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Op de Brightlands Campus in Maastricht 

raakt Scannexus steeds meer ingeweven 

in de plaatselijke kennisstructuur. Zo is de 

nieuwe CEO van het bedrijf, Albert Scherp-

bier, tegelijk decaan van de faculteit voor 

Health, Medicine en Lifesciences en is de 

manager daily operations, Kim Feron, af-

komstig van de afdeling radiologie van 

het MUMC, Maastricht Universitair Medisch 

Centrum. Samen willen ze de unieke scan-

faciliteit die zij onder zich hebben beschik-

baar stellen voor een steeds bredere ge-

meenschap van academische instituten, 

ziekenhuizen en bedrijven in Europa en 

ver daar buiten.  

Scannexus breidt uit
Profileren als Imaging Valley Maastricht

Krachten bundelen
Terwijl proefpersonen in en uit lopen in het kader van de 
Maastricht Studie waarvoor het brein en de buik van zesdui-
zend patiënten via scans worden gescreend op kenmerken die 
iets zeggen over ziektes, vertellen Scherpbier en Feron over 
andere studies die ze gaan opstarten. ‘Voor de Maastricht 
Studie maken we gebruik van de 3 Tesla, terwijl we ook be-
schikken over een 7T en een 9,4T. Vooral die laatste is bijzon-
der. Daarvan zijn er wereldwijd vier, waarvan er slechts drie 
operationeel zijn. Die bij ons in Maastricht, in Tübbingen in 
Duitsland en in Chicago.’ 
De aanwezigheid van dergelijke state-of-the-art scanners voor 
mensen gekoppeld aan de expertise die Scannexus in huis 
heeft, maakt het bedrijf zeer onderscheidend. Een positie die 
Scherpbier en Feron nog veel meer willen gaan benutten. ‘Lag 
in het verleden vooral de nadruk op onderzoek van het brein. 
Deze zal nu uitgebreid worden naar andere delen van het li-
chaam. De technologie die we hier gebruiken, leent zich daar 
perfect voor. Het enige dat we extra nodig hebben zijn dedica-
ted coils (ofwel hulpstukken), zodat we ook andere lichaams-
delen kunnen scannen.’ Feron: ‘We hebben flink geïnvesteerd 
in apparatuur en zoeken steeds meer de samenwerking als 
het gaat om deze in de markt te zetten. Zo is er binnen de 
Universiteit van Maasticht veel kennis aanwezig over elektro-
nenmicroscopie en de universiteit is ook leidend als het gaat 
om massaspectometrie. Samen bekend onder de noemer M4I.’ 
Voeg daar de scanners van Scannexus en de scanners van het 
MUMC van de afdeling radiologie aan toe en het scanpark van 
Imaging Valley Maastricht is compleet. 

Spin-offs
Dat Maastricht zo’n vooraanstaande positie inneemt als het 
gaat om imaging is volgens Scherpbier vooral te danken aan 
de prettige samenwerking tussen de provincie en de kennisin-
stellingen. ‘Uit de praktijk blijkt dat van elke Euro die de pro-
vincie investeert, ze er drie of vier terugkrijgen in de vorm van 
banen voor experts en op facilitair gebied. Bovendien ontstaan 
er vanuit de hier aanwezige kennis veel spin-offs die hun plek 
op de Brightlands Campus vinden. Zo zijn we nu bijvoorbeeld 
in gesprek met een bedrijf dat de scandata op een slimme ma-
nier weet te verwerken en te presenteren. Het is heel belang-
rijk de onderzoekgegevens goed te vertalen, zodat ze kunnen 
worden gebruikt.’

