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Teamsessie #1 | Observeren & ontdekken| Q&A met bedrijf 
 

 

Een duidelijk beeld van de kern van het probleem, de doelgroep en de 

Opdrachtgever 

• De kern van het probleem is; dat het nog niet is gelukt om onderzoek en diagnose 

samenvoegen in een microscoop. Nu word het tumor in plakken verdeelt, hierdoor 

blijft het weefsel niet meer intact en ze willen juist dat het weefsel intact blijft 

• De doelgroep is; de onderzoekers (van het Princes maxima centrum)  

• De opdrachtgever is; Frank 

 

De belangrijkste conclusies uit deze analyse gedocumenteerd 

We moet dus een microscoop maken met een onderzoek en diagnose voor de kinderen met 

tumor van het Princes maxima centrum.  

 

Een lijst van eisen waar je oplossing ten minste aan moet voldoen 

• De eisen zijn dat het onderzoek en de diagnose samen moet komen in 1 microscoop.  

• Het weefsel in het geheel kunnen bekijken, en toch het weefsel intact houden.  

• De microscoop moet snel en accuraat ontdekken welke type tumor een kind heeft, 

zodat het juiste behandelingsplan opgezet kan worden. 

• De microscoop moet zoveel mogelijk informatie over de tumor vergaren om nog meer 

te weten te komen over de tumor, om zo in de toekomst de patiënten nog beter te 

kunnen behandelen.  

• Het macro en het micro niveau moeten samenkomen 

 

 

Wat betekend onderzoek precies? 

Snel en accuraat te ontdekken welke type tumor een kind heeft, zodat het juiste 

behandelingsplan opgezet kan worden. 

De diagnose van de patiënt gebeurt door de patholoog met behulp van een microscoop op 

macroniveau en microniveau 

 

Wat betekend diagnose precies? 

Zoveel mogelijk informatie over de tumor vergaren om nog meer te weten te komen over de 

tumor, om zo in de toekomst de patiënten nog beter te kunnen behandelen (DNA aflezen, 

RNA, eiwit, cell kweekjes) 

 

We maken hierbij gebruik van fluorescentie microscopie waarbij we veel verschillende cellen 

kunnen aantonen in 1 beeld, op microniveau en macroniveau.  

 

 

 

 



Teamsessie #2 | Ideeën ontwikkelen 
 

Wat is ons idee? 

Ons idee is om een microscoop  te ontwerpen, dat het 

hele weefsel volledig kan scannen van alle kanten die 

mogelijk zijn. Als je het weefsel dan volledig scant 

ontstaat er 3D beeld waardoor je het weefsel volledig 

kunt bekijken en kunt inzoomen op de plek waar je wil. 

Zo kun je alles goed analyseren. Het is de bedoeling dat 

we in de microscoop een USB-inplug hebben zodat de 

microscoop gekoppeld kan worden aan een laptop of 

computer en je alle gegevens volledig op de laptop of 

computer kunt opslaan. 

 

Hoe willen we dat doen?  

We willen een soort scan (microscoop) maken waarmee 

je het binnenste van een weefsel zonder kunt bekijken, 

oftewel er een beeld van kunt maken zonder het weefsel 

open te hoeven maken of in plakken hoeft te verdelen.  

Hierbij zijn algoritmes nodig om verschillende 2D-beelden 

te combineren tot een enkel beeld in 3D.  

 

Wat moet onze microscoop kunnen? 

Onze microscoop moet zoveel mogelijk informatie over 

de tumor vergaren om nog meer te weten te komen over 

de tumor, en moet ook snel en accuraat ontdekken welke 

type tumor een kind heeft, zodat het juiste 

behandelingsplan opgezet kan worden. 

  

Wat is het probleem?  

Om kinderen met tumor goed en snel te kunnen behandelen moet er een microscoop komen 

die de tumor (het weefsel) in van binnen en van buiten kan bekijken zonder het weefsel in 

plakken hoeven te verdelen, zodat het weefsel intact blijft en de onderzoekers zoveel 

mogelijk informatie over de tumor kunnen vergaren om nog meer te weten te komen over de 

tumor, om zo in de toekomst de patiënten nog beter te kunnen behandelen.  
 

 

Op de volgende pagina staat onze one-pager: 
 

 

 

 

Een tumor (vessels) 3D 

Een kwaadaardige tumor 



Wat is het probleem?  

Om kinderen met tumor goed en snel te 

kunnen behandelen moet er een microscoop 

komen die de tumor (het weefsel) in van 

binnen en van buiten kan bekijken zonder het 

weefsel in plakken hoeven te verdelen, zodat 

het weefsel intact blijft en de onderzoekers 

zoveel mogelijk informatie over de tumor 

kunnen vergaren om nog meer te weten te 

komen over de tumor, om zo in de toekomst 

de patiënten nog beter te kunnen 

behandelen.  

Wat moet onze microscoop kunnen? 

Onze microscoop moet zoveel mogelijk 

informatie over de tumor vergaren om nog 

meer te weten te komen over de tumor, en 

moet ook snel en accuraat ontdekken welke 

type tumor een kind heeft, zodat het juiste 

behandelingsplan opgezet kan worden. 

 

 

 

 

Hoe willen dat doen? 

We willen een soort scan (microscoop) maken 

waarmee je het binnenste van een weefsel 

zonder kunt bekijken, oftewel er een beeld 

van kunt maken zonder het weefsel open te 

hoeven maken of in plakken hoeft te verdelen.  

Hierbij zijn algoritmes nodig om verschillende 

2D-beelden te combineren tot een enkel 

beeld in 3D. 

Wat is ons idee? 

Ons idee is om een microscoop te ontwerpen, 

dat het hele weefsel volledig kan scannen van 

alle kanten die mogelijk zijn. Als je het weefsel 

dan volledig scant ontstaat er 3D beeld 

waardoor je het weefsel volledig kunt bekijken 

en kunt inzoomen op de plek waar je wil. Zo 

kun je alles goed analyseren. Het is de 

bedoeling dat we in de microscoop een USB-

inplug hebben zodat de microscoop gekoppeld 

kan worden aan een laptop of computer en je 

alle gegevens volledig op de laptop of 

computer kunt opslaan. 

 

 

 

De microscoop van de toekomst 
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