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Zelfherstellende materialen  
voor de polymerenindustrie
Van oudsher hebben mensen voor ogen gehad om betere en sterkere materialen te maken. 

Materialen die voldoen aan steeds hogere eisen, zodat ze goed stand houden in hogere 

gebouwen of sterkere constructies. Uitgangspunt is hierbij altijd geweest om beschadigingen 

in zo’n materiaal zoveel mogelijk te voorkomen door het maakproces te optimaliseren. 

Self healing materials laten die ‘preventieve’ aanpak voor een groot deel links liggen. 

Deze materialen bezitten de mogelijkheid om zichzelf te repareren, met als inspiratiebron: 

de natuur. Net als een boom die schade aan stam of takken zelf kan herstellen, of een 

bloedende vinger die vanzelf ophoudt met bloeden. Hierbij gaat het niet om ‘betere 

materialen te maken’, maar om het materiaal ‘beter te maken’. Self healing materials streven 

naar een optimum tussen sterkte en zelfherstellend vermogen.
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Het onderzoek naar zelfherstellende 
materialen past geheel binnen het 
Nederlandse regeringsbeleid op het gebied 
van technologische en industriële innovatie. 
Het door het ministerie van Economische 
Zaken gestimuleerde IOP (Innovatiegerichte 
Onderzoeksprogramma) Self Healing 
Materials is in 2006 van start gegaan. Nieuw 
maar inmiddels zeer gewaardeerd binnen 
dit IOP zijn de scenariocommissies, waarin 
deskundigen uit de industriële praktijk de 
consequenties van de nog te ontwikkelen 
zelfherstellende materialen proberen in te 
schatten om zo richting te geven aan het 
academisch onderzoek.

Gezien de grote mogelijkheden van 
zelfherstellende materialen voor de 
polymerenindustrie is een Scenariocommis-

sie Polymeren ingesteld die op 17 maart 
2009  bijeen kwam aan de TU Eindhoven. Bij 
deze bijeenkomst waren vakmensen uit de 
polymeergerelateerde  industrie en 
wetenschap aanwezig om de mogelijkhe-
den van zelfherstellende materialen in kaart 
te brengen. De vraag die centraal stond: op 
welke toepassingsgebieden zal er behoefte 
zijn aan polymeren materialen die zichzelf 
kunnen herstellen? 
De volgende pagina’s geven een indruk van 
de praktische wenselijkheid van zelfherstel-
lende polymeren. Deels al heel concreet 
uitgewerkt, maar soms ook slechts een idee 
dat schreeuwt om een praktische en zinvolle 
toepassing. Ter inspiratie voor de polymeer-
industrie, om deze - en mogelijk andere - 
creatieve ideeën samen met het IOP in 
daadwerkelijke projecten om te zetten.

Links
Productie van een 
polymeer

Rechts
Polymerenoplossing 
– een fase verder
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Waarom zelfherstellende 
polymeren?

Polymeren hebben het in zich om zichzelf te 

kunnen repareren. Klassiek is het voorbeeld 

waarbij microcapsules met een zelfherstellende 

vloeistof in een polymeer zijn ingebed. Wanneer 

er een scheur in het polymeer komt en zo’n 

microcapsule treft, dan breekt deze open en 

vloeit de inhoud in de scheur. De vloeistof hardt 

uit en stopt de doorgroei van de scheur. 

Dit is slechts één voorbeeld van de 

zelfherstellende mogelijkheden die polymeren 

kunnen bezitten, als inspiratie om nog meer 

mechanismen te bedenken. Maar niet alleen van 

de fundamentele kant zijn zelfherstellende 

polymeren interessant; er zijn legio toepassingen 

te bedenken waarbij dit type materiaal zijn nut 

kan bewijzen.

De las is gemaakt

Self Healing polymerentablet 
– tablet gebroken

Self Healing polymerentablet weer aan elkaar 
gehecht – de wond helend
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Buizen onder de grond of onder water
Hele netwerken liggen er tegenwoordig 
onder het landschap en de steden, zoals 
hogedrukbuizen voor ondergronds (en ook 
onderzees) gastransport. Bij levering van 
bimodaal HDPE wordt een levensduur van 
50 jaar gegarandeerd, waarbij bescherming 
tegen langzame scheurgroei een punt van 
aandacht is. Je moet er niet aan denken dat 
je om de twee jaar moet graven omdat er 
ergens een gaslek is. Zichzelf herstellende 
polymeren zullen hier zeer bruikbaar zijn. 
Want stel dat er ergens in een buis - bijvoor-
beeld door een onzuiverheid in het 
materiaal - een spanningsconcentratie 
optreedt, dan is het wenselijk om deze 
spanning te laten relaxeren, bijvoorbeeld 
via een mechanisme waarbij moleculen 
tijdelijk mobiel zijn en de spanning als het 
ware kunnen afvoeren. Vanzelfsprekend 
zonder concessies te doen aan de mechani-
sche eigenschappen van het buismateriaal. 
Ook de waterleiding en de riolering zullen 
profijt hebben van polymeren die zichzelf 
kunnen repareren. Denk hierbij aan 
zelfreparerende voegen in rioolfittingen op 
het moment dat een lekkage dreigt. Of 
scheuren in de rioolbuizen die zich bij 
dreigende lekkage zullen dichten. Of denk 
aan een materiaal dat vorstschade herstelt 
nadat een waterleiding is gesprongen. 

