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D e ruimte in ‘de Incuba-
tor’ in Maastricht, een
bedrijfsverzamelge-
bouw met kantoor- en
laboratoriumfacilitei-

ten, is klein en bescheiden. Maar bo-
venal praktisch. Op korte loopaf-
stand immers van universiteit en
ziekenhuis. Hier huist het creatieve
hart van Cinoptics. Hier worden
nieuwe hoogwaardige VR- en AR-
systemen en toepassingen bedacht 
voor de professionele markt. Ont-
werpen die vervolgens door de inge-
nieurs en techneuten in de neven-
vestiging in Leeuwarden worden 
omgezet in tastbare modellen.
Entrepreneur Vincent Graham (52)
waant zich tussen een aantal wat 
oudere VR- en AR-headsets een
beetje terug in de tijd. De Brit, die 
gedreven door de liefde in 1997 in
Limburg terechtkwam, wil vooral 
met de toekomst bezig zijn. „Er is 
geen sector waarin technologische 
innovatie zoveel interessante moge-
lijkheden kent als de medische.”

Zijn carrièreverloop is een ietwat 
merkwaardige. Na zijn universitai-
re opleiding in Londen tot architect,
vond hij emplooi bij een investe-
ringsbedrijf. Dat stuurde hem naar
het Damrak in Amsterdam, om te 
handelen op de beurs. Later werd 
hij gedetacheerd in Berlijn. Daar 
raakte hij in de jaren negentig gefas-
cineerd door de ‘science-fiction-we-
reld’ van het Cybermind Café. Een
etablissement waar mensen niet al-
leen konden surfen op het internet, 
maar uitgerust met een cyberhelm
ook werden ondergedompeld in een
totaal nieuwe spelbeleving. Dit alles
onder het motto:‘Real life sucks, try 
virtual reality.’
„Ik ben na een gesprek met de eige-
naar van Cybermind, dat de appa-
raten bouwde, eerst gestart met de 
distributie van machines als Pac-
Man 3D naar de Fair Play Casino’s
en Arcadehallen. Het waren tame-
lijk kostbare apparaten, zo’n
150.000 gulden per stuk. Ze waren
bovendien groot. Te groot voor me-

helikopter in de simulator. „Het be-
langrijkste is dat alles realtime ge-
beurt en dat de optiek en de 
grafische kwaliteit van de displays 
zo hoog is dat men geen pixels meer
ziet.”
Cinoptics is in staat full-HD-kwali-
teit te bieden op micro display-ni-
veau. „De kwaliteit van het nacht-
zicht is zelfs zo goed, dat we wat ruis
hebben moeten toevoegen. Zo komt
de situatie tijdens de training meer
overeen met het zicht van de piloten
in de praktijk.”
De displays van de trainingshelmen
Dusk en Stormcloud zijn voorzien 
van AR-functies. Alle aangesloten
optieken stellen gevechtspiloten in 
staat 360 graden om zich heen te kij-
ken en het gevoel te geven dat ze
echt vliegen. Verder maakt Cinop-
tics speciale trainingskijkers die 
worden gebruikt in tanks. „In een
Stinger-trainingskoepel wordt een 
stad of woestijn nagebootst. En met
onze VR-kijker kan iemand dan 
toch zo’n tien kilometer scherp 
vooruit kijken. Zo ook bijvoorbeeld 
in de simulator van een marine fre-
gat. Als Cinoptics bouwen wij de 
elektronica, mechanica en hard-
ware rond zo’n display. De klant 
zorgt zelf voor de software”, verdui-
delijkt Vincent Graham.
,,Het bijzondere is dat wij nog de eni-
ge in de wereld zijn met een full
colour pilotenvizier. Wij maken al-
leen maar heel speciale producten. 

nige amusementshal, waar de op-
brengst wordt berekend per vier-
kante meter.”

