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Bij het uitkomen van deze editie van het Photonics Magazine ligt het
Photonics Evenement in Veldhoven al weer enkele maanden achter ons.
Vorig jaar heeft Mikrocentrum gekozen om het Photonics Event op
dezelfde tijd te laten plaatsvinden met het Vision & Robotics evenement,
met name omdat er gelet op de onderwerpen photonics en vision kansen
voor kruisbestuiving zijn. Ook dit jaar zijn beide evenementen gelijktijdig
B a r t Ve r b e e k
gehouden en is er een kleine toename in het aantal bezoekers opgetreden.
Een eerste evaluatie door Mikrocentrum heeft laten zien dat vooral
standhouders hiervan geprofiteerd hebben. Ik ben benieuwd wat uw ervaringen als bezoeker
waren en uw mening wordt op prijs gesteld.
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Dit jaar had het evenement een nieuw element: de PhotonicsNL conferentie met grotendeels
in de ochtend het hoofd thema “Biophotonics”, niet verwonderlijk omdat dit een groot
toepassingsgebied is voor fotonische oplossingen maar ook omdat het aansluit bij het Europese
project OASIS waarin PhotonicsNL participeert. U leest hierover meer in dit nummer. Niettemin,
een eerste conferentie organiseren levert een aantal uitdagingen op die de programma commissie
weliswaar heeft kunnen oplossen maar suggesties voor verbetering zijn welkom. Ook heeft
PhotonicsNL een tweetal workshops georganiseerd (Photonics voor Agro/Food en Photonics
voor Health).
Uit de opkomst bleek dit interessante onderwerpen te zijn voor een grote groep deelnemers.
PhotonicsNL en het IOP Photonic Devices/RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
hebben begin september een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode van een
jaar. Het IOP PD heeft acht jaar lang de ontwikkeling van photonics in Nederland financieel
gestimuleerd door onderzoeksprojecten (uitgevoerd door universitaire groepen met tenminste
twee bedrijven wat toen heel nieuw was maar tegenwoordig gewoon) maar ook netwerk
activiteiten op te zetten en te ondersteunen. Het IOP PD programma stopt eind 2015 maar de
netwerk activiteiten worden nu voortgezet door onze vereniging PhotonicsNL met enkele
gezamenlijke initiatieven zoals een scholen experiment met licht, een workshop en aanwezigheid
met een Holland Paviljoen op internationale beurzen. Tegelijkertijd zie ik deze samenwerking als
een positieve stimulans om de zichtbaarheid van onze vereniging te vergroten en onze leden van
dienst te kunnen zijn.
In dit nummer ook een nieuwe rubriek: Persberichten. Zoals u welbekend is de levensduur van
een gewoon persbericht hooguit 24 uur. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze persberichten een
nieuwswaarde hebben die ver uitgaat boven de standaard persberichten. Oordeelt u zelf.
Ik wens u veel leesplezier met de informatieve artikelen waarin photonics een belangrijke
rol speelt.
Bart Verbeek
Voorzitter PhotonicsNL

OVERNAME: Overname van artikelen
is alleen toegestaan met volledige
bronvermelding na overleg met de redactie.
Dit magazine is opgenomen in het depot
van Ned. Publ. van de Kon. Bibl. onder
ISSN 0925-5338
VORMGEVING:
Cea Maat - www.ceadesign.nl en
Gerrie Rauwerdink - www.tweezijdig.nl
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In dit magazine treft u aan een interessant artikel van Hittech Multin
over een nieuwe machine, genaamd Noria, voor de fabricage van Fiber
Bragg Gratings. Hittech Multin is onderdeel van de internationale
Hittech Group. Deze groep van bedrijven, centraal door een kleine
holding aangestuurd, vormen één geheel en versterken elkaar via hun
competenties. Het is een netwerkorganisatie van bedrijven, dan wel
Guus Taminiau
business units, tot circa 100 medewerkers. De ontwikkeling en de
uiteindelijke fabricage van Noria is een mooi voorbeeld van hoe kennisinstellingen,
in dit geval TNO, samenwerken met bedrijven zoals Hittech Multin en Northlab Photonics
in Zweden. Enfin, leest u zelf maar.
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Dan het afgelopen FE2015 als aanvulling op de inleiding door Bart Verbeek. In de rubriek
Fotonica Nieuws treft u naast een kort verslag ook een foto impressie aan. Parallel aan de
PhotonicsNL-conferentie hebben we dit jaar ook weer de postersessie in ere hersteld met daaraan
gekoppeld de prijs voor de beste poster bestaande uit een cadeaubon en de trofee voor
de beste presentatie. In dezelfde rubriek kunt u lezen wie de uiteindelijke winnaar is geworden.
Op dit moment zijn we als bestuur alweer begonnen met na te denken over het volgende FE2016
en met name over de opbouw van het conferentie programma. Dit jaar hebben we er voor
gekozen om ons te focussen op slechts één toepassingsgebied namelijk Biophotonics als enabling
technology voor Health & Lifescience. Met het aantal toehoorders variërend van 60 tot 100 voor
de conferentie en twee druk bezochte workshops met respectievelijk 71 en 39 deelnemers kunnen
we tevreden terugkijken op een geslaagd evenement. Op basis van dit resultaat overwegen we
om volgend jaar weer te kiezen voor meerdere parallel sessies waarbij iedere sessie gericht is
op voor de bezoekers herkenbare toepassingsgebieden, en ons daarbij te laten leiden door de
indeling zoals door Photonics21 gehanteerd wordt. Dus naast Health & Life science, ook andere
toepassingsgebieden zoals Information & Communication, Industrial Manufacturing, Lighting,
Security, Metrology & Sensors. Hoofddoel is uiteraard om zoveel mogelijk “partijen” in Nederland
te kunnen bedienen, en hiermee een forse stijging van het aantal bezoekers en exposanten te
bewerkstelligen. Uiteraard staan wij open voor uw suggesties en zullen u in elk geval regelmatig
op de hoogte houden.
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Tenslotte wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om u attent te maken
op een aantal belangrijke data van komende activiteiten, waarvan sommige in
dit magazine ook beschreven staan.
•	Allereerst betreft dit het Oasis-project dat op 1 oktober haar tweede webinar
organiseert (blz. 14 en 15).
•	Ook dit jaar doet PhotonicsNL mee aan het Technology for Health evenement
te Den Bosch op 6 en 7 oktober . We staan daar met een eigen stand en
verzorgen samen met TNO een presentatie over Biophotonics (blz17).
•	Op 28 september staan we met een stand op de Optics and Optomechatronics
Week te Delft. Zie voor meer informatie:
https://www.aanmelder.nl/opticsweek
•	En op 3 december organiseren we weer samen met RVO het slot symposium
IOP Photonic Devices bij NEMO te Amsterdam. Het programma zal spoedig
bekend worden gemaakt.
Ik wens u veel leesplezier met deze uitgave van ons Fotonica Magazine!
Guus Taminiau
Directeur PhotonicsNL
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FIBER OPTIC SENSING

