
Tim Boers 
Tim Boers is in september 2017 afgestudeerd als TG’er bij de 
mastertrack Medical Imaging and Interventions. Hij studeerde af aan het 
Meander Medisch Centrum in Amersfoort op de afdeling vasculaire 
chirurgie. Zijn onderzoek richtte zich op het personaliseren van operaties 
van abdominale aorta aneurysma’s (AAA’s). Tevens heeft hij in die 
periode het Honours traject Change leadership and management 
gevolgd. 
 
Tijdens zijn korte masterstages in het tweede jaar heeft Tim 2 stages in 
het buitenland gedaan. De eerste was in Londen in het Guy’s and St 
Thomas’ Hospital (NHS). Gedurende deze periode heeft hij onderzoek gedaan op de 
oncologieafdeling naar nieuwe MRI sequenties, om metalen marker deeltjes te kunnen onderdrukken. 
De tweede stage in het buitenland was in Frankrijk, Straatsburg, bij het Institute of Image guided 
surgery (IRCAD en IHU). Hier heeft hij bijgedragen aan onderzoek naar navigatie in een hybride 
operatiekamer setting voor bekken-navigatie. 
 
Momenteel werkt Tim Boers als onderzoeker en docent aan de Universiteit Twente bij de vakgroep 
MultiModality Medical Imaging (M3i). Waar hij onderzoek doet naar de behandeling van schildklier 
tumoren door middel van ultrasound geleide ablatie, in samenwerking met het ZGT Almelo en 
Hengelo. Aan onderwijs is hij betrokken bij module 5 ultrasound, en de master MII: radiation expertise 
en de case. Verder is hij ambassadeur voor de Sustainable Healthcare Challenge; een traject en 
challenge voor jonge ondernemers in de zorg met waardevolle kennis en een groot netwerk om hun 
product/idee verder te helpen! 
 
Ben jij TG’er, vind je TG een leuke studie, maar heb je toch vragen over wat je later gaat doen of hoe 
je daar moet komen? Dan kan Tim je alles vertellen over zijn afgelegde pad tot nu toe en zijn werk bij 
een vakgroep op de UT! Natuurlijk kun je hem ook van alles vragen over de mastertrack MII, het 
honourstraject of over een masterstage in het buitenland. 
 
 
  



Jan Verhoeff 
Jan Verhoeff heeft in 2013 zijn bachelor TG afgerond en heeft 2 
jaar later de master Molecular and Cellular Tissue Engineering 
van BMT afgerond. Zijn afstudeeropdracht was bij MCBP, met als 
onderwerp de library preparation van single cell RNAseq. 

 
Momenteel werkt Jan als PhD’er bij de Immunologie afdeling van 
het VUmc, Amsterdam. Hier doet hij onderzoek naar de relatie 
tussen het immuunsysteem en glioblastomen (= primaire tumoren 
van het zenuwstelsel) en alvleesklier kanker. Er wordt gezocht 
naar eigenschappen van het immuunsysteem die kunnen voorspellen of bepaalde 
therapieën aanslaan, of dat patiënten een goede of slechte prognose hebben (biomarkers). 
Dit doet hij met behulp van massa cytometrie. Dit is een apparaat dat per cel bepaald of met 
metaal gelabelde antilichamen zijn gebonden. Deze antilichamen targeten eiwitten op de 
cellen die hun phenotype onthullen en mogelijke effectiviteit tegen kanker. 

 
Zijn achtergrond bij TG en BMT helpt vooral bij de (wiskundige) analyses van de data en het 
schakelen tussen gesprekken met artsen, researchers en computer scientists. 

 
Ben jij benieuwd naar het doen van een PhD (na een master BMT)? Met de mogelijkheden 
van BMT in ziekenhuizen? Of doe je momenteel TG, maar ben je op zoek naar een 
masteropleiding met meer wiskundige en natuurkundige uitdagingen? Schrijf je dan in bij 
Jan! 
 
 
 

  



Michiel Klitsie & Claudia Reuvers 

Michiel Klitsie is in 2015 afgestudeerd aan de TG master Medical 
Imaging and Interventions (MII). Na zijn studie begon hij een 
promotietraject in de radiologie, maar merkte al snel dat zijn 
interesse lag bij het maken van medische software. Dit is een 
opleidingssamenwerking tussen Nedap Healthcare, Universiteit 
Twente en Technische Universiteit Eindhoven, waarbij colleges 
volgen en werken gecombineerd worden om software te 
ontwikkelen voor de medische zorg, waardoor hij nu volwaardig 
software engineer is. Momenteel werkt Michiel nog steeds bij Nedap Healthcare als software 
engineer, maar hij werkt ook voor Careaz Wonen/Welzijn/Zorg wara hij werkt als Technisch 
Geneeskundige en zich focust op de psychogeriatrie.  
Michiel zegt zelf: “Na mijn studie Technische Geneeskunde besloot ik dat de academische 
wereld niet mijn ding was. Daarom solliciteerde ik via Nedap University om mijzelf zo om te 
scholen tot software developer.” 
 
Claudia Reuvres studeerde van 2010 tot 2016 op onze 
universiteit. Haar Bachelor of Science behaalde zij binnen TG met 
de thesis: “Stimulation of the phrenic and vagus nerve to influence 
respiration in patients with respiratory insufficiencies in the ICU”. 
Haar masterscriptie schreef ze binnen Biomedical Engineering 
over “Development of a model for the electrical stimulation of the 
Dorsal Root Ganglion”. Ze verzamelde als projectmedewerker 
Cardio Research medische gegevens van patiënten voor het 
Thorax Centrum van het Medisch Spectrum Twente voor het 
landelijke project “Meetbaar Beter”. 
 
Claudia werkt sinds april als Junior Software Developer bij Nedap Healthcare in Groenlo. 
Nedap Healthcare ondersteunt dagelijks meer dan 10.000 zorgprofessionals met 
technologische oplossingen in het zorgproces voor de langdurige zorg, gehandicaptenzorg 
en GGZ instellingen.  
 
Wil jij meer weten over het innovatieve bedrijf Nedap? Ben je er niet zeker van of de 
academische wereld voor jou is weggelegd. Wil je zien wat de mogelijkheden zijn als TG of 
BMT’er in het bedrijfsleven dat aansluit bij jouw studie? Dan zijn Michiel en Claudia dé 
personen die jouw vragen kunnen beantwoorden! 
 
  



Chiron Morsink 
 
Chiron Morsink is in 2018 afgestudeerd aan de TG mastertrack 
Medical Imaging and Interventions. Hij heeft zijn 
afstudeeropdracht uitgevoerd in het UMC Utrecht op de afdeling 
cardiologie, waar hij onderzoek deed naar Atherosclerose 
behandelingen met een robotische transducer in combinatie met 
ultrasound. Tijdens zijn klinische stages voorafgaand aan zijn 
afstudeeropdracht ontwikkelde Chiron belangstelling in de nieuwe 
behandelingsmogelijkheden die aansluiten bij virtual reality, 
medische robots en minimaal-invasieve technologieën.  
 
Op het moment is Chiron bezig met zijn PhD aan de Universiteit Utrecht. Hier doet hij 
onderzoek naar de toepassing van holmiummicrosferen (radioactief materiaal) voor de 
behandeling van het tumorbed na chirurgische verwijdering van hersentumoren. De 
inspuiting van dit radioactief materiaal wordt aangestuurd door CT of MRI beelden, waarbij 
het omliggende weefsel van de tumor gespaard kan blijven. Dit onderzoek is in 
samenwerking met de Radiologie afdeling van het Radboud UMC.  
 
Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden van een PhD na je master (Technische 
Geneeskunde)? Of wil je meer weten over de master MII?  Schrijf je dan in voor een 
speeddate met Chiron Morsink.  
  



Anne ten Dam 
Anne ten Dam is in maart 2018 afgestudeerd van de BME mastertrack 
Imaging & Diagnostics. Ze heeft haar afstudeeropdracht uitgevoerd in 
het Radboudumc bij de vakgroep Medical UltraSound Imaging Center 
(MUSIC), met als onderzoeksvraag: The use of Optical Flow in 
Ultrasound Elastography. 
 
Op dit moment is Anne werkzaam als klinisch fysicus in opleiding bij het 
St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Een klinisch fysicus is een 
medisch specialist in de gezondheidszorg met kennis van natuurkundige 
principes. Als klinisch fysicus zorg je ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur 
en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van 
patiënten te optimaliseren. Met een specialisatie ‘algemeen klinisch fysicus’, is Anne te vinden 
door het hele ziekenhuis heen. Van de OK/IC tot aan de verpleegafdelingen en van de 
pathologie tot de laboratoria van de nucleaire geneeskunde. 
 
