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Hoogstandje
Een nieuwe onderkaak die ‘groeit’ in het
eigen kuitbeen? Het lijkt sciencefiction, het
MST gebruikt de techniek met succes.
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Agent op eigen verzoek vervolgd
Een politie-inspecteur uit En-
schede wil zelf vervolgd worden
na zijn betwiste arrestatie van
een collega. Het Gerechtshof
geeft hem zijn zin: een strafon-
derzoek volgt, waarin hijzelf de
verdachte is.

Pim Lindeman
Enschede

Inspecteur Herbert Hoekerswever
wordt toch vervolgd door het
Openbaar Ministerie. Niet omdat
justitie dat wil, maar omdat de En-

schedese politieman daar zelf om
heeft gevraagd.

Hoekerswever arresteerde in mei
2016 een man van Marokkaanse ori-
gine in het politiebureau van En-
schede. De arrestant, Anis Raiss,
bleek later een collega-agent uit
Amsterdam te zijn. Raiss trok ver-
volgens in een interview in NRC fel
van leer omdat er sprake zou zijn
van etnisch profileren. Hoekerswe-
ver heeft dat altijd stellig ontkend.

Het Openbaar Ministerie besloot
de arrestatie te seponeren indien de
politie maatregelen zou nemen te-

gen Hoekerswever. Dat gebeurde:
de inspecteur werd tot zijn eigen
frustratie berispt. Hij ging tegen de
straf in beroep.

Vervolgens gebeurde er een jaar
lang niets, tot de hoogste politie-

baas Erik Akerboom de berisping in
mei van dit jaar vernietigde. Vol-
gens de korpschef was er in de ‘zaak
Hoekerswever’ geen sprake van
plichtsverzuim, en was een straf
dus niet op zijn plaats. 

Uitzonderlijke keuze
Met deze vernietiging werd niet
meer aan de eisen voor het sepot
voldaan. Toch ging het OM niet ei-
genhandig over tot strafvervolging
van Hoekerswever. Die nam daarop
zelf de uitzonderlijke stap om een
zogenaamde Artikel 12-procedure

te starten. Daarmee vroeg hij om
het OM te dwingen een strafzaak
tegen hem te beginnen. Dat is be-
gin deze maand door het Gerechts-
hof in Arnhem toegewezen.

Hoekerswever wil de zeer uit-
zonderlijke keuze - hij is verdachte
in de strafzaak waar hij zelf om
vroeg - niet toelichten. „We respec-
teren de strafrechtelijke procedure,
en daarin past niet om nu iets in-
houdelijks te zeggen.”

Pagina 3 Altijd overtuigd van
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Hoogste politiebaas
heeft in mei dit jaar de
berisping vernietigd

Joke Aarnink

Elke gast
houdt van
haar erf
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Strafzaak om duidelijkheid te krijgen over regels bij arrestatie
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PRINTTECHNOLOGIE EN IMPLANTATEN

Uit stukjes kuitbeen bouwt het
ziekenhuis MST een nieuwe
onderkaak, compleet met im-
plantaten. Het klinkt als sci-
ence-fiction, maar het wordt
werkelijkheid door het combi-
neren van verschillende mo-
derne technieken. Het zieken-
huis loopt hier mee voorop in
Nederland.

Hans Brok
Enschede

De procedure, die in Groningen is
ontwikkeld, maakt het mogelijk
om in twee operaties schade aan
bijvoorbeeld de kaak te herstellen.
Kaakchirurg Barry Kolenaar
noemt het een ‘innovatieve werk-
wijze, die nog vrijwel nergens
succesvol wordt toegepast.’ „In het
verleden waren het altijd langdu-
rige en belastende procedures
waarvoor je meerdere keren onder
het mes moest. Dat kon soms ja-
ren in beslag nemen.” 

De 3D-printers van het Saxion
Fablab vormen een belangrijke
schakel in het proces. Via deze
techniek worden de zaagmallen
gemaakt voor zowel kuit als kaak,
zo gedetailleerd dat de nieuwe
botdelen altijd passen. Het plaat-
sen van nieuwe stukjes bot is bij-
voorbeeld nodig als in de onder-
kaak een tumor moet worden ver-
wijderd. Om in de nieuwe kaak
ook weer een gebit te kunnen
plaatsen, worden met dezelfde
technieken al implantaten ge-
plaatst en huid die als tand-
vlees moet gaan functio-
neren, terwijl het
bot nog in het
kuitbeen
zit.

Nog voor de laatste operatie groeit
er als het ware al een compleet
stukje kaak in de kuit. Wat nau-
welijks voor te stellen is.

Al in 2016 paste MST de tech-
niek met succes toe. De Almelose
mevrouw Kizil was destijds de
eerste patiënt die Kolenaar op
deze manier opereerde. „Ik had
een goedaardige tumor in de on-
derkaak en ben fantastisch gehol-
pen. Het voelt nog wat dik aan,
maar ik kan alles weer en heb ner-
gens last van. Ik ben heel erg te-
vreden. Van het verdwenen kuit-
been merk ik helemaal niets.”

Het succes van de nieuwe tech-
niek blijft niet onopgemerkt. Ook
vanuit andere disciplines wordt
nu bij Kolenaar aangeklopt. „We
hebben laatst op verzoek van de
chirurgen dankzij de 3D printers
van het Saxion Fablab de hand-
botten van een jongen geprint,
waarin ingewikkelde breuken za-
ten. De chirurgen kunnen dan
eerst in 3D de hand bestuderen en
een goed operatieplan bedenken.
Dat zijn toepassingen waar je
voorheen niet aan dacht.”

Het MST streeft ernaar vanaf
september de verschillende tech-
nieken volledig in eigen huis
te kunnen uitvoeren. Zo
kan er vanuit meer-
dere disciplines
mee worden
gewerkt.

Onderkaak
groeit in kuit

Ik had een
tumor en ben
fantastisch
geholpen
– Patiënt Kizil
uit Almelo

▶ MST kaakchirurg Barry Kolenaar
en patiënt Kizil bekijken geprinte
mallen en implantaten. 
FOTO REINIER VAN WILLIGEN

De terugkeer van Hyves is van
korte duur geweest. De parodie
van GoalGorilla, een internet-
bedrijf uit Enschede, is alweer
gesneuveld. Wegens geld -
gebrek is de site uit de lucht
gehaald. De gegevens van 
ruim 20.000 gebruikers zijn
verwijderd.

ENSCHEDE De nieuwe Hyves
ging eind april viraal in Nederland.
Als antwoord op alle ophef rond
en kritiek op Facebook bouwde
het Enschedese GoalGorilla een
alternatief: Hyves 2.0. Die zag er
precies zo uit als het voormalige
platform en kende dezelfde func-
tionaliteiten. 

Dat sloeg aan: heimwee naar krab-
belen, dansende bananen en een
‘veiliger’ platform bleek groot.
Ruim 20.000 gebruikers regis-
treerden zich in no-time. Als ge-
volg van die toeloop kreeg de site
te maken met technische proble-
men. 

Geldgebrek
Om de site in de lucht te kunnen
houden was geld nodig, vertelde
Goal Gorilla-baas Taco Potze. „De
volgende stap die we moeten ma-
ken om de site draaiende te hou-
den kost 8000 euro”, zei hij begin
mei. „Zonder financiële injectie
zal het lastig worden verder te
gaan.”

Met zijn eigen bedrijf wilde Potze
dat geld niet inleggen. Sponsors
vormden evenmin de oplossing,
de site moest juist advertentievrij
blijven. TMG, de officiële eigenaar
van het voormalige Hyves, gaf te-
genover deze krant al aan geen in-
teresse te hebben in een doorstart.

Inmiddels is de site uit de lucht.
De gegevens van de 20.000 gebrui-
kers zijn vernietigd, zo meldt
GoalGorilla. „Helaas hebben we
geen investeerder bereid gevon-
den om de website verder te ont-
wikkelen en in de lucht te hou-
den”, aldus het Enschedese inter-
netbedrijf. „De site is daarom
 offline en gegevens zijn verwij-
derd.”