NORIA the Fiber Bragg grating manufacturing solution
Introduction to fiber optic sensing

Measurements in difficult conditions often require the use of photonics rather than electronics.
For example, imagine measuring the temperature and (blood-) pressure of a patient while he or
she is positioned inside an MRI scanner. The large magnetic field prohibits the use of any metals
inside or close to the scanner and renders any electronic device useless. Light, guided through
a fiber optic cable, on the contrary, can be used without any problems. There is no interaction
between the light and the magnetic field. Other applications in the field of fiber optic sensing
can be found in the oil and gas industry in which various parameters down hole (pressure,
temperature, flow) influence the production yield. Better insight down the well is required.
However this poses a lot of technical difficulty for conventional sensors. The high temperature,
high pressure and corrosive environment renders most electrical sensors useless while fiber optics
provides clear advantages.

Remco Nieuwland studied applied
physics at the University of Twente
in the Netherlands and obtained
his MSc in 2005. He started his

The Fiber Bragg Grating (FBG) is the most popular fiber optic sensing technique, in which a Bragg
grating positioned in the core of an optical fiber, is used as the sensor basic building block. The
FBG is a periodic modulation of the refractive index along the propagation direction of the optical
fiber and is often visualized as a ‘barcode’ like pattern with approximately 20,000 ‘stripes’ inscribed
over 10 millimeter fiber length.
The periodic pattern, i.e. the Bragg grating acts as a filter which reflects an incident optical field.
Reflection of the incident field is maximized if the wavelength of the incident field matches the
periodic pattern by, B = 2neff^. In which, B is the Bragg wavelength, neff the effective refractive
index of the fiber and ^ the grating period. Any change in the grating period or effective index,
either by temperature or strain will shift the central reflectance wavelength, B. See Figure 1.

industrial career in 2005 at ASML
in Veldhoven within the Sources and
Dose control development group as a
senior developer. In 2009 he moved
to TNO Industrial Innovation as an
optical research scientist within the
field of photonic sensing (fiber optic
and integrated optic). Most of his work
focussed on fiber optics for sensing
applications and he started leading the
technology line Fiber Optic Sensing

Note that multiple FBG’s can be written along the same fiber (multiplexed) each with a different
grating periodicity and can be read-out simultaneously (more commonly referred to as
interrogated). The multiplexing capability is one of the unique features of FBG’s.

Systems within the Optics of TNO
department in 2012. At the end of
2014, due to the development of a
commercial Fiber Bragg manufacturing
tool which he initiated a few years
earlier, he decided to move to
Hittech Multin, also located in Delft
to pursuit further development and
commercialization of the NORIA Fiber
Bragg Grating manufacturing tool.
As of November 2014 he is leading
the Optics group at Hittech Multin
which focuses on fiber optics and free
space optics to complement the optomechanical expertise.

Figure 1: Fiber Bragg grating operating principle

PHOTONICS Magazine

l

september 2015

7

F I B E R OPTIC SENSING

NORIA

Nowadays FBG’s can be bought commercially at a number of
suppliers worldwide. Each supplier has developed a dedicated
setup for manufacturing FBG’s and creates revenue by retailing
the manufactured FBG. Note that retail prices are steep and
can easily exceed 3€100,- per grating.
The photolithographic process required to transfer the
periodic pattern from a mask into the core of an optical fiber
is discovered and patented by K.O. Hill. Recently the patent
expired, but still a significant barrier for sensor manufacturers
remains in terms of material cost, time and know-how to
initiate the development of an in-house setup.

Figure 2:
FBG inscription setup using a phase mask in close proximity to the fiber.
A cylindrical lens is used to create a line focus along the length of the fiber.

Fiber Bragg manufacturing

An FBG can be manufactured by lithographic transfer of the
periodic pattern into the core of a photosensitive optical fiber.
Most commonly a phase mask combined with an UV laser is
used to generate and transfer the periodic pattern. See Figure 2.