Mocht je de imaging track van BMT interessant vinden, lijkt het je leuk om later direct betrokken 
te zijn bij medische technologie in het ziekenhuis of heb je andere vragen over bijvoorbeeld 
stages in het buitenland? Dan kan Anne jou verder helpen. 
  
 

  



Harm den Dekker 
Harm den Dekker is in maart 2016 afgestudeerd van de BME 
mastertrack Neural & Motor systems (combinatie van Signals & 
Systems en Biorobotics, voordat deze track opgesplitst werd). Hij 
heeft zijn afstudeeropdracht met de volgende titel gedaan: 
Assessing the usability of RC servos for admittance-controlled 
haptic fingermanipulators. 
 
Momenteel is Harm werkzaam als Mechatronic System Engineer 
bij DEMCON in Eindhoven. DEMCON is een bedrijf dat vestigingen 
heeft in Enschede, Delft en Groningen. Harm houdt zich voornamelijk bezig met medische 
projecten. Binnen een project is hij verantwoordelijk om de technische klantvraag van begin 
tot eind in te vullen en uit te voeren samen met zijn projectleden. Het opstellen van 
specificaties, het vergaren van kennis voor het ontwerp en het testen van het eindresultaat zijn 
een greep uit zijn dagelijkse werkzaamheden. 
 
Mocht je interesse hebben in de richting van Biorobotics en/of Signals en Systems of lijkt het 
je leuk om meer te horen over hoe het is om als BMT’er in het bedrijfsleven te werken? Dan 
kan Harm jou verder helpen.  
 
 

  



Jan van Lochem 

Jan van Lochem is in 1989 afgestudeerd bij Chemische 
Technologie met als specialisatie in z’n master biomedische 
materialen. Daarnaast heeft hij in 1997 een master business 
administration & marketing afgerond aan de TU Eindhoven. Na 
eerst 5 jaar in research is hij in 1996 begonnen als product 
beoordelaar en auditor bij KEMA in de keuring en certificatie 
van medische hulpmiddelen. Daarvoor moest hij allerlei 
medische hulpmiddelen beoordelen op veiligheid en 
functioneren voor fabrikanten over de hele wereld. Hij heeft een aantal jaren in Amerika 
gewerkt om daar KEMA Medical als business unit op te zetten en is daarna in diverse 
managementrollen verder gegaan. Na zijn tijd bij KEMA heeft hij 5 jaar gewerkt als Vice 
President Medical Devices bij BSI en momenteel is hij werkzaam als CEO bij Qserve. Qserve 
is een internationaal consultancy bedrijf en CRO voor medische hulpmiddelen en helpt 
fabrikanten op het gebied van regelgeving, kwaliteit en klinische zaken om nieuwe medische 
hulpmiddelen goedgekeurd te krijgen. 

Lijkt het je interessant om later te werken in het bedrijfsleven, met bijvoorbeeld het oog op 
consultancy in medical devices wereldwijd? Ben je benieuwd naar de groei van BMTers door 
de jaren heen of heb je andere vragen voor Jan van Lochem? Schrijf je dan in voor de 
speeddate! 

 

  



Robert Schulte  
Robert Schulte is op dit moment masterstudent, waarbij hij de 
master Imaging & Diagnostics heeft gecombineerd met de master 
van Neurotechnology & Biomechatronics van Electrical 
Engineering. Hij is aan het afstuderen bij het Roessingh Research 
& Development, waarbij zijn onderzoek zich toespitst op de 
aansturing van protheses met EMG. 
Tijdens zijn stage heeft hij gewerkt bij Resonance Health Ltd, een 
bedrijf in Australië, dat zich specialiseert in MRI-analyses. Hier 
heeft hij machine learning ingezet om slimme algoritmes te 
ontwikkelen die het leven van analisten een stuk aangenamer maken. Na zijn stage is hij aan 
de slag gegaan als consultant bij het bedrijf. 
 
Nadat Robert is afgestudeerd, stroomt hij verder in een PhD traject bij het Roessingh waarbij 
hij verder zal gaan met zijn onderzoek. Tevens is hij naast zijn afstudeeronderzoek bezig met 
het opzetten van een machine learning consultancy bedrijf.  
 
Mocht je meer willen weten over het combineren van masters, ben je geïnteresseerd in 
signaal/beeldverwerking, toepassingen van machine learning of bijvoorbeeld de business in 
Australië? Dan kan Robert jou misschien verder helpen! 
 
 
 

 
  
 

 


