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Rijksmuseum Boerhaave krijgt bijzondere aanwinst: Kunstmatige alvleesklier

Op zaterdag 3 juli a.s. krijgt Rijksmuseum Boerhaave een belangrijk nieuw object voor de collectie:

een kunstmatige alvleesklier. De kunstmatige alvleesklier is een draagbaar doosje dat de gehele

glucoseregulatie van de diabetespatiënt automatisch overneemt. Deze uitvinding is door het

kabinet uitgeroepen tot Nationaal Icoon omdat het behoort tot een van de beste innovatieve

ideeën in Nederland. Het object is een welkome aanwinst voor het nieuwe verzamelbeleid van het

museum, dat actuele, baanbrekende uitvindingen in wetenschap en geneeskunde actief gaat

verwerven.

Uitvinder geïnspireerd door museumobject

Robin Koops, uitvinder van de kunstmatige alvleesklier en zelf diabetespatiënt, overhandigt het

object zaterdag zelf aan het museum. Daarna geeft hij ook een presentatie over zijn uitvinding die

ook via livestream gevolgd kan worden. Hij zocht een oplossing voor de problemen waar mensen met

diabetes constant mee geconfronteerd worden: ingewikkelde berekeningen en angst voor te lage

bloedsuikers. Hij werkte in zijn schuur aan de ontwikkeling van de kunstmatige alvleesklier. Het eerste

apparaat, dat hij eerst op zichzelf testte, had de afmeting van een koelkast en stond op een

verrijdbaar wagentje. Tegenwoordig is het formaat vele malen kleiner, iets groter dan een mobiele

telefoon.   “Jaren geleden was ik in Rijksmuseum Boerhaave en raakte ik geïnspireerd door de

allereerste kunstnier van Willem Kolff.  Ik herkende mijzelf in zijn enorme toewijding in de zoektocht

naar een oplossing. Ik ben dan ook zeer vereerd dat mijn uitvinding nu is opgenomen in de

rijkscollectie.”

Nieuw verzamelbeleid voor het museum

Het museum is verheugd de collectie te kunnen aanvullen met een innovatie die een belangrijke

omslag kan betekenen voor zowel de gezondheid, als ook de kwaliteit van leven van heel veel

mensen. Het object past goed in het nieuwe verzamelbeleid van het museum, dat gericht is op

versterking van de collectie met modern erfgoed. De collectie van Rijksmuseum Boerhaave toont

meer dan vijf eeuwen innovaties en laat een breed publiek kennis maken met ‘één van de

belangrijkste wetenschappelijke en medische collecties ter wereld’, aldus de Times.

Christel Schollaardt, Manager Collecties, ziet er naar uit om dit nieuwe verzamelbeleid de komende

jaren vorm te geven. “Het betekent niet alleen een omslag in de wijze van acquireren van deze

objecten, ook brengt dergelijk modern materiaal een interessante complexiteit van beheer, behoud

en ontsluiting met zich mee. Want de kunstmatige alvleesklier hoort thuis in een op de toekomst

gerichte presentatie en het object past in een vitrine. Datzelfde geldt voor de recent ontvangen

ampul en spuit van de eerste coronavaccinatie. Maar hoe kan je de moleculaire nano-autootjes laten
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zien waar Ben Feringa de Nobelprijs voor de Scheikunde voor kreeg?  Of hoe ga je de recente

ontdekking van zwarte gaten in je collectie verzamelen? Dit zijn prachtige museale uitdagingen.”

Extra activiteiten rondom diabetes in het museum

De kunstmatige alvleesklier is de volgende dag in het museum te zien. Tot en met 31 oktober 2021

toont het museum een pop-up tentoonstelling over Type 1 Diabetes, die het museum samen met het

JDRF heeft ontwikkeld. Op zaterdag 3 juli kan men de overhandiging door en presentatie van Robin

Koops via livestream volgen (de zaal is al vol). En op de website staat een recent kindercollege over

deze uitvinding, waarin wordt uitgelegd hoe het apparaatje werkt, hoe het is uitgevonden en waarom

het zo bijzonder is. Ook is een lezing voor volwassenen terug te kijken over diabetes type 1 en de

psyche. Kijk op rijksmuseumboerhaave.nl/diabetes.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie, kunt u zich wenden tot:

Anita Almaši, senior adviseur marketing en communicatie van Rijksmuseum Boerhaave via

anitaalmasi@rijksmuseumboerhaave.nl

Caroline Gorter, hoofd communicatie bij Inreda Diabetic, het bedrijf dat uitvinder Robin Koops gestart

is om de kunstmatige alvleesklier te ontwikkelen, via caroline.gorter@inredadiabetic.nl

Downloadbaar beeldmateriaal is hier te vinden.

Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave is Europees Museum van het Jaar 2019. In het museum ontdek je meer over

de belangrijkste uitvindingen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Het museum biedt jong

en oud een kijkje in de intrigerende wereld van de wetenschap en laat zien waar het in de

wetenschap om draait: nieuwsgierigheid, lef, creativiteit en doorzettingsvermogen.
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