The NORIA provides a solution for sensor manufacturers to
fabricate the FBG’s in-house instead of procuring the FBG’s
from a third party source. The FBG quality control, steady
supply of FBG’s and more importantly reduction in unit cost
price are key drivers for NORIA customers. See Figure 3.
The NORIA is equipped with a Deep Ultra Violet excimer
laser (Coherent Excistar XS), emitting nanosecond pulses at

The phase mask diffracts the light into the +1 and -1 order
while suppressing the zeroth order transmission.
Self interference between the two orders generates an
interference pattern with a period equal to half the phase mask
period which is transferred into the optical fiber. The fiber is in
close proximity to the phase mask.
The optical fiber exhibits a change in refractive index induced
by exposure to UV light. Multiple different (complex)
mechanisms are widely accepted to be responsible for the
change in refractive index, however defects in the silica matrix
of the fiber plays an important role. More specifically, defects
associated with incorporation of germanium have significant
effects on photosensitivity.
Germanium is commonly used in the core of an optical fiber as
a dopant to increase the core’s refractive index forming a stepindex fiber. The increase in germanium gives rise to an increase
in defects, corresponding to an increase in photosensitivity.
The high dopant level, however, gives rise to some undesired
effects, such as an increase in optical losses and Numerical
Aperture and a decrease in mechanical strength.
An alternative method to increase the photosensitivity without
increasing the dopant levels is to load the fiber with hydrogen.
Under high pressure, hydrogen diffuses into the glass matrix
and gives rise to permanent refractive index changes under
UV exposure. Afterwards the hydrogen will simply diffuse out
under normal pressure, returning the fiber to the original state
prior to loading.
Figure 3: The NORIA FBG manufacturing solution
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a wavelength of 193 nanometer. At the heart
of the NORIA is the optical assembly (Figure 4
presents the ZEMAX optical design). The beam
from the excimer laser is conditioned such that
a set of high grade fused silica lenses efficiently
illuminate the fiber through the phase mask.
Multiple different phase masks can be selected
using a rotating disc, capable of supporting up
to 16 phase masks. The optical fiber is mounted
in a modular fiber fixture and is positioned on
a linear stage such that FBG’s can be written
along the fiber in an automated fashion. In
addition, a novel fiber gripper is developed to
position the fiber with micrometer accuracy and
reproducibility with respect to the phase mask.
See Figure 5.

Fred Couweleers holds a Master’s
degree in Applied Physics from

Figure 4: Shaded model of the NORIA from
ZEMAX raytrace software

Business arrangement

the Technical University Eindhoven

The development of a high tech product such
as the NORIA only makes sense if a viable
business case with the right market outreach
can be forged. Therefore, prior to the technical

(1990). He started his career in
various positions within Philips,
focusing on opto-mechanical
design of equipment necessary
for production of the triangulation
sensor of the TriScan solderpaste
inspection machine.
In 2001 he moved to Norway
where he worked at SINTEF
Materials Technology, predominantly
on the development and use of
structured light methods for noncontacting 3D shape measurements
(combining photogrammetry and
fringe projection).
Back in the Netherlands he worked
at Mapper Lithography (20072015), being responsible for design
and production of a capacitive
stage position measurement system
and an optical alignment sensor
before moving to Hittech Multin
where he is part of the Optics
group, where he works on various
free space optics projects such as
laser beam shaping, tolerance
analysis using Zemax and concept
designs for a lithography tool
calibration sensor.

Figure 5: NORIA close-up view
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Figure 6: NORIA Fibre Technologies formal signing event. From left to right:
Mr. G.E.A. Kienhuis (solicitor), Cor Heijwegen (Hittech group), Peter Reijneker (Hittech Multin), Per Karlsson (Northlab) and Erik Ham (TNO / Delft patents)

engineering, quite a bit of effort was spent in setting up
the right business arrangement. TNO was responsible for
initiating the NORIA concept and had produced a laboratory
demonstrator. At this stage Hittech Multin was approached by
TNO to participate and jointly investigate the business case.
With Hittech Multin as the development and manufacturing
partner and TNO providing the intellectual property, an
obvious partner with the right market outreach, willing to
market the NORIA, was missing. This partner was found in
Northlab Photonics based in Sweden. Northlab Photonics is
active in the field of fiber optic processing equipment for some
years and has a global sales network through distributors.
TNO, Hittech Multin and Northlab Photonics have joined

10
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forces in a joint venture called NORIA Fibre Technologies
(NFT). Founded on the 31st of March, NFT is directed by
Peter Reijneker, managing director of Hittech Multin.
Market introduction

The NORIA is launched on the 22nd of June at the Laser World
of Photonics trade fair in Munich. With 31.000 visitors from
all over the world the Laser World of Photonics was the trade
fair to launch the NORIA and see first interest from potential
customers.
See also: http://www.northlabphotonics.com/productcategory/fbg-manufacturing/
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Photonics4all - Discover the power of Light
an EU outreach project to promote Photonics

By proclaiming 2015 the International Year of Light and Light-based Technologies
(IYL 2015), the United Nations recognizes the importance of raising global awareness
about how light-based technologies can be used to tackle global challenges in
energy, education, agriculture and health. Across the world, the IYL2015 programs are promoting public and political
understanding of the central role of light in the modern world, bringing together stakeholders including scientific societies,
educational institutions, non-profit organizations and industry.
The Optics Research Group at Delft University of Technology (TUD) is involved
in various activities presenting the crucial and irreplaceable role of photonics
in our world, as part of the European project Photonics4All. An excellent
consortium of nine photonics-related partners from nine different European
countries is carrying out this project, enabling a wide European approach to
promote photonics in particular to young people and to the general public.
As an example, several Photonics Science Slams will be organized for the
schools and the general public. Partners will be present at public events related
to Light, such as Lichtjesavond op 8 December in Delft, the Alingsås Festival of
Light (Sweden) and the Festival della Scienza (Italy).
The consortium will create several “Photonic Apps", a game and a quiz. Soon, a movie targeting kids will be released,
which will be available online and in selected cinemas. In addition, teacher trainings will be held in various countries
providing a kit such as the “Photonics Explorer Kit”, developed by other European project. During the vacation period,
several Photonics Children's Universities will be organized with the aim of familiarizing small children with Photonics (term,
applications involved, etc.) using experiments, educational games and videos.
Our Slovak Partner, Laserlab-Europe ILC, is creating an interactive educational tool, the OmniLight Laboratory, presenting
many experiments using light and lasers to the public. This laboratory will travel between the different countries and will
be also available for purchase.
The Project Photonics4All also aims to strengthen possibilities for companies for innovation of the industry and link them to
other sectors. For example, OptecNet Deutschland as project partner will offer innovation workshops, set up an Innovation
Board and organize a startup Challenge. For European
doctoral students and future
entrepreneurs, a "boot camp”
will be also organized in Austria.
As partner in this project, the
Optics Research Group of TUD in
the Netherlands has designed a
bookmark brochure to promote
photonics to the public. This
bookmark will be distributed
at the events organized by the
members of the consortium and
will also be downloadable.

