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“Dit zijn 
mijn
mooiste
jaren”
leven na leuven: pedagoge

en journaliste annemie struyf  [12]

Afremmer ALS in 
hogere versnelling
leuvens k andida at-medicijn

erkend als ‘weesgeneesmiddel’  [3]

Beeldhouwsters
uit de vergeetput
doctoraatsonderzoek bekroond [5]

Smakelijker eten uit 
revolutionair bord
ingebouwde chip en elek troden geven
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Egyptologen 
scoren in Boston
grafschatten in museum of fine arts [8]

“Ik wil enter-
tainen, niet 
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alumnus en comedian
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tijdens ‘culture shot’  [13]
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henk van nieuwenhove

Een intelligent tekstueel en ver-
baal communicatieapparaat 
voor personen met een motori-
sche beperking, zo luidt de Ne-
derlandse omschrijving van de 
mind speller die op het Laborato-
rium voor Neuro- en Psychofysio-
logie ontwikkeld werd. “Het gaat 
om een EEG-apparaatje waarvan 
de elektronica door IMEC werd 
gemaakt, dat erin slaagt via her-
sengolven de gedachten te le-
zen en karakters te spellen van 
personen die lijden aan verlam-
ming”, verduidelijkt professor 
Van Hulle. “Ook personen die 
onderhevig zijn aan spraak- of 
taalstoornissen kunnen op die 
manier in communicatie treden 
met de buitenwereld.”

“Het apparaat slaagt erin ka-
rakters te spellen, en kan in een 
geavanceerde vorm voorzien zijn 
van automatische woordvervol-
lediging of zinsconstructie. Bij 
personen die niet in staat zijn 
om woorden te herkennen of te 
vormen, zou men met dit appa-

raat ook emoties kunnen lezen, 
bijvoorbeeld via muziek. De toe-
passing zal in eerste instantie me-
disch zijn. Maar ook de game-we-
reld ziet er toekomstmuziek in.”

diadeem
De mind speller is een draagbaar 
apparaat ter grootte van een luci-
ferdoosje dat een batterij bevat 
en verbonden is met een soort 
badmuts die de elektroden op 
de hoofdhuid aanbrengt. De sig-
nalen die door het apparaat wor-
den opgevangen kunnen via een 
USB-stick worden overgebracht 
op de pc waar ze met een speci-
aal ontwikkeld programma wor-
den gedecodeerd.

“We hebben het systeem getest 
op een twaalftal patiënten die 
door een hersenbloeding getrof-
fen waren en we zijn erin geslaagd 
woorden te construeren die hun 
gedachten weergeven. We kun-
nen tot zo’n tien karakters per 
minuut vormen. Voor mensen 
die niet via spraak of bewegingen 
kunnen communiceren, betekent 
dit een cruciale doorbraak in hun 

streven naar onafhankelijkheid 
en sociale contacten. Dankzij dit 
compacte communicatieappa-
raat kunnen ze in contact treden 
met anderen, zodat ze opnieuw 
kunnen integreren in de sociale 
gemeenschap.”

Professor Van Hulle en zijn 
team werken nu aan de ontwik-
keling van een diadeem die de 
volledige elektronica bevat die 
nodig is voor de mind speller. De 
toekenning van de SWIFT Prijs 
maakt het mogelijk het experi-
ment binnen de twee jaar om te 
zetten in een marktrijp product. 
De mind speller kwam tot stand 
door samenwerking met IMEC, 
het Lemmensinstituut, Groep T 
en de neurologische onderzoeks-
groepen van de professoren Vin-
cent Thijs en Wim Robberecht 
en van de Afdeling Experimentele 
Oto-rino-laryngologie van pro-
fessor Ann Goeleven. Sinds 1997 
bekroont het SWIFT Fonds ieder 
jaar een Belgisch of Nederlands 
project dat dankzij een vernieu-
wend gebruik van technologie 
mensen dichter bij elkaar brengt.

Gedachtelezer kan nu 
ook woorden spellen
Professor Marc Van Hulle en zijn team zijn erin geslaagd een com-
pact draagbaar toestel te ontwikkelen dat hersensignalen omzet 
in woorden en zinnen: de mind speller. Vandaag krijgt het project 
de SWIFT Prijs 2009, goed voor een beurs van 50.000 euro.

stolpcontact
in de krokusvakantie kwamen 1.828 laatstejaars uit het middelbaar naar leuven afgezakt om tijdens de open 
lesweek al even te proeven van het onderwijs aan de universiteit. scientica, het samenwerkingsverband tussen 
de wetenschapskringen van de k.u.leuven, wilde hen ook met de praktische kant van wetenschappen in contact 
brengen en organiseerde een maffe experimentendag. hier kijken de scholieren geamuseerd toe terwijl stikstof 
met behulp van een vacuümpomp in enkele minuten van een gas in een vaste stof wordt getransformeerd.