Voor buizen die onder de grond of in het 
water liggen is de gevoeligheid voor 
hydrolyse van belang. Deze afbraak van het 
(polymeer)materiaal door het inwendig of 
uitwendig aanwezige water zou met 
geschikte polymeren voorkomen of 
hersteld kunnen worden. Wellicht ook 
interessant buiten het gebied van de ‘zware 
infrastructuur’, om de hydrolysegevoelig-
heid van biologisch afbreekbare polymeren 
tegen te gaan.

Turbineschoepen
Je wilt de integriteit van schoepen van 
windturbines, die onder meer van (vezel-
versterkt) epoxy zijn gemaakt, maximaal 
garanderen zonder dat je om de haverklap 
deze onderdelen moet demonteren. Vooral 
op zee! Zelfherstellende materialen zouden 
hier zeker een rol kunnen spelen, ook om-
dat windturbines door de variërende wind 
aan wisselende belastingen onderhevig zijn. 
Materiaalvermoeiing door wisselbelasting is 
immers het grootste probleem bij schoepen 
van windturbines. Nu wordt dit nog opge-
lost door een schoep te overdimensioneren, 
wat zo’n schoep wellicht nodeloos zwaar 
en duur maakt. Zelfherstellende polymeren 
kunnen hier twee vliegen in één klap slaan: 
ze maken de schoep lichter en kunnen 
vermoeiing tegengaan.  

Er zijn specifieke plaatsen en toepassingen waar zelfherstellende materialen goed tot  

hun recht komen. Zo zou je ze het liefst willen toepassen op plaatsen waar reparatie duur  

is of waar je moeilijk bij kunt - en dit gaat vaak samen - zoals op de bodem van de zee of  

op grote hoogte. 

Zelfherstellende polymeren  
in de zware infrastructuur
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Hieraan gerelateerd - maar niet per se 
beperkt tot windturbines - is het wenselijk 
om een mechanisme te verzinnen om 
vezels te repareren die op treksterkte 
worden belast. Het is dan de bedoeling dat 
– na vezelbreuk – de vezel zich weer 
herstelt, en dat de gebroken delen weer 
‘uitgroeien’ tot één vezel. Dit geeft een 
belangrijke verlenging van de levensduur 
van vezelversterkte kunststoffen. Maar ‘self 
healing fibres’ kunnen ook nuttig zijn in 
zeilen, tapijt, doeken en kleding.

In de bouw
Zijn zelfherstellende polymeren geschikt als 
vervanging van dragende staalconstructies, 
om corrosie tegen te gaan? En is er een rol 
voor polymeren in self healing beton of self 
healing asfalt? En wat te denken van dijken 
die, in het kader van het ‘nieuwe’ Deltaplan, 
zichzelf kunnen repareren?
Mogelijk is dit nog (verre) toekomstmuziek, 
als inspiratie voor nieuwe ideeën. Dichter 
bij huis: door veroudering gaan de 
celwanden van polyurethaanschuim 
langzaam kapot, en dan verliest het schuim 
zijn integriteit en daardoor z’n functionali-

teit. Voorkom je dat de celwanden 
stukgaan, dan verlengt dit de levensduur 
van het schuim enorm. 

Hoogspanningskabels
Hoogspanningskabels die op de zeebodem 
liggen dienen goed beschermd te worden. 
Want als er kleine scheurtjes in het 
omhulsel ontstaan, dan kan het omringen-
de water uiteindelijk de stroomkabel 
bereiken, met alle gevolgen van dien. Het 
zou hier gunstig zijn om het omhulsel uit te 
voeren als zelfherstellend polymeer. Denk 
bijvoorbeeld aan polyacrylaten die 
vrijkomen als het omhulsel scheurt, en die 
meteen door water zwellen tot een 
ondoordringbare laag, waarbij deze reactie 
ook zorgt dat de scheur niet verder groeit. 
Dit sluit overigens goed aan bij de behoefte 
die er binnen de offshore industrie bestaat 
om self healing materials bij zogenaamde 
‘umbilicals’ toe te passen. Umbilicals zijn 
complexe, samengestelde kabels die 
gebruikt worden om datasignalen, 
elektrisch vermogen, smeervloeistoffen of 
hydraulische druk van en naar onderwater-
systemen te brengen.