Nichemarkt
Toen de stekker uit de firma Cyber-
mind dreigde te gaan, nam Vincent 
Graham in 2004 de rechten over. Hij
is met een eigen team eigen produc-
ten gaan ontwikkelen. „Ik heb be-
wust gekozen voor een niche-
markt”, zegt hij. „De consumenten-
markt wordt beheerst door de grote
jongens. Daar hebben wij als klein
bedrijf niks te zoeken. Wij willen ons
op andere markten onderscheiden 
met kwaliteit in het hoogste seg-
ment.”
„Wij richten ons op uitzonderlijke 
producten en ambiëren de Rolls
Royce, nu wellicht de Tesla onder de
producenten te worden”, zegt mar-
keting- en verkoopdirecteur Jaap
Heukelom (55), die ruim een jaar ge-
leden aan boord kwam. Cinoptics 
heeft zich in de loop der jaren ont-
wikkeld tot een speler op de wereld-
markt. Eentje die innovatieve oplos-
singen biedt voor simulatie en trai-
ning in een virtuele en augmented 
reality-omgeving.
Belangrijke opdrachtgevers zijn nu
nog defensieorganisaties wereld-
wijd. De grote doorbraak kwam in 
2011, toen de Duitse Bundeswehr een
grote bestelling deed voor helmen 
met nachtzicht. Bestemd voor pilo-
ten van gevechts- en transport-

Een bril 
die ogen

opent

Mensen die lijden 
aan de ziekte van 
Parkinson lopen 
met een speciaal 
AR-brilletje weer 
een stuk 
makkelijker.
Vincent Graham

Een bril waarmee de tandarts kan inzoomen op het gebit. Die 
parkinsonpatiënten helpt om makkelijker te bewegen. Of een microscoop 
waarmee een staaroperatie kan worden nagebootst. Toptechbedrijf 
Cinoptics uit Maastricht is een wereldspeler in hoogwaardige virtuele en 
augmented realiteit. De nieuwe kijk op gezondheid.
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Tot maximaal tien stuks. Als er 
meer van moeten komen, gebeurt
dat in licentie buiten de deur. Onze 
kracht schuilt in innovatie, niet in
het maken van serieproductie. Al-
leen zo blijven we snel en flexibel en
kunnen we elke drie tot vijf maan-
den een compleet nieuw product 
ontwikkelen.”

Health Campus
Met de vestiging op de Health Cam-
pus in Maastricht wil Cinoptics zich
de komende jaren meer toeleggen 
op hulpmiddelen in de gezondheid. 
„Zo hebben wij een VR-microscoop
ontwikkeld. Daarmee kunnen ba-
sisartsen in derdewereldlanden in 
heel korte tijd worden getraind om
een staaroperatie uit te voeren.”
De technologie maakt het mogelijk
dat een arts virtueel kan snijden in
een holografische kopie van een oog.
Op die manier kan hij zich de speci-
fieke handelingen snel eigen maken.
„Staar is een van de grootste ge-
zondheidsproblemen in de derde 
wereld. Die kan leiden tot uiteinde-
lijk blindheid”, aldus Vincent Gra-
ham. Hij is trots dat zijn product
door de organisatie Help Me See is
uitverkoren om het optische deel
van het trainingsapparaat te leve-
ren. „Dat betekent dat er zo’n hon-
derd stuks per jaar worden gele-
verd aan derdewereldlanden en bij-
voorbeeld China.”
Een ander product dat inmiddels de

testfase in een Duitse kliniek heeft
doorlopen, is de tandartsbril . Via
twee ingebouwde camera’s kan de 
tandarts per druk op een voetpe-
daal inzoomen op het gebit en de be-
handeling ervan. De hele ingreep
kan bovendien worden vastgelegd. 
„In aansluiting hierop willen we met
de bril naar de operatiekamer. Chi-
rurgen maken bij operaties vaak ge-
bruik van beeldschermen. Maar dat
wordt als lastig ervaren. Door een
vaak onnatuurlijk houding ont-
staan er veel nekklachten. Met een
zeer lichte, op maat gemaakte en
3D-geprinte bril, kunnen wij helpen.
Zo’n bril hoef je niet meer af te stel-
len, is makkelijk te reinigen en kan
de chirurg tevens van allerlei extra 
informatie voorzien.”

