmatige 
bladeren te maken die water omzetten in zuurstof en waterstofgas (H2), de schoonstse brandstof op 
aarde. Maar zo ver zijn we helaas nog niet.  
 
Jouw opdracht: Verzin toepassingen voor deze kunstmatige bladeren die nu al mogelijk zijn.   
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Superbeton 
Henk Jonkers en Virginie Wiktor - Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft 

 
Beton is wereldwijd zeer populair bouwmateriaal. In 
ontwikkelingslanden, vooral in afgelegen gebieden, is het beton 
echter van lage kwaliteit (bijvoorbeeld omdat er minder cement 
wordt gebruikt; dat is goedkoper). Dit zorgt ervoor dat de 
constructies van dit beton sneller barsten vertonen en minder lang 
meegaan. Kleine scheurtjes in beton kunnen grote gevolgen 
hebben. Mensen verliezen hun huis door betonschade, de oogst 
mislukt door lekkage in betonnen irrigatiesystemen of de aanvoer 

van verse producten loopt spaak door een ingestorte brug. Beton herstellen of, beter nog, een hele 
nieuwe constructie plaatsen is erg duur. Vaak is dit niet te betalen voor de arme lokale bevolking in 
ontwikkelingslanden. Biologisch-geïnspireerde, duurzame materialen zouden hier een uitkomst 
kunnen zijn.  
 
Jouw opdracht: Bedenk een duurzame en haalbare manier om “superbeton” te produceren. De focus 
bij deze opdracht ligt op het gebruik van lokaal-geproduceerde, natuurlijke vezels en azijnzuur uit 
lokale fruitoverschotten in combinatie met het gebruik van kalksteen-producerende bacteriën, om 
het beton zelfhelend te maken. 
 

Nereda - Waterzuivering 
Mark van Loosdrecht en Yuemei Lin - Environmental Biotechnology, TU Delft 

 
Recent is een nieuwe biologische afvalwaterzuiveringstechnologie 
ontwikkeld op basis van aeroob korrelslib. Deze wordt momenteel 
toegepast onder de naam Nereda. De installatie zuivert afval 
op een goedkopere manier (30% minder kosten) met minder 
energie (40% minder) en omdat er veel minder mechanische 
apparatuur wordt gebruikt, is het ook veel makkelijker te 
bouwen in landen met een lagere technologische 
ontwikkeling. Het aeroob korrelslib zijn korreltjes bacteriën 
die bij elkaar worden gehouden door een matrix van een 
polymeer. Het blijkt dat dit polymeer een soort alginaat is. 
Alginaat heeft vele toepassingen, en het wordt nu vooral geproduceerd uit algen die op zee worden 
geoogst. Daardoor wordt het ecosysteem op zee verstoord. Als alginaat uit afvalwater kan worden 
geproduceerd, wordt het behandelen van afval een economisch renderend proces in plaats van een 
kostenfactor. Daarbij is het noodzakelijk om voor alginaat allerlei toepassingen te vinden.  
 
Jouw opdracht: Richt je op het winnen van alginaat uit zuiveringsslib en de evaluatie van de 
chemische eigenschappen van alginaat. Bedenk hier een toepassingen bij.  
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Paddestoelen Kweken als Alternatieve Voeding 
Luis Lugones en Han Wösten - Moleculaire Microbiologie, Universiteit Utrecht 

 
De wereldbevolking groeit en daardoor stijgt de vraag naar vlees. 
Vleesproductie legt een enorme druk op de landbouwgronden. 
Daarom moeten er alternatieven komen voor hoogwaardig voedsel 
dat rijk is aan eiwit met een goede verhouding aan aminozuren. 
Paddenstoelen zouden zo’n alternatief kunnen vormen. Je kan ze 
kweken op graan zodat je de paddenstoelen niet hoeft te oogsten, 
maar met graan en al kunt eten. Bovendien zou het met 
paddenstoelen doorgroeide graan een verbeterde 

aminozuursamenstelling kunnen hebben: een hogere voedingswaarde en dus beter geschikt als 
vleesvervanger.  
 
Jouw opdracht: Onderzoek hoe deze technologie het best toepasbaar is. Kunnen de paddestoelen 
ook op restafval groeien? Hoe krijg je een nog betere aminozuursamenstelling en hogere 
voedingswaarde? Is het wel lekker?  
 

De Jatropha Noot 
Marc van der Maarel - Aquatische Biotechnologie en Bioproducttechnologie - Rijksuniversiteit Groningen 

 
De purgeer noot (Jatropha curcas) is een giftige, niet-eetbare noot die in de 
subtropen veel voorkomt. De noot groeit aan een struik die goed groeit op 
droge, arme grond. De noten bevatten tussen 20 en 40% olie, die in de 
belangstelling staat omdat hieruit biodiesel gemaakt kan worden. Biodiesel 
kan worden gebruikt als alternatief voor hout of houtskool als brandstof voor 
kooktoestellen of om via een gasgenerator elektriciteit op te wekken. De olie 
kan ook met soda worden omgezet in zeep.  
 
Jouw opdracht: Bedenk een geïntegreerd, zelfvoorzienend Jatropha platform dat kleine 
gemeenschappen in subtropische ontwikkelingslanden in staat stelt om de Jatropha noot duurzaam 
en winstgevend te exploiteren.  
 

Optische Sensor 
Albert Schenning en Tom Bus - Scheikundige Technologie, TU Eindhoven 

 
Vloeibare kristallen zijn materialen die eigenschappen bezitten van zowel 
een vloeistof als een vaste stof. Ze worden onder andere toegepast in LCD 
schermen. Een speciaal type onder de vloeibare kristallen zijn de 
zogenaamde cholesterische vloeibare kristallen. Zij zijn in staat om zichtbaar 
licht te reflecteren op dezelfde wijze zoals kevers dat doen. Dit resulteert in 
prachtig kleuren (zie foto). Deze bijzondere eigenschap kan worden 
toegepast in allerlei materialen, die je daarmee een nuttige (nieuwe) functie 
geeft. Ook in ontwikkelingslanden kan dit innovatieve idee worden ingezet. 
Denk bijvoorbeeld aan een materiaal waarbij de gereflecteerde kleur 

verandert wanneer er een giftige stof aanwezig is in water. Op deze simpele wijze kan een batterij-
vrije sensor gemaakt worden. Goedkoop, energiezuinig en bovenal bevorderend voor de gezondheid!  
 
Jouw opdracht: Hoe ziet die sensor er precies uit en waarvoor ga je hem gebruiken? Welke stoffen 
kun je aantonen met dit kleurverschil en in welk(e) land(en) los je hiermee een probleem op?   
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Een Vaccin tegen HIV 
Ronald Derking en Rogier Sanders - Experimentele Virologie, Academisch Medisch Centrum (UvA) 

 
Humaan Immunodeficiëntie Virus-1 (HIV-1) is de veroorzaker 
van AIDS. Sinds de ontdekking van HIV-1 in 1983 zijn er 75 
miljoen mensen geïnfecteerd met het virus en zijn ongeveer 
36 miljoen mensen gestorven aan AIDS. In 2012 alleen waren 
35.3 miljoen mensen besmet met HIV/AIDS en stierven 1.6 
miljoen mensen aan deze ziekte. Hoewel de last van de 
besmetting wereldwijd enorm varieert, wordt Afrika nog 
steeds het zwaarst getroffen. In het westen kan een 
besmetting met HIV-1 goed worden onderdrukt met 
antivirale medicijnen maar deze medicijnen zijn erg duur, genezen niet en langdurig gebruik 
veroorzaakt nare bijwerkingen voor de patiënt. Daarbij zijn deze medicijnen vaak ook niet 
beschikbaar voor de mensen in Afrika waardoor HIV-1 vrij zijn gang kan gaan. De beste oplossing is 
dus een vaccin die besmetting voorkomt. In dit project ga je meer inzicht krijgen over de huidige 
denkwijze om een vaccin tegen HIV-1 te ontwikkelen. Welke methoden worden gebruikt om 
kandidaat vaccins te maken en hoe wordt bepaald wat een goede kandidaat is? Welke technieken 
worden gebruikt en welke technieken gebruiken wij. Tijdens het practicum van 1 dag kom je in 
aanraking met één van deze technieken.  
 
Jouw opdracht: Bedenk een strategie om een vaccin tegen HIV-1 te ontwikkelen op basis van wat je 
geleerd hebt en bedenk hoe je dit beschikbaar gaat stellen voor mensen in ontwikkelingslanden.  
 

iBeacons 
John Tillema, Dimer Schaefer, Sven Haitjema, Jonathan Carter, Paul Manwaring - Glimworm Beacons 

 
De iBeacon is een sensor die plaatsgebonden informatie kan 
versturen naar een gekoppelde telefoon. De technologie werkt 
op basis van bluetooth (BT), dit is dan ook het enige vereiste 
aan de gekoppelde telefoon. De baken plaats je op een plek 
waar je informatie wilt verzamelen. Deze kan dan via BT de 
verzamelde data naar je toestel sturen. Een van de voordelen 
is dat de telefoons simpel kunnen zijn en het baken verbruikt 

weinig energie. Op een knoopcel batterij kan het 2 jaar lang werken, op een zonnecel oneindig lang. 
Ook kost het weinig om een baken op te hangen (kostprijs ca. € 10). Tot nu toe is deze technologie 
vooral gebruikt binnen de commerciële sector. Denk aan winkels die willen weten wat de looproute 
van hun klanten is en waar hun klanten lang stilstaan, of bij de tijdregistratie van marathonlopers 
tijdens een wedstrijd. Ook kan een iBeacon registreren hoeveel mensen er bijvoorbeeld ergens water 
komen tappen.  
 
Jouw opdracht: De technologie van de iBeacon is simpel en betaalbaar. Wat zijn de mogelijke 
toepassingen voor de iBeacon in een ontwikkelingsland?  
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EnergyTransformers™ 
Gilbert Curtessi - Transmare Holding B.V. 

 
EnergyTransformers™ is een initiatief van Transmare Holding BV en levert 
hoge kwaliteit, duurzame biobrandstof. Zij investeert in de inkoop van 
bijproducten uit plantaardige olieproductie, voornamelijk 
palmolieproductie, om te gebruiken voor de productie van biobrandstof. 
Na het pellen van de palmoliezaden blijven er schillen over (palm kernel 
shells; PKS) die gebruikt worden om brandstof te produceren. De 
kwaliteit van deze onbehandelde PKS is echter economisch en 
technologisch gezien niet kosteneffectief. Door het bewerken van de PKS 
produceert EnergyTransformers™ een degelijke biobrandstof die 
efficiënter werkt. Deze biobrandstof kan gebruikt worden om energiecentrales van energie te 
voorzien. Energiecentrales moeten tegenwoordig aan striktere eisen voldoen wat uitstoot betreft. 
Een voordeel van van deze technologie is dat het aan internationale kwaliteitsen 
duurzaamheidseisen voldoet.  
 
Jouw opdracht: Naast PKS zijn er ook andere bijproducten bij de plantages in Indonesië en Maleisië. 
Het grootste bijproduct is Empty fruit bunches (EFB). Hoe zouden deze EFB gebruikt kunnen worden? 
Als EFB’s geoogst zouden worden, wat zou de ideale grondstof zijn voor de chemische industrie? Is er 
vraag naar een dergelijk product? Wat zijn mogelijke toepassingen voor deze grondstoffen?  
 

Het RINEW project 
Jan-Willem Mulder - Evides / Jorg Pieneman - Gemeente Rotterdam 

 
Het project RINEW (Rotterdam Innovative Nutrients Energy & 
Water) richt zich op onderzoek naar hergebruik van afvalwater 
in de stedelijke omgeving. Binnen RINEW wordt het gehele 
zuiveringsproces van afvalwater onder de loep genomen om 
tot een nieuw zuiveringsconcept te komen en daarbij zoveel 
mogelijk grondstoffen uit het afvalwater terug te winnen. 
Natuurlijk draait het allereerst om het krijgen van schoon water 
dat gebruikt kan worden als proceswater in de industrie. Maar 
ook cellulose uit WC papier kan bijvoorbeeld worden 

hergebruikt in papier of isolatiemateriaal. Ook kun je uit afvalwater fosfaat terugwinnen. Dit kan dan 
gebruikt worden om kunstmest van te maken. Je kan op deze manier zowel schoon water winnen als 
grondstoffen uit het water voor hergebruik. Het zuiveringsconcept is nieuw doordat diverse 
bestaande en nieuwe zuiveringstechnieken achter elkaar worden toegepast om op de meest 
efficiënte wijze het afvalwater her te gebruiken.  
 
Jouw opdracht: In Nederland is het RINEW project een grote samenwerking tussen Evides 
Waterbedrijf, de gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van 
Delfland. Ook de TU Delft is betrokken bij het testen van de proefopstelling. Hoe zou deze 
technologie toegepast kunnen worden in een ontwikkelingsland? Welke grondstoffen zouden daar 
de focus zijn van de zuivering?  
 