6  |   IOP Self Healing Materials Scenariocommissie Polymeren Scenariocommissie Polymeren IOP Self Healing Materials   |  7

Verkeer en vervoer
Bij vliegtuigen is er een trend zichtbaar dat metalen als aluminium door lichtere 

vezelversterkte composieten en metaal/kunststof-laminaten worden vervangen. Wellicht een 

interessant gebied voor zelfherstellende polymeren? Maar ook bij een meer ‘down-to-earth’ 

toepassing als de auto en de (brom)fiets zijn er toepassingen te bedenken.

Dragende toepassingen in auto’s en 
vliegtuigen
De tijden dat een motor de levensduur van 
een auto bepaalt, zijn al lang voorbij. 
Inmiddels zijn het de dragende delen van 
de carrosserie geworden waar je specifieke 
aandacht aan moet schenken, zoals 
front-ends. Onder meer ingegeven door 
gewichtsbesparing - en daardoor brandstof-
besparing - zullen kunststof en composie-
ten meer en meer de plaats innemen van 
staal. Door hier zelfherstellende polymeren 
toe te passen, zal de gebruiksduur nog 
meer toenemen. En omdat gewichtsbespa-
ring in de luchtvaart een belangrijk 
aandachtspunt is, zal deze trend zich ook in 
vliegtuigen doorzetten. Zo kun je met vezel-
versterkte thermoplasten ‘vliegende 
vleugels’ construeren waarbij de romp 
naadloos in de vleugel overgaat. 
Niet alleen de dragende delen, maar ook 
interieurdelen en motoronderdelen van 
auto’s kunnen baat hebben bij zelfherstel-
lende polymeren. Om het glanzend worden 
van - oorspronkelijk matte - dashboards 
tegen te gaan is er behoefte aan kunststof-
fen die het interieur van de auto er blijvend 
als nieuw uit laten zien, feitelijk door het 
oppervlakteprofiel te herstellen. En wat te 
denken van V-snaren in automotoren, die je 
nu nog eens in de zoveel jaar moet laten 
vervangen, of die ‘s winters dikwijls een 

piepend en slippend geluid maken omdat 
ze niet op spanning zijn? Zowel de 
levensduur - lange termijn herstel - als het 
op spanning houden - korte termijn herstel 
- zou je met zelfherstellende materialen 
kunnen ondervangen.

Veiligheidshelm
In het geval dat een veiligheidshelm 
gemaakt is van polycarbonaat (de hard-hats 
in de industrie kunnen ook vervaardigd 
worden van aBS of HDPE) kan deze op z’n 
hoogst zo’n 5 jaar gebruikt worden.  
Dit komt doordat het polymeer door 
warmte en ultraviolette straling langzaam 
veroudert, waardoor het helmmateriaal 
uiteindelijk bros zal worden en de helm z’n 
beschermende werking verliest. De uiterste 
gebruiksduur zou je het liefst met meerdere 
jaren willen verlengen, waarbij het 
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zelfherstellend vermogen van geschikte 
polymeren de toenemende brosheid 
voorkomt, of op z’n minst vertraagt. 
Vanwege de veiligheid is het uiteraard niet 
de bedoeling dat zelfherstellende 
polymeren helpen om een helm te 
herstellen die bij een ongeval betrokken is 
geraakt.

Zelfplakkende (fiets)band 
rubber met zichzelf herstellende eigen-
schappen is een toepassing die bij verstokte 
fietsers erg tot de verbeelding spreekt. 
Hierbij valt te denken aan zelfherstellende 
ionomeren als onderdeel van het rubber-
netwerk. Een ionomeer kan zichzelf 
namelijk herhaalde malen repareren nadat 
het geraakt is door een projectiel. De 
energie die bij de inslag vrijkomt smelt het 
polymeer dat daardoor elastisch vervormt, 
en uiteindelijk als een soort geheugenma-
teriaal het projectielgat weer laat sluiten. 
Of als alternatief: laat de band zichzelf 
repareren met een uitwendige impuls zoals 
licht, lucht of warmte. Zo zou je het rubber 

zodanig kunnen modificeren, dat een met 
stikstof gevulde en lek geraakte band de 
binnendringende zuurstof uit de lucht 
gebruikt om met het rubber te reageren tot 
een afdichting van het lek. Overigens kun je 
zelfherstellend rubber ook toepassen in 
bladen van ruitenwissers en in tennisballen, 
die daardoor minder poreus worden en 
langer meegaan.