Poollandschap
De medische wereld is een conser-
vatieve, weten Graham en Heuke-
lom. Door artsen de nieuwe produc-
ten te laten testen, kunnen zij hen 
wellicht ook overtuigen. Dat VR-
brillen in de zorg helpen, bewijzen 
jonge patiënten in het brandwon-
dencentrum. „Door ze in een virtu-
eel poollandschap te plaatsen en ze
op interactieve wijze sneeuwballen 
te laten gooien, kunnen ze pijn beter

verdragen”, aldus Vincent Graham.
„Onderzoek wijst uit dat er een pijn-
reductie is tot wel 73 procent. Dat 
betekent er minder pijnstillers of
verdovingen nodig zijn.”
Mensen die leiden aan de ziekte van
Parkinson hebben ongewild een da-
gelijkse metgezel. Een stem die elke
vorm van initiatief of beslissings-
bevoegdheid uit handen neemt. Dat
kan bij patiënten leiden tot verstar-
ring; trillen van handen, benen, 
stijfheid van spieren en ‘bevriezing’
van de benen tijdens het lopen.
Cinoptics, dat samenwerkt met zo-
wat alle academische ziekenhuizen
in ons land, zit nu met de Universi-
teit Twente in een project dat het
syndroom deels kan uitschakelen.
Het kan de ondraaglijke aandoe-
ning verlichten door bijvoorbeeld
lijnen op een bepaalde snelheid ach-
ter elkaar te projecteren in de bril. 
„De patiënten lopen dan een stuk 
makkelijker. In samenwerking met 
het Leids Universitair Medisch 
Centrum en TU Delft wordt ook ge-
keken hoe men met AR-technologie
parkinson in een vroeg stadium kan
herkennen.”
Virtuele en augmented realiteit. 
Spelen met de werkelijkheid. Het is
een beetje zinsbegoocheling; het 
misleiden van ogen en hersenen.
Volgens Vincent Graham en Jaap 
Heukelom biedt de techniek echter 
ongekende mogelijkheden. ,,Ik
voorspel straks een slimme con-
tactlens”, aldus Graham „Die geeft
niet alleen het gezichtsveld een ex-
tra dimensie, maar biedt tevens al-
lerlei medische functionaliteiten. 
Nee echt, met VR en vooral AR is 
nog een heel nieuwe wereld te win-
nen.”

ACHTERGROND
CINOPTICS

Virtuele en augmented realiteit zijn
bezig aan een stevige opmars. Maar
wat is het verschil tussen VR en AR?
Kort en bondig komt het erop neer 
dat een VR-bril je naar een nepwe-
reld brengt en dat een AR-bril iets 
aan de echte wereld toevoegt. 
Een VR-bril sluit je af van de werke-
lijkheid.  Je verdwijnt als het ware in
een nieuwe wereld en kan vaak 360
graden om je heen kijken. De nieuw-

ste bril met full HD  kwaliteit bereikt
het niveau van realisme. Dat geeft 
een extra dimensie aan een toch al
overrompelende ervaring. 
Een AR-bril – augmented betekent 
verrijkt - voegt, via een verbinding 
met een smartphone of tablet, iets
toe aan de werkelijkheid. Er wordt 
een digitaal beeld over de realiteit 
gelegd. Zo tover je in een handom-
draai een braakliggend perceel om

in een droomhuis of kantoorpand. 
Vaak kun je zo’n 3D-beeld van alle 
kanten bekijken. Een vorm van AR
wordt toegepast tijdens het voetbal
op tv.  De reclameborden pal naast 
de doelen, bestaan in werkelijkheid 
niet.
AR en VR zijn de game-hoek inmid-
dels ontgroeid. Bouwers zetten hun
3D-modellen om in VR, zodat tech-
nici kunnen zien hoe een ontwerp

uitpakt en of het past in de omge-
ving. De medische wereld heeft VR 
ontdekt als simulatieomgeving, de 
opleiding van artsen. Ook kunnen
mensen in een veilige omgeving van
bijvoorbeeld hun vliegangst of fobie
worden verlost. AR verschaft extra
informatie bij bijvoorbeeld het navi-
geren in de auto en bij complexe ta-
ken als assemblage, onderhoud en 
medische operaties.

Wat is nou eigenlijk het verschil  tussen VR en AR?
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