12

PHOTONICS Magazine

l

september 2015

PHOTONICS PROMOTION

The Optics Research Group will also join force with the Science Centre Delft this fall to promote light.
This science museum, which was inaugurated in 2010 at the Mijnbouwstraat 120 in Delft, turns the Delft
University of Technology inside out and allows you to see the role that technology and science plays in
our society. As a visitor, you are invited to participate in and contribute to its development! Inspiration,
creativity, timeliness and true interactivity are the principles behind the Science Centre, putting humanity,
designs and buildings first.
The Optics Group will be presenting a special exhibition on Light with hands-on experiments
to discover the world of lighting, understand concepts such as polarization or diffraction and
show how to make people invisible to our eyes! The exhibition will be open from September
2015 to January 2016 and the Optics Research Group will also be present at special events
at the Science Centre in the coming months: the U-meet and Weekend of Science
(1-4 October) with Light as theme, the Science Day (25 October) and the Night of the
Museum (6 November).

You, your friends and family are welcome to join these events
Author: Dr. Aurèle Adam has
received in 2000 his Engineer
diploma from Ecole Supérieure
d’Electricité (Supélec - Paris)
and his doctoral degree
from Paris VI in 2003 on
Superconducting Devices for
Space Application.
He joined the Delft University
of Technology (TUD) first as a
postdoc to work on Terahertz
(THz) arrays detectors. He
was awarded in 2007 a

Contents and activities within the framework of the EU project Photonics4All

Veni Grant by NWO to work
on Terahertz Near Field

For more information about the

Plasmonics.
He became assistant professor

project Photonics4all, visit the

in the Optics Research Group

website: http://photonics4all.eu

of the Applied Sciences
Faculty of TUD in 2008. He
is currently involved in THz

Contact in the Netherlands:
Aurele Adam, email: a.j.l.adam@tudelft.nl
For activities in the Science Center of TUD:
http://sciencecentre.tudelft.nl
Contact Science Center:
Alexander Lokhorst, email: b.a.e.lokhorst@
tudelft.nl
Website of the Optics Research Group, TUD:
www.optica.tudelft.nl
Brochure produced by TUD for the general public

near-field activities and direct
applications of THz; as well
as Photonics, Plasmonics and
Metamaterials for application
in optics. He is very engaged
in promoting photonics and
teaches Optics and Advanced
Electromagnetism to Bachelor
and Master students of TUD.

Contact: a.j.l.adam@tudelft.nl

(in Dutch)
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Nieuws over het Oasis-project
Guus Taminiau
Het FP7 Oasis-project, geïnitieerd door de EU-commissie, heeft tot doel om
binnen Europa de samenwerking tussen kennisinstellingen, universiteiten,
onderzoeksfaciliteiten en het MKB op het gebied van Health & Lifescience
te stimuleren. Zie onderstaand kader voor een nadere omschrijving van het
project.
De bij het project betrokken EU-partners zijn afkomstig uit Zweden, Frankrijk,
Duitsland, Italië, Engeland en Spanje. PhotonicsNL is namens Nederland bij
het project betrokken. Het project omvat een periode van 30 maanden en
we bevinden ons ongeveer halverwege met als resultaat een nauwkeurige
inventarisatie van ca. 120 bedrijven en 80 kennisinstellingen allen werkzaam
op het gebied van Health & Lifescience met Biophotonics als enabling
technology. Op onze Oasis-website www.fp7-oasis.eu kunt u deze database
vinden.
Om tot samenwerking en consortium vorming te komen organiseren we per EU-partner regelmatig een
workshop met als belangrijk doel om tot nieuwe calls te komen binnen het Horizon 2020 programma. Graag
nodigen wij u als bedrijf of kennisinstelling uit om aan deze workshops deel te nemen.

Doe mee aan de Oasis-webinar op 1 oktober a.s. van 14:50 tot 16:00 uur!
Op 1 oktober a.s. organiseren we ons tweede webinar. Dit
webinar is voor iedereen toegankelijk. Tijdens de webinar
zullen de komende 5 workshops aan u gepresenteerd
worden. Op nevenstaande pagina treft u het programma
aan. De eerst volgende workshop is op 4 november 2015 in
Marseille en wordt georganiseerd door onze Franse partner
Optitec. Wij in Nederland organiseren een workshop op 21
januari 2016 in samenwerking met het AMC Amsterdam.
Tijdens het webinar zal Dick Sterenborg van het AMC een
nadere toelichting geven op deze workshop.

Tijdens het Technology for Health Event op 6 en 7 oktober 2015 te Den Bosch (zie pagina 17) zal PhotonicsNL
deelnemen aan de vakbeurs. Het ideale moment om met ons in contact te komen. Dus mocht u interesse
hebben om ook betrokken te geraken bij het Oasis-project of nadere informatie willen hebben kom dan
gerust langs op onze stand 85.
Oasis Project Description
The OASIS project aims to improve the links between life science facilities, research projects and product development. Thanks to
OASIS, the previous large investments in biophotonics will be more accessible to SMEs to allow a competitive advantage in new
products development and validation.

Open life science infrastructures to SMEs
Large-scale research facilities and technology platforms are usually sets of laboratory equipments that are mainly available to
academics and to a certain extent to industrials. They can be very large-scale equipment, unique to a country or a continent as
well as technological hall shared by a wide scientific and technological community, which develops competencies in a specific area.
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OASIS (http://www.fp7-oasis.eu/) team is happy to invite you to the second webinar where next
workshops and hosting research facilities will be presented.
OASIS workshops are dedicated to bringing together European SMEs and research facilities to network
and create consortia for various Horizon2020 calls related with photonics applications in Life Sciences.
These workshops involve info sessions on Horizon2020 calls related to specific topic of the hosting
facility and cluster, facility visits, SME presentations, B2B meetings and are highly oriented to building
consortia with participating organisations.