Verwerkbaarheid
Vanuit de vervaardigingspraktijk bezien 
is het wenselijk dat de manier waarop 
zelfherstellende polymeren verwerkt 
worden op z’n minst gelijk is aan de 
wijze van verwerking (‘processing’) van 
conventionele kunststoffen. Geen 
‘ver-van-mijn-bed-show’ voor de 
eindgebruiker, want hij moet het 
materiaal ook kunnen gebruiken in 
bestaande productielijnen. Dan zijn er 
geen investeringen in compleet nieuwe 
productielijnen of apparatuur nodig.
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Echte schoonheid komt van binnenuit
De uitwendige deklaag van een product 
komt als eerste in aanraking met onheil van 
buitenaf, en is dikwijls ook verantwoordelijk 
voor de eerste indruk die je van dat product 
krijgt. Geen wonder dat je dit ‘uiterlijk’ - of 
een oppervlaktefunctionaliteit zoals een 
tegen slijtage beschermende laklaag - na 
beschadiging zo goed mogelijk wilt 
behouden. Dit kan door het product net 
onder de buitenste deklaag te voorzien van 
een materiaal dat - bijvoorbeeld na contact 
met de lucht - de functionaliteit of het 
uiterlijk van de oorspronkelijke deklaag 
herstelt. Bijvoorbeeld om het glijvlak van 
een ski of een snowboard te repareren, net 
nadat een steentje in de sneeuw voor een 
kras heeft gezorgd. Of wanneer na slijtage 
een reactie met reactief zuurstof weer een 
slijtvaste laag geeft. Maar denk ook aan 
vloeibaar glas, of ‘reflow media’ die na een 
(warmte)behandeling in het beschadigde 
oppervlak vloeien. Met als ultieme 
oplossing automatische botox-verf die  
- al dan niet onder invloed van warmte -  
het oppervlak volledig esthetisch herstelt!

Helder zicht
Of je nu door de voorruit van je auto kijkt, 
of door de (kunststof ) glazen van een bril: 
kleine krasjes verstoren het zicht, leiden tot 
lichtschittering en verlagen daardoor de 
veiligheid. Bovendien komt dit het uiterlijk 
van de auto of bril niet ten goede. Hoog tijd 

voor self healing autoruiten, of polycarbo-
naat vensters of brillenglazen die ‘glas’- 
helder blijven. Bij brillen - ook skibrillen -  
kun je dan denken aan glazen die de kleine 
krasjes laten verdwijnen door de bril  
‘s nachts op de radiator van de centrale 
verwarming te leggen.

Self healing en self cleaning
Oppervlakken die zichzelf kunnen 
herstellen, en tegelijk zelfreinigend zijn: dat 
scheelt behalve aan reparatiekosten ook 
aan schoonmaakkosten. Net als zelfherstel-
lende materialen kunnen zelfreinigende 
oppervlakken op de natuur zijn gebaseerd. 
Bijvoorbeeld op het extreem hydrofobe 
effect van de bladeren van de lotusbloem. 
Het oppervlak van deze bladeren is op 
microscopische - en zelfs op nanoscopische 
- schaal ruw. Water heeft hier geen vat op, 
waardoor rollende waterdruppeltjes 
vuildeeltjes kunnen meenemen en 
afvoeren. Ook vloeibare vervuiling (olie, 
teer) hecht zich niet en wordt dus eenvou-
dig afgespoeld.

Een polymeer dat zowel zelfreinigend als 
zelfherstellend is, kun je goed toepassen  
in de buitenste laklaag van auto’s. Het 
voordeel is dat de auto niet smerig wordt, 
en dat steenslag - al dan niet na een nacht 
in een warme garage - verdwijnt als sneeuw 
voor de zon. Maar denk ook aan boten om 
de aangroei van micro-organismen tegen  

Het oog wil ook wat
Zelfherstellende polymeren zijn geschikt voor het verkrijgen van een hoge 

oppervlaktekwaliteit, zodat de onderliggende producten er mooi blijven uitzien.  

De eerste auto’s met zelfherstellende verf zijn al gesignaleerd.
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te gaan (‘anti-fouling’), of op gevels tegen 
mosgroei en tegen vandalisme (‘anti-graffiti’)

De invloed van het weer
Veel materialen worden blootgesteld aan 
weer en wind, dus ook aan ultraviolette 
straling. Zoals witte kunststof tuinstoelