
 

Dope-scope™ 
Ons plan voor de microscoop van de toekomst 

luidt als volgt; wederom snijden wij de tumor wel 

in stukken, maar wel zo groot mogelijk. 

Vervolgens “tissue-clearen” wij elk 

preparaatplakje, waardoor het weefsel 

doorzichtiger wordt en beter zichtbaar. Elk plakje 

leggen wij in volgorde onder een 

fluorescentiemicroscoop, die lichtgolven op het 

weefsel uitzendt waarna verschillende soorten 

cellen verschillende soorten licht weerkaatst, 

waardoor wij onder andere kankercellen kunnen 

aantonen. Van elke plak worden de gegevens 

doorgestuurd naar een programma op een 

computer, die er een 3D-model van maakt. Elk 

model van elke plak leggen we dan naast elkaar, 

waar vervolgens de gehele tumor in beeld wordt 

gebracht. Hierbij is een goede laser essentieel 

(bijvoorbeeld de CLSM Laser), omdat onze 

stukken weefsel dikker zijn dan die nu worden 

gebruikt om op deze manier zo weinig mogelijk 

schade toe te brengen aan de tumor. 

 

 
Verdere benodigdheden zijn: lenzen in de microscoop, een camera om de tumor te scannen en 

door te sturen naar de computer, de juiste computersoftware om een 3D-model te maken en een 

lamp onder het preparaat. Ook is het essentieel om een betere laser tot de beschikking te hebben 

om zo dikkere plakken te kunnen onderzoeken, zodat het weefsel zo min mogelijk te 

beschadigen. 

Het grootste obstakel voor nu is dat de perfecte laser die wij nodig hebben, nog niet bestaat. 

Geen enkele laser kan nog door zulke dikke stukken weefsel heen. Het computerprogramma 

moet ook worden gemaakt, maar wij geloven dat dit binnen de grenzen van de menselijke 

creativiteit ligt. Ook zal er nog een computerprogramma ontwikkeld moeten worden om de 

preparaten weer samen te voegen tot 1 model van een tumor. 

Dus alles opgesomd, wij combineren fluorescentiemicroscopie en tissueclearing. Deze combinatie 

zou wellicht het proces van kankercellen onderzoeken en diagnosticeren kunnen versnellen en 

verbeteren.  

Voorbeeld van hoe 

fluorescentiemicroscopie 

werkt. 

Voetnoot: Indien er ooit een goede laser wordt gevonden om het 

preparaat onbeschadigd te onderzoeken is het beter om het zo te 

doen, het is echter waarschijnlijk dat dit in de nabije toekomst niet zal 

gebeuren 
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