Save the date! 1st of October, 2015.
*Link to the webinar and other technical details will be provided in early September.
Agenda:
Time

Workshop Title

Speaker

14:50 – 15:00

Registration

15:00 – 15:10

Welcome. OASIS project presentation

Katia Mirochnitchenko

15:10 – 15:20

Imaging and Biophotonics (04/11/ 2015)
CERIMED: European Center for Research in
Medical Imaging, Marseille, France

M. Pascal Belin

15:20 – 15:30

Ultrafast Science and Biomedical Optics
(23-25/11/2015)
CUSBO/ POLIMI, Milano, Italy

Roberta Ramponi
Gianluca Valentini

15:30 – 15:40

Spectral Imaging for Life Sciences
¨Beyond Vision¨ (21/01/2016)
University of Amsterdam,
Amsterdam, Netherlands

Dick Sterenborg

15:40 – 15:50

Light Sources for Applications in Life
Sciences (25/02/2016)
Swansea University, Wales, UK

Stefano Taccheo
Karin Ennser

15:50 – 16:00

Photonic Solutions for Veterinary and
Agriculture (May/2016)
SVA: National Veterinary Institute,
Uppsala, Sweden

Pierre-Yves Fonjallaz

For any questions contact your local OASIS representative:
http://www.fp7-oasis.eu/Project-Overview/Team
PHOTONICS Magazine
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Landelijk scholenexperiment - Nationale Lichtmeting 2015
In het najaar van 2015 wordt in het kader van het Internationale Jaar van het
Licht 2015 (IYL2015) een Nationale Lichtmeting uitgevoerd door scholieren
in heel Nederland. Het bijbehorende lesmateriaal is reeds beschikbaar.
Docenten kunnen zich vanaf eind augustus inschrijven.

In week 44 en 45 (26 oktober t/m 6 november) zullen brugklassers en andere scholieren
met behulp van zelfgebouwde spectroscoopjes samen bepalen hoe duurzaam wij onze
huiskamers verlichten. Aan de hand van het spectrum van de lichtbron kunnen ze bepalen
of ze het licht van ledlampen, spaarlampen of gloeilampen hebben gemeten. De metingen
resulteren aan het eind van deze weken in een online Lichtkaart van Nederland.
Nationale Lichtkaart

Deelname aan de Nationale Lichtmeting gebeurt via de docent,
die een inlogcode aanvraagt waarmee de scholieren (anoniem)
kunnen inloggen en een postcodegebied reserveren waarin ze
de meting willen gaan doen. Op een uitgeprint kaartje van
dit gebied vullen ze in hoeveel huishoudens gloei-, spaar-,
ledlampen of een combinatie daarvan gebruiken. Daarna
voeren ze de cijfers in het GIS (Geografisch Informatie Systeem)
in. Op die manier ontstaat in de loop van de meetweken de
Nationale Lichtkaart. Hoe meer scholieren aan het experiment
deelnemen, des te nauwkeuriger wordt deze kaart.
Zelfbouwspectroscoopje

Voor het scholenexperiment is (online) lesmateriaal
ontwikkeld dat te vinden is op: http://www.iyl2015.nl/educatie/
Scholenexperiment/. Als voorbereiding zullen scholieren zelf
een spectroscoop bouwen. Dit kan met behulp van alledaagse
middelen (een lege cd-recordable, een lege keukenrol en
wat duct-tape) en wat knutselwerk. Docenten kunnen ook
besluiten om een set van 40 bouwplaten te bestellen, die gratis
wordt geleverd.

l Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV)
		 (www.nnv.nl)
l Amolf (www.amolf.nl)
l Stichting Physica (www.physica.nl)
l Sectorplan Natuur- en Scheikunde
l ESERO NL (ruimtevaartindeklas.nl)
l Science Center NEMO (www.e-nemo.nl)
l NOVA (www.astronomie.nl)
l De Praktijk (www.praktijk.nu)
l Dries van Oosten, Universiteit Utrecht
l Frans Snik, Universiteit Leiden

IYL2015:

Het GIS blijft ook na de meetperiode toegankelijk; er kunnen
nog steeds nieuwe metingen worden toegevoegd en de data
blijven beschikbaar (bijvoorbeeld voor scholieren die een
profielwerkstuk over duurzame verlichting willen schrijven).

2015 is door de Unesco en de Verenigde Naties uitgeroepen tot
Internationaal Jaar van het Licht: International Year of Light
2015. Over de hele wereld worden activiteiten georganiseerd om
het belang van licht voor ons dagelijks leven te benadrukken.
Licht speelt een grote rol in allerlei facetten van ons leven:
oorsprong van het leven, gezondheidszorg, communicatie en
GPS, het heelal, optische instrumenten, cultureel erfgoed, kunst
en cultuur en de natuur. Zie verder: http://www.iyl2015.nl/
informatie/

Inschrijven

Contact:

Docenten kunnen zich vanaf eind augustus inschrijven voor de
Nationale Lichtmeting 2015 door een inlogcode voor het GISportaal aan te vragen. Vanaf 1 september is het GIS-portaal
zelf operationeel. In week 44 en 45 vindt het experiment plaats.
Mail naar scholenexperiment@iyl2015.nl voor updates over het
scholenexperiment.

Dries van Oosten, Onderwijscoördinator Stichting International
Year of Light 2015 NL T: 020-592 2211, E: info@IYL2015.nl,
W: www.IYL2015.nl, Twitter: @iyl2015_NL

Meer informatie:

De Nationale Lichtmeting en het bijbehorende lesmateriaal is
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mogelijk gemaakt door Stichting International Year of Light
2015 in NL (www.iyl2015.nl) in samenwerking met:
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PhotonicsNL aanwezig op het Technology
for Health Event
Guus Taminiau, met medewerking van Saskia Baeten, Mikrocentrum
Op 6 en 7 oktober 2015 organiseert Mikrocentrum voor
de achtste maal het Technology for Health Event in het
Congrescentrum 1931 te Den Bosch. Het evenement bestaat
uit vakbeurs en conferentie, en telt zo’n 1100 bezoekers en
75 exposanten. Ook dit jaar zal
PhotonicsNL met een stand
deelnemen en een presentatie
verzorgen samen met TNO Van ’t Hoff programma - met
de focus op Biophotonics as
Enabling Technology.
Biophotonics is met een huidige, wereldwijde omzet van
3 32 miljard en een jaarlijkse groei van 10% een van de
snelst groeiende technologie markten, zeker binnen Health
& Lifescience. De schatting is dat deze in 2020 zelfs zal
verdubbelen. Door de EU wordt zij als belangrijke markt
gezien voor nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid.
Het door de EU-commissie geïnitieerde Oasis-project, zoals
beschreven op pagina 14 is hier een mooi voorbeeld van,
waarbij internationale samenwerking tussen universiteiten,
onderzoeksfaciliteiten, ziekenhuizen en bedrijven (MKB)
een belangrijke succesfactor is om uiteindelijk tot nieuwe
en innovatieve eindproducten te komen en onze Europese
concurrentie positie t.o.v. landen als Amerika en Azië te
versterken.

Als het gaat om bestaande producten en systemen binnen
H&L zal iedereen, die werkzaam is binnen deze sector deze
waardeketen herkennen. Maar ook ongetwijfeld weten hoe
relatief moeilijk het is om een nieuw systeem of eindproduct
uiteindelijk op de ‘ziekenhuisvloer’ te krijgen. Wanneer we het
programma van het evenement nader bekijken blijkt ook dit
jaar aan dit onderwerp weer de nodige aandacht besteed te
worden. En als er gebruik gemaakt wordt van een nieuwe en
nog relatief onbekende technologie zoals Biophotonics, dan is
dat nog veel lastiger en is de looptijd vaak nog veel langer.
Op R&D-gebied blinkt Nederland op een aantal fotonische
toepassingsgebieden binnen H&L behoorlijk uit, bijvoorbeeld
met nieuwe optische diagnose technieken, zoals spectral
imaging, microscopy, endoscopy en optische biosensoren.
Ook zijn er vele goede voorbeelden van fotonische bedrijven,
die op dit gebied samenwerken met onze universiteiten en
medische faculteiten, daarbij gebruikmakend van de veelal
peperdure medische apparatuur en faciliteiten.
Gezien de huidige en toekomstige explosieve groei van
deze wereldmarkt zijn wij ervan overtuigd dat er voor veel
meer Nederlandse bedrijven nieuwe kansen liggen voor de
ontwikkeling van nieuwe producten waarbij Biophotonics de
Enabling Technology is. Wij zien het Technology for Health
Event als een goede gelegenheid om in de gehele waardeketen
nieuwe bruggen te slaan, tot nieuwe samenwerking te komen
en uiteindelijk tot nieuwe toepassingen en eindproducten
te komen.
Mocht u als bezoeker na het lezen van dit artikel geïnteresseerd
zijn geraakt en meer willen weten over Biophotonics kom dan
gerust langs op onze PhotonicsNL stand nr. 85 en/of kom
luisteren naar onze presentatie op woensdag 7 oktober van
15:40 tot 16:25 uur.

In bovenstaande figuur wordt de gehele waardeketen van R&D
tot en met eindproduct goed weergegeven. Uit deze figuur
blijkt hoe belangrijk bovengenoemde samenwerking is.

En tenslotte zou ik onze PhotonicsNL-leden graag willen
vragen om ook dit evenement te bezoeken om mee te helpen
aan het slaan van deze nieuwe bruggen!!!
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Fotonica Nieuws
Guus Taminiau

•

Verslag Fotonica Evenement 2015 d.d. 3 & 4 juni 2015
Met in totaal 1950 bezoekers, waarvan naar schatting
700 bezoekers voor het FE2015, kunnen we terugkijken
op een geslaagd evenement. Zoals Bart Verbeek al in
zijn inleiding heeft aangegeven hadden we dit jaar een
aantal nieuwe elementen, waaronder de PhotonicsNLconferentie, de workshops en de posterwedstrijd.

Dit jaar hebben we er voor gekozen om de conferentie
te focussen op Biophotonics voor Health & Lifescience toepassingen. Met zo’n 60 tot
100 toehoorders kunnen we spreken van een geslaagde conferentie. Met name onze
key notes Allesandro Torricelli (Polimi, Italië) en Roel Baets (Gent Universiteit - Imec,
België) in combinatie met onze invited speakers lieten een indrukwekkende diversiteit
aan actuele onderzoeksonderwerpen zien. Mijn beeld dat er in Europa en dus ook in
Nederland veel baanbrekend onderzoek plaatsvindt op het gebied van Biophotonics is
nogmaals bevestigd. Het kan niet anders dan dat al dit onderzoek op termijn zal leiden
zal tot nieuwe bedrijvigheid, nieuwe werkgelegenheid en innovatieve eindproducten,
welke uiteindelijk op de “ziekenhuisvloer” terecht zullen komen. Kortom: veel nieuwe
kansen in de gehele waardeketen!