Belangrijk voor Scannexus naast samenwerking met de afde-
ling radiologie van het MUMC, de Universiteit Maastricht en 
kennisinstellingen in andere plaatsen als Luik en Aken is het 
veld voor het scannen te verbreden. ‘We hebben al heel veel 
ervaring opgebouwd als het gaat om het brein en van daaruit 
is de kennis heel gemakkelijk uit te breiden, omdat het brein 
het hele lichaam aanstuurt. Nieuwe onderzoeksvragen komen 
heel snel op. Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen waar in de 
hersenen de blaas wordt aangestuurd en deze gegevens gebrui-
ken bij onderzoek naar incontinentie. Ook is het denkbaar na 
een borstamputatie en reconstructie van de borst inclusief de 
zenuw voor gevoel, na te gaan hoe dat werkt in het brein. Een 
verbreding waar je eigenlijk alle kanten mee op kunt.’ Nieuwe 
onderzoeksprojecten waaraan Scannexus meewerkt, hebben 
onder andere betrekking op de connectie tussen insulineresis-
tentie in de hersenen en obesitas en de visualisering van de 
Locus coerulens, de plek waar giftige proteïnes zich verzame-
len die relevant zijn voor Alzheimer. Verbreding op een ander 
terrein heeft te maken met de samenwerking met de afdeling 
radiologie. ‘Zo is het heel goed denkbaar dat patiënten uit het 
MUMC vanaf radiologie hier terecht kunnen voor verder on-
derzoek en kunnen klanten van ons ook gebruik maken van de 
scanners op die afdeling.’

Parkinson
Natuurlijk blijft binnen Scannexus ook het onderzoek van het 
brein een belangrijke plaats innemen. Dit was tot voor een jaar 
het belangrijkste aandachtsgebied binnen het bedrijf en daar is 
al veel vooruitgang mee geboekt. ‘Vooral bij Parkinson is het 
van belang bepaalde gebiedjes in de hersenen te stimuleren 
of juist af te remmen en daarvoor is de Tesla 7 heel geschikt, 
omdat deze nauwkeuriger werkt. Op dat gebied hebben we 
al veel expertise opgebouwd. Bedrijven en wetenschappers 
kunnen onderzoeken bij ons volledig of gedeeltelijk uitbeste-
den. Maar het is ook denkbaar dat ze de scanners simpelweg 
huren. Maar ik kan me voorstellen dat dit voor de 9,4 Tesla 
niet opgaat, want er zijn er weinig die de expertise hebben 
hiermee te werken. Wij hebben iemand in huis die zelfs in 
staat is geweest problemen aan deze scanner zelf op te lossen. 
Een belangrijke plus, want de techniek van deze scanner staat 
nog zo in de kinderschoenen dat er sneller iets mis kan gaan.’ 

Albert Scherpbier, CEO en Kim Feron, manager daily operations, heb-

ben sinds kort samen de leiding over Scannexus.

Compleet scanpark
Van de verschillende scanners binnen Scannexus wordt de 3 
Tesla vooral gebruikt voor standaardonderzoeken. Het hogere 
magnetische veld van de 7T is interessant voor studies waar-
bij het voordelen heeft nauwkeuriger te werken. Een goed 
voorbeeld is volgens Scherpbier de epilepsie-studie waarbij 
het belangrijk is voor chirurgie een zo klein mogelijk plekje 
te benaderen om de schade te beperken. ‘Het nadeel van de 
7T is, dat deze nog niet klinisch is gevalideerd, waardoor dit 
apparaat vooral geschikt is voor research. Volgend jaar zomer 
hopen we de klinische validatie rond te hebben.’ 

Met de zeer innovatieve 9,4T bedient Scannexus wereldwijd 
een relatief kleine markt, omdat deze technologie nog vrij 
nieuw is. ‘We hebben iemand in huis die de kennis ervan 
heeft en merken dat over de hele wereld graag mensen met 
ons samenwerken.’ Een voorbeeld is Bracco dat hun contras-
tinjectiesysteem wilde testen in een 9,4 Tesla-omgeving. Vol-
gens Van Sloun van Bracco een belangrijke samenwerking 
die beide kanten uit werkt. ‘We hebben bijvoorbeeld net een 
nieuwe contrastvloeistof ontwikkeld en Scannexus is bereid 
deze te testen. Op die manier ondersteunen en faciliteren ze 
ook onderzoeksprojecten van ons. Iets dat we zeer waarde-
ren.’ Zie www.scannexus.com voor meer informatie.


