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Belgen kapen
Nationaal
IcoonASML
DeNederlandseoverheid riep
eenkernafvalarmeproductieme-
thode vanmedische isotopenuit
totNationaal Icoon.MaarBelgië
trok sneller deportemonnee en
gaat dit idee vanASMLnu reali-
seren.Nederland ziet daarmee
de vindinguit Veldhovenover de
grens verdwijnen. ‘Wehebben
inNederlandallemogelijke tra-
jectenbewandeld,maar konden
geen investeringkrijgen’, vertelt
RenéClaessen, hoofdnewbusi-
nessdevelopment vanASML.
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In het kort

E
en ingenieur van chipmachinema-
kerASMLbedacht vier jaar geleden
eenmanier omefficiëntmedische
isotopen teproducerendienauwe-
lijks kernafval oplevert.Deze inge-
nieur—Patrickde Jager—bedacht

hetminofmeerper toeval,maardatmaakthet
ideenietminder revolutionair, reden voorde
Nederlandseoverheidomhetde status vanNati-
onaal Icoon te verlenen.MaarNederland ziet de
vindinguit Veldhovennuover de grens verdwij-
nen.Door een subsidie vandeBelgischeover-
heid komtde fabriek inBelgië, zomaaktASML
vrijdagbekend.

‘Wehebben inNederlandallemogelijke
trajectenbewandeld,maar kondengeen inves-
teringkrijgen’, vertelt RenéClaessen, hoofd
newbusinessdevelopment vanASML. ‘En toen
kwamBelgië over debrug.’HetNationaal In-
stituut voorRadio-elementen (IRE) krijgt van
deBelgischeoverheidmaximaal €52mlnom
de laatste technische studies ronddeuitvin-
ding te verrichten. IRE zelf investeertmeerdan
€100mln indebouwvan tweeproductielijnen
opbasis vandedoorASML’ers ontwikkelde
technologie.

VEROUDERDE REACTOREN
Die technologie behelst eendeeltjesversneller
omopgrote schaalmolybdeen-99 teproduce-
ren. Ziekenhuizengebruikendit isotoopom
tumorenop te sporenen IREdenktdat de eer-
ste patiënten in2024gediagnosticeerdkunnen
wordenmet isotopenuit de versneller.

Molybdeen-99wordtnunog vooral in verou-
derdekernreactorengeproduceerd, ondermeer
inBelgië enhetNoord-HollandsePetten. Los
vanhet probleemvanhet kernafval dat bij deze
productiemethode vrijkomt, zijn er grote zor-
gendat bij uitval van een reactorwereldwijd een
tekort aanhet isotoopontstaat.

Lighthouse, zoals ASMLhet project heeft
gedoopt, kondigdebegindit jaar al de samen-
werkingmet IREaan.Maar ookdaarnaheeft
het noggeprobeerdNederlandbij de realise-
ring vandeplannen tebetrekken.Claessen:
‘Het is logisch eenNederlandse innovatie ook
inNederland te latenwortelen.Hierover heb-
bengesprekkenmetdeoverheid enmogelijke
investeerders plaatsgevonden,maarhet is niet
gelukt.’

Nederlandhadhet subsidieverzoek vanLight-
housenog inberaad, vertelt eenwoordvoerder

vanhetministerie vanEconomischeZaken,
maar voordat het besluitwas genomen, hadden
deBelgenal toegehapt. ‘Het ismooi dat de tech-
nologie in elk geval gerealiseerdwordt’, aldusde
woordvoerder. ‘Natuurlijk zijnwe trots als ico-
nen inNederlandblijven,maar omdat zebijdra-
genaandeoplossing vanwereldwijdeproble-
men, zijnbedrijven vaak al in een vroeg stadium
internationaal actief enkunnen ze ervoor kiezen
elders activiteiten te ontwikkelen.’

DeBelgengevende subsidie aan IRE inhet
kader vanhetNationaal Pact voor Strategische
Investeringen.Dat is eenplan vanpremier
CharlesMichel omdeeconomiemet velemiljar-
denaan te slingeren.

ProfessorBertWolterbeek, directeur van
hetReactor Instituut inDelft, noemthet ‘jam-
mer enheel onlogisch’ dat Lighthouseniet in
Nederlandkomt. ‘Nederlandheeft een voor-
aanstaandepositie indeproductie vanmedi-
sche isotopenende realisatie vanLighthouse
hier zouhebbengeholpendiepositie verder te
verstevigen.’

Een voordehand liggendeNederlandsepart-
nerwasPallas geweest, dat denieuwe reactor
vanPettengaat bouwen. ‘Pallas-Lighthouse
iswat onsbetreft een logische combinatie’,
laat het bedrijfweten. ‘Het zijn twee verschil-
lendeprojecten,maarPallasheeft altijd de
research-en-developmentactiviteiten vanLight-
house gesteund. Binnen vijftien jaarmoet circa
75%vande reactoren (dienu isotopenproduce-
ren, red.) vervangenworden. Pallas kande leegte
die danontstaat niet alleenopvangen.’

In opdracht vandeNederlandseoverheid
heeft Strategy&onderzoekgedaannaar een
samenwerking tussenPallas enLighthouse.
Dit consultancybureauwasminder positief
over debeoogde combinatie. Strategy& vond
slechts ‘beperkte synergie’ tussende twee
isotopenprojecten.