AGENDA
Date:
28 September 2015
Event: DSPE Symposium
Where: Delft
Date:
1 October 2015
Event: Oasis-webinar
Where: Internet
Date:
Event:

6 - 7 October 2015
Technology for Health
event
Where: Den Bosch
Date:
4 November 2015
Event: Oasis-workshop
Where: Marseille, France
Date:
3 December 2015
Event: IOP PD symposium
Where: Nemo, Amsterdam
Date:
21 January 2016
Event: Oasis-workshop
Where: Amsterdam

Voor meer informatie zie onze
website: www.photonicsnl.org

Twee geslaagde voorbeelden van het belang van deze waardeketen werden geleverd tijdens onze beide workshops
met als titel Spectral Imaging in Agriculture & Food en Integrated Photonics for Health & Lifescience, met een record
aantal deelnemers van respectievelijk 71 en 32. Aantallen die wij als organisatie nooit hadden durven voorspellen. En
als ik nauwkeurig de beide lijsten van deelnemers bekijk dan kom ik tot de conclusie dat ik de meeste namen van de
bedrijven en de deelnemers niet ken. En dat is een goed teken, want het was dus absoluut geen “preken voor eigen
parochie”. Verder contact opnemen en kennis maken met deze bedrijven zal zeker de moeite waard zijn.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mede namens het PhotonicsNL-bestuur alle sprekers die aan onze
conferentie en aan de workshops hebben deelgenomen te bedanken voor hun bijdrage en natuurlijk ook Mikrocentrum
voor de goede organisatie, waarbij ik met name Saskia Baeten wil noemen voor de inspirerende en informele wijze van
samenwerking. Op naar het FE2016!

•

Aankondiging IOP Photonic Devices afsluitend symposium, Nemo te Amsterdam

Foto impressie FE2015

Noteer de datum van 3 december 2015 alvast in uw agenda. Programma volgt spoedig!
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•

Uitslag Posterwedstrijd Fotonica Evenement 2015

Gedurende het FE2015 hebben 16 deelnemers meegedaan met onze eerste posterwedstrijd.
De posterbijdragen waren afkomstig van het AMC UV Amsterdam (5), de UTwente (7) en
de TUDelft (4). De jury bestaande uit de PNL-bestuursleden Bart Verbeek, Pieter Kramer,
Bart Snijders en Guus Taminiau waren het al snel met elkaar eens over de winnaar, namelijk
Abel Swaan van het AMC UV Amsterdam. Deze uitslag bleek in overeenstemming met de
beoordeling van de bezoekers.
De titel van Abels poster luidde: A novel optical biopsy probe design combining Elastic
Scattering Spectroscopy and Optical Coherence Tomography.
Doorslaggevend was de opbouw en de vanzelfsprekende inhoud van de poster. Zonder
veel toelichting door de presentator zelf was voor een breed fotonisch publiek de inhoud
van zijn onderzoek al goed te begrijpen. Daarnaast speelde zijn niet aflatend enthousiasme
om gedurende twee dagen aan de vele bezoekers zijn toelichting te geven zeker ook een
belangrijke rol.
Aan het einde van de conferentie werd door Bart Verbeek de prijs uitgereikt bestaande
uit een cadeaubon van 3 250,-- en de trofee voor de beste presentatie. In het volgende Fotonica
Magazine kunt u een uitgebreid artikel van Abel Swaan over zijn onderzoek verwachten.

•

Samenwerking met de ABN/AMRO-bank

Naar aanleiding van hun bezoek aan het FE2015 zijn wij nader in contact gekomen met
Roderick Vos en David Kemps van de ABN/AMRO-bank (sector Banker Industrie). Zij willen
graag met PhotonicsNL tot nauwe samenwerking komen als het gaat om fotonica kennis en advies over kansrijke markten.
Het huidige idee is dat wij nog dit jaar samen een Fotonica beleidsdocument gaan opstellen en volgend jaar een uitgebreide
Fotonica marktanalyse gaan verrichten met behulp van HBO- en/of WO-studenten. De ABN/AMRO-bank heeft hiervoor een
budget beschikbaar. We zullen u via ons magazine op de hoogte houden van deze positieve ontwikkeling.

•

Nieuwe rubriek Persberichten

Zoals Bart Verbeek in zijn inleiding reeds aangaf starten we in ons magazine met de nieuwe rubriek Persberichten. Zie
volgende twee pagina’s. We starten met twee persberichten afkomstig van de bedrijven Luxexcel te Kruiningen en Bird
Control Group te Delft. Beide persberichten beschrijven zeer goede voorbeelden van toepassingen welke zonder fotonica
als Key Enabling Technology onmogelijk zouden zijn geweest, resulterend in unieke eindproducten welke waarschijnlijk op
een nog ongekend grote markt hun afzet zullen vinden. Logisch dat dergelijk succes een grote aantrekkingskracht heeft
op investeerders
!
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Persbericht Bird Control Group Delft

Laser technology improves flight safety at African airport
Khartoum Airport is the first African airport to use laser technology to mitigate
bird strikes. Birds at the airport pose an immediate safety risk by colliding with
the aircraft. Dutch company Bird Control Group helps airports to scare away
birds using harmless laser beams and thereby improve safety.
Especially during dawn and dusk, large amounts of birds are present at Khartoum Airport, which increases the risk of
accidents. Several airlines urged the airport authorities to take action against the bird nuisance. Mohammed Osman,
bird control manager at Khartoum Airport: "We take these comments very seriously. Currently we are professionalizing
the bird strike prevention efforts. At the World Bird Strike Conference in Mexico we heard about the laser technology of
Bird Control Group. We knew right away that this would be an essential tool for our airport." CEO at Bird Control Group
Steinar Henskes is impressed by the ambition of the African airport. "They have the goal to be an example for airports in
the East African region when it comes to safety. I'm glad Bird Control Group contributes to this goal."

The first foreign supplier
The purchase of the Aerolaser Handheld from Bird Control Group
means that the airport used a foreign supplier for the first time in its
history. Traditionally, Khartoum Airports procures everything from
Sudanese companies. Since flight safety is at stake, Director General
Salah Salam Muhanna personally ensured that Bird Control Group
could supply the laser directly to the airport. Upon delivery, Bird Control
Group always provides extensive training for airport personnel. "It’s our
way to ensure that they can use the laser effectively and safely,"
says Henskes.

