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PERSBERICHT 
 

Stemmen voor Publieksprijs European Inventor Award 

Help mee aan Nederlandse overwinning voor Erik Loopstra en Vadim Badine. 

• 7 juni uitreiking jaarlijkse European Inventor Awards van het Europees 
Octrooibureau (EOB).  

• Iedereen kan online meestemmen op een van de 15 genomineerde uitvinders voor 
de Publieksprijs.  

• Onder de finalisten is het Nederlandse duo Erik Loopstra en Vadim Banine en een 
recordaantal vrouwen. 

•  Er kan online worden gestemd tot 3 juni via https://popular-prize.epo.org/ . 
• De uitvindingen bestrijken een breed scala aan vakgebieden van medische 

technologie tot automotive, speelgoed, schone energie, materiaalkunde, lasers en 
elektronica. 

• De prijsuitreiking is live te zien via Innovation TV en Facebook 
 

München, 15 mei 2018 – Wie gaat met de Publieksprijs naar huis voor de European 

Inventor Awards? Iedereen kan online meestemmen op de 15 genomineerden in vijf 

verschillende categorieën. Onder hen is het Nederlands duo Erik Loopstra en Vadim Banine. 

Zij zijn genomineerd in de categorie Industrie voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie 

microchips dankzij lithografie met extreem ultraviolet licht (EUVL) [video], die een enorme 

technologische doorbraak betekende. Een internationale jury van innovatiedeskundigen kiest 

een winnaar in elk van de vijf categorieën van de prestigieuze jaarlijkse uitvindersprijzen van 

het Europees Octrooibureau (EOB). De Publieksprijs is een extra prijs, die uitsluitend via 

online stemmen van het publiek wordt bepaald. Op 7 juni worden in Parijs Saint-Germain-en-

Laye de uitvindersprijzen tijdens een feestelijke ceremonie bekendgemaakt.   

 

Stemmen via EOB website  
Het stemmen is heel eenvoudig via https://popular-prize.epo.org/. Op de EOB website 

staat een uitgebreid profiel van alle finalisten, inclusief filmpjes waarin de uitvinders uitleg 

geven over hun uitvinding. Loopstra en Banine laten een helder licht schijnen over hun 

baanbrekende uitvinding. Meestemmers voor de Publieksprijs maken zelf ook kans op een 

slimme uitvinding: de EOB verloot 25 ‘I lock it’ Bluetooth-fietssloten, een innovatieve, 

energiezuinige gadget waar we als fietsnatie ons voordeel mee kunnen doen. 
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Categorie Industrie 
De uitvindingen in deze categorie zijn heel gevarieerd, van halfgeleiders en ‘speelgoed’ tot 

transportmaterialen. De Nederlandse ingenieur Erik Loopstra en de Nederlands-Russische 

fysicus Vadim Banine realiseerden met hun ontwikkelteams bij ASML nieuwe technologie 

voor de productie van de volgende generatie microchips; het Deense team Gaute Munch en 

Erik Hansen creëerde programmeerbare LEGO® robotbouwpakketten en de Franse experts 

Agnès Poulbot en Jacques Barraud † ontwikkelden zelfregenererende banden voor zware 

voertuigen. 

 

Categorie Onderzoek  

In deze categorie gaat het om innovaties op het gebied medische diagnostiek, restauratieve 

geneeskunde en biochemie: de Duitse biofysicus Jens Frahm heeft als pionier 

baanbrekende bijdragen geleverd aan de verdere ontwikkeling en toepassing van 

magnetische resonantie beeldvorming (MRI); het Britse echtpaar en onderzoeksteam Eileen 

Ingham en John Fisher CBE heeft ‘biologische scaffolds’ uitgevonden die een beter resultaat 

geven bij patiënten in de regeneratieve geneeskunde en een Pools team met Jacek 

Jemielity, Joanna Kowalska en Edward Darżynkiewicz creëerde stabiele messenger-

ribonucleïnezuur (mRNA) -verbindingen, waarmee een nieuwe aanpak voor de behandeling 

van kanker werd ontsloten. 

 

Categorie Niet-EPO-landen  
Ook in deze categorie uitvindingen op divers terrein: schone energieopwekking, augmented 

reality-technologie en cardiovasculair risicomanagement. Stephen Dewar (Canada), Philip 

Watts (VS / Canada) en Frank Fish (US) patenteerden efficiënte windturbinebladen 

geïnspireerd op walvissen; de Braziliaanse uitvinder en software-ingenieur Alex Kipman 

ontwikkelde de bekende Microsoft HoloLens en de Amerikaanse chemisch ingenieur en 

uitvinder Esther Sans Takeuchi perfectioneerde duurzame compacte batterijen die kleine 

implanteerbare hartdefibrillatoren (ICD's) van stroom voorzien. 

 

Categorie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 
Bij de kleine en middelgrote ondernemingen hebben de kandidaten een pioniersrol vervuld in 

waterbesparende douches, multifunctionele kleefstoffen en nieuwe generatie synthetische 

vezels. De Zweedse industrieel ontwerper Mehrdad Mahdjoubi bedacht een besparende  

‘closed-loop’douche, oorspronkelijk ontwikkeld voor NASA’s ruimtevaartprogramma; de Ierse 

productontwerper Jane ní Dhulchaointigh en haar team creëerden een slimme lijm voor 
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reparatie en aanpassing van alledaagse voorwerpen en de Duitse biochemicus Thomas 

Scheibel ontwikkelde een nieuwe vezel op basis van ultrasterke kunstmatige spinnenzijde. 

 

Categorie Lifetime Achievements 
Voor hun prestaties zijn genomineerd de Zwitserse fysicus Ursula Keller, die de technologie 

ontwikkelde achter ultrasnelle lasers voor industriële en medische toepassingen; de 

productieve Franse uitvinder en ondernemer Jacques Lewiner met honderden uitvindingen 

op zijn naam en de Deense windkrachtpionier Henrik Stiesdal voor zijn talrijke bijdragen aan 

het ontwerp van windturbines en op het gebied van groene energie.   

 

Noot voor de redactie 
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