Nergens 8000 euro te vinden om
van Hyves 2.0 blijvertje te maken

De online realityserie ‘Dennis in
Albufissa’ is een hit op Youtube
en Facebook. Het programma
scoorde gemiddeld zo’n
500.000 views per
video. „Dit was echt
een test voor mij. Ik
kijk heel tevreden
terug op mijn eerste
serie”, zegt Dennis
Schouten. 

GLANERBRUG Normaliter
maakt de verslaggever uit Glaner-
brug nieuwsitems voor Omroep
PowNed, maar ditmaal vertrok
Schouten naar het Portugese Al-
bufeira waar hij een week lang de
medewerkers en bezoekers van
feesttent Albufissa volgde. „Ik heb
het mijzelf niet makkelijk ge-
maakt, want ik was daar alleen
met een cameraman. Voor een re-
dactie of regisseur was geen bud-
get.”

Het budget was überhaupt een
heikel punt, want de omroep kon

geen 8.000 euro voor het pro-
gramma neerleggen. „In een emo-
tionele bui heb ik toen gezegd dat

ik de helft wel zelf zou beta-
len.” Zo gezegd, zo ge-

daan. Schouten betaalde
uiteindelijk 4.000 euro
uit eigen zak. „Ik wilde
deze serie zo graag ma-
ken. Ik heb laten zien

dat ik een grote doel-
groep kan bereiken. De se-

rie is beter bekeken dan an-
dere items.” Op Youtube worden
de nieuwsitems van PowNed ge-
middeld 200.000 keer bekeken,
met soms een uitschieter. 

Als het aan Schouten ligt, krijgt
hij vaker de kans een serie te ma-
ken. „Ik blijf items voor PowNed
maken, dat vind ik nog altijd erg
leuk. Maar dit vind ik wel het leuk-
ste om te doen.” Hij heeft PowNed
er nog niet over gesproken. „Ik ben
vannacht pas thuisgekomen. Mijn
stem is nog schor van de laatste
avond. Dat gesprek komt nog wel.”

Dennis betaalde succesvolle
realityserie deels uit eigen zak
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▲ Boven de bestaande
onderkaak, met de
nieuwe botdelen, inclu-
sief de implantaten.
Onder het kuitbeen-
met ingeplande botde-
len, inclusief implanta-
ten en bloedvaten. Het
kuitbeen zelf, kan wor-
den gemist. FOTO SMT

Verschillende 3D-technieken vormen de ba-
sis voor de bijzondere kaakoperaties in het
MST.  Mond-, kaak- en aangezichtschirurg
Barry Kolenaar legt uit: „We kijken eerst
welke botdelen we nodig hebben. Dat bepa-
len we met behulp van een 3D scan van de
schedel. De stukjes bot kunnen we op de 3D
scan van het kuitbeen projecteren. Op basis
daarvan printen we 3D zaagmallen. Zowel
voor de onderkaak als voor het kuitbeen. Zo
weten we precies waar we moeten zagen. En,
het past altijd.”

Maar de hoofd-hals werkgroep van MST
gaat nog een stap verder. In de onderkaak
moet immers ook een ondergebit komen,
een prothese. Daarvoor zijn bevestigingen
nodig: implantaten. Vroeger waren daar
aparte operaties voor nodig in het aange-
groeide - nieuwe - stuk kaakbot. Kolenaar en
zijn team, waarin vanuit vele disciplines
wordt samengewerkt, doen dat in één keer.
En dat, is pas écht bijzonder.

De implantaten voor het gebit worden al
aangebracht terwijl de botdelen nog gewoon
kuitbeen zijn. De implantaten worden ge-
plaatst middels een 3D geprinte mal. Tegelijk
wordt er een stukje huid over het bot gelegd
dat als tandvlees gaat dienen. Er groeit
kortom, al voor de slotoperatie, een onder-
kaak in het kuitbeen. Het hoeft alleen uitge-
zaagd te worden om de nieuwe kaak te vor-
men. Met implantaten en al. 

Kolenaar heeft het gevoel dat de verschil-
lende mogelijkheden nu bij elkaar komen.
„We staan aan het begin van iets moois. Op
dit moment wordt een plan uitgewerkt om
deze opdrachten volledig in huis te kunnen
uitvoeren. We hebben de expertise, de men-
sen, de netwerken en patiënten die we ermee
kunnen helpen. Het is nu tijd voor de vol-
gende stap.”

Namens Saxion is Ruben Timmers vanuit
de onderzoeksgroep Industrial Design nauw
bij het project betrokken. Hij ziet nog verbe-
termogelijkheden. „Nu gebruiken we vooral
ct-scans maar de straling vormt een belasting
voor het lichaam. Ook naar het type materi-
aal waarmee we printen kunnen we nog on-
derzoek doen. En mogelijk zijn er andere
printtechnieken waarmee nog meer moge-
lijk is.”

Kolenaar wijst er op dat het succes vooral
te maken heeft met de uitstekende samen-
werking. „Door de situatie te scheppen
waarin iedereen zijn eigen ding kan doen en
er geen na-ijver of competitie is, kunnen we
mooie dingen doen voor de patiënt. Op die
manier kunnen we grote stappen maken.”

Sciencefiction in
het ziekenhuis

Slacentrifuges,
uienpelmachines en
installaties voor de
productie van kant-en-
klaarmaaltijden. Food
Technology Noord Oost
Nederland bouwt het
allemaal. Sinds kort onder
Amerikaans vlag.

Gerben Kuitert
Almelo

De schepping van Okke Kroeze,
die in 1963 aan de Turfkade in Al-
melo begon met machinefabriek
NON, maakt sinds vorige week
deel uit van een beursgenoteerde

multinational met een jaaromzet
van 1,6 miljard dollar. Het Ameri-
kaanse John Bean Technologies
kocht de Almelose fabrikant
FTNON voor 32 miljoen euro.

Zo wappert binnenkort de ‘stars
and stripes’ in de mast bij de
hoofdvestiging van FTNON op het
Bedrijvenpark. In Almelo werken
90 mensen bij de bouwer van ma-
chines voor de voedselverwer-
kende industrie. Bij dochterbedrij-
ven in Delft en het Limburgse
Horst staan respectievelijk nog
eens 8 en 25 op de loonlijst. En dan
zijn er ook nog verkoopkantoren
in de VS en China, want 90 pro-
cent van de omzet komt uit ex-
port.

De Amerikanen stappen in op
een moment dat het na moeizaam

jaar weer de goede kant op gaat
met het Almelose maakbedrijf. Di-
recteur Han Heupers verwacht uit
te komen op een omzet van 34
miljoen euro, waar dat vorig jaar

nog 24 miljoen was. Heupers:
„Ons orderboek is goed gevuld.
Vooral in de tweede helft van het
jaar zitten we weer helemaal vol.”

De aanwezigheid van het doch-

terbedrijf in Delft maakte FTNON
extra aantrekkelijk als overname-
kandidaat, want dat bouwt robots,
die kunnen aanvoelen hoe hard
groenten en fruit zijn. In Almelo
worden de grote, soms tientallen
meters lange, installaties ge-
bouwd. Die worden voor afleve-
ring ter plekke door de klant ge-
test, met massa’s zuurkool of
bruine bonen.

JBT is de vijfde eigenaar in het
55-jarige bestaan van FTNON. Di-
recteur Heupers ziet er niet te-
genop te gaan werken voor een
Amerikaans multinational „Mijn
eerste indruk is dat JBT er een on-
Amerikaanse manier van werken
op nahoudt en ook ruimte laat aan
de directies van dochterbedrijven
om zelf te ondernemen.”

Ruikt ’t naar zuurkool, dan test FTNON een machine

▲ Directeur Han Heupers van het verkochte FTNON. FOTO FRANS NIKKELS