About Bird Control Group
In a world with increasing demands for food, energy and mobility, effective and long lasting bird control is crucial. Bird
Control Group provides innovative products to keep birds at a distance, ensuring a safer working environment and a
highly effective way to prevent damage. The World Wildlife Fund recognizes the laser technology of Bird Control Group
as innovative, effective and animal friendly.
Bird Control Group serves customers in aviation, agriculture, industry, oil & gas, recreation and real estate. Customers
include Shell, Amsterdam Schiphol Airport, Rentokil and Total. By delivering the Aerolaser Handheld at Khartoum Airport,
Bird Control Group now operates in 70 countries around the world. Bird Control Group is Deloitte Technology Fast50
Rising Star and in 2015 Founder & CEO Steinar Henskes won the Global Student Entrepreneur Award.

For more information: www.birdcontrolgroup.com
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3D lens printing company LUXEXCEL
expands with additional M3 7.5 funding
Luxexcel announced a 3 7.5 million series B funding. The first closure is done and the second closure will be finalized in 3
months’ time. The B-round was led by the Flemish investment company PMV, which included the firm’s existing investors,
SET Ventures and Munich Venture Partners.
Luxexcel headquartered in the Netherlands has invented the
Printoptical© Technology, a revolutionary and globally unique
digital additive manufacturing process to create optical
components like, micro structures, freeform lenses, arrays, prisms,
fresnel’s or other complex decorative designed (optical) surfaces.
This innovative and patented “One-Step-Cad-to-Optic” process
allows to offer optical designers around the globe a new and
unique 3D printing service. After the online upload and ordering
process, the design will be printed, checked, and distributed to the
customer within 10 working days.

The company is the only company in the world able to Additive
Manufacture lenses, directly out of the printer, without visible
layering and post-processing. Luxexcel has identified and
is effectively eliminating the massive inefficiencies that are
present in the lens manufacturing and development processes!
Momentarily Luxexcel’s scalable technology, has a main focus
on optical components for architectural lighting, automotive,
aerospace, photonics and medical industries but with the
fast increasing printing capabilities, many more markets
and products will become able to benefit from Luxexcel’s
Printoptical Technology.
The company has grown to a team of 25 employees and recently started to build an online ordering platform to
provide worldwide accessibility of its service, providing optical designers with a rapid path to lens design, prototyping,
testing, refinement and manufacturing of custom optical components in a matter of days.

www.luxexcel.com/upload
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Laserfysica als onderdeel in studies op
universitair niveau

Jan M. Broeders
An den Eichen 6
D-46325 Borken-Burlo
Duitsland
www.optische-fenomenen.nl

In de rubriek boekbespreking
bespreekt Jan Broeders elk
kwartaal een boek dat gerelateerd
is aan fotonica. Boeken met een
natuurkundige insteek, maar ook
boeken met een meer
psychologische benadering van
optische perceptie worden uitvoerig
besproken. Naast de feitelijke
inhoud wordt een leidraad
gegeven voor het gebruik van het
boek in educatieve omgevingen.

l september
l september
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Het leerboek Laserphysik, voor gebruik
in meerdere universitaire technische
studies, geeft op uitgebreide wijze de
natuurkundige grondbeginselen van het
laserlicht en zijn interactie met materie.
Van dit zeer gewaardeerde en veel
gevraagde studieboek verscheen
e
recent een 2 druk. De auteur heeft
een aantal aanpassingen doorgevoerd
en het aantal vraagstukken met de
oplossingen uitgebreid. De tekst van
dit leerboek is een bewerking van
een reeks dictaten en voordrachten
aan studenten aan de Universiteit
Aken (D) en bij het Fraunhofer Instituut
voor Lasertechniek in Aken. Om het
geheel volledig te maken is bewust
ingegaan op de basisbegrippen uit
de mechanica, de elektrodynamica
en de kwamtummechanica om de
concrete natuurkundige vraagstukken
uit de optica en de kwantumoptica te
kunnen begrijpen en te beantwoorden.

Kennis en ervaring met de hogere
wiskunde is absoluut noodzakelijk om
de vele theoretische benaderingen
te begrijpen en te gebruiken voor
een grondige studie van lasertheorie
en de geometrische optica. Door
de keuze voor de theorie ontbreken
in dit boek echter voorbeelden van
lasersystemen en hun veelvoudige
praktische toepassingen. De auteur
heeft de omvangrijke leerstof verdeeld
in negentien op elkaar aansluitende
hoofdstukken. Het boek begint met de
behandeling van de grondbeginselen
van de laser en de opwekking van
het laserlicht. Daarna volgen alle
onderwerpen die behoren tot het
vakgebied van de laserfysica.
ISBN 978-3-486-77905-9,
“Laserphysik”, Hans-Jörg Kull,
Verlag Walter de Gruyter, 2014,
e
2 druk, 561 pagina’s, o 59,95.
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We measure light and we measure with light!

Lightsources

Optics

Detectors

Instruments

Since 1985 is Te Lintelo Systems, your connection to world’s leading best suppliers!
Over the years we became the specialist in the field of Light metrology, opto-electronic equipment and
lasers. Also your (fiber) optical challenges can we address. Together with our high end suppliers we have
the answer for you.
Te Lintelo Systems represent prominent suppliers from all over the world for the Benelux countries with
well-educated engineers, experience and knowledge.
Te Lintelo Systems is your reliable source and long term partner. Service on all levels is for us our
daily business. Our team is fully equipped to assist you with finding your best optical business solution.
Let’s get in touch!

Your connection to world’s leading best suppliers

Stijn Streuvelsstraat 2 І 6901 KT Zevenaar І The Netherlands +31 316 340804 І sales@tlsbv.nl І www.tlsbv.nl