GEEN BELANG ASML
Deschone isotopenproductie is het geesteskind
van ingenieurPatrickde Jager, die ophet idee
kwamtoenhij naar een televisie-uitzending
overhet tekort aanmedische isotopen zat te
kijken. InCanadaworden ze al geproduceerd
met een versneller, zaghij bij Brandpunt,maar
dehoeveelheid is gering endekwaliteit niet
goedgenoeg. Bij ASMLmoetenwedat beter
kunnen, dachtDe Jager.De chipmachinemaker
onderzocht opdatmomentnet of het eendeel-
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Belgenkapen
Nationaal Icoon
vanASML
De Nederlandse overheid riep een kernafvalarme
productiemethode van medische isotopen uit tot
Nationaal Icoon. Maar België trok sneller de porte
monnee en gaat dit idee van ASML nu realiseren.

Tekort aan
isotopen

Eeneerderwereldwijd tekort
aanmolybdeen-99, ’swerelds
meest gebruikte isotoopbij de
opsporing vankanker, heeft
debeschikbaarheid ervanop
de radar gezet.Het tekort, van
2008 tot 2010, ontstond toen
reactoren voordeproductie
van isotopenmoestenworden
stilgelegd.Dit gebeurdeonder
meerbij deHighFluxReactor
inPetten, goed voor 30%van
dewereldproductie. InEuro-
pamoetdeproductie van een
handvol reactorenkomen, die
bijna allemaal hoogbejaard
zijn. ‘Hun stabiliteit is een
probleemaanhetworden’,
zegt nucleair geneeskundige
Marcel Stokkel.Omdie reden
heeft LarsRoobolnamenshet
RIVMonderzoekgedaannaar
de leveringszekerheid van
isotopen. ‘Het belangrijkste
is datNederlandenBelgiënu
investeren innieuweproduc-
tiefaciliteiten’, zegt hij. Deuit-
baters vande reactorenwerken
samenomdebeschikbaarheid
van isotopen zeker te stellen.
‘De isotopenmakershebbenaf-
gesproken tekorten evenredig
over dewereld te verdelen.
Ze stemmenookhet reactor-
onderhoudaf.Die aanpak zal
bij een volgend tekortwerken.’

. ASML vond een
manier om isotopen
voor ziekenhuizen
te produceren met
nauwelijks kernafval.. De Nederland
se overheid pro
moveerde het tot
Nationaal Icoon
en overwoog een
subsidie.. Maar de Belgi
sche overheid was
sneller, zodat het nu
volledig in België
wordt ontwikkeld.

Patrick de Jager (links) van
ASML, Veerle Van de Steen
van IRE en René Claessen van
ASML (rechts) FOTO: BRAMSAEYS
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tjesversneller zoukunnen inzetten in zijn eigen
machines.

ASMLmaaktnu vijfmensen vrij om IREbij te
staanbij het project, waarop iedereenbinnen
het bedrijf volgensDe Jager ‘ongelooflijk trots’
is. Komenzij technischeproblemen tegen, dan
mogen ze eenberoepdoenopdedenkkracht
vanASML, zo is in een contract vastgelegd.Het
investeert zelf niet inLighthouse.

Eventuelewinstendie IREgaatmakenmetde
uitvinding vloeienniet terugnaarVeldhoven. ‘Er
is zeker discussie over geweest inhet bestuur’,
vertelt Claessen. ‘Maarhet past opgeenenkele
manier inde strategie vanonsbedrijf endaar
moetenweonswel op concentreren. Als je onze
mensenopeen zaterdagmiddagbij elkaar zet,
bedenken zedemeest fantastischedingen,
maardie kunnenweniet allemaal uitvoeren.’

ASML BLIJFT EIGENAAR
ASMLblijftwel eigenaar vande technologie.Het
hoopt te profiteren vandekennis die IREmetde
deeltjesversneller opdoet. Zelf heeft het de tech-
nologienaonderzoekopdeplankgelegdomop
eenanderpad verder te gaan,maarde versnel-
ler die IREgaat bouwen is de eerste die opdeze
schaal in een industriële omgevingwordt in-
gezet.De ervaringen zijn volgensDe Jager ‘zeer
interessant’ voorASML.Op termijn verwacht
het ook royalty’s van IRE te ontvangenover de
gebruikte patentrechten.

Voor IRE is de productiemet de versneller
een spannende stap.Het instituut, dat zo’n 30%
vandewereldmarkt voormedische isotopenbe-
dient, zal afscheidnemen vandeproductie van
diagnostische isotopen in reactoren en gaat he-
lemaal over opdeLighthouse-technologie. ‘In-
stappenwas voor ons geenevidente zaak’, ver-
telt projectleiderVeerleVandeSteen. ‘Het gaat
omeengrote investering engewooneen reactor
neerzettenwas veel gemakkelijker geweest.’

Deproductie in een reactor heeft als voor-
deel dat dienaastmolybdeen-99ookandere
medischnuttige isotopenals bijproductenop-
levert.Deze inkomsten vallen voorlopigwegals
IREoverstapt opeendeeltjesversneller.Onder-
zoekof het ookandere isotopenkanmakenmet
de versneller gaat nog langduren.

Anderzijds verminderendekostendoordat
IRE veelminder afval hoeft te bewerkenenop te
slaan. ‘Hetwordt geenkaskraker’, verwachtVan
deSteen. ‘Maarwegelovendat dit,methet oog
ophet kernafval, gewooneenbetereweg is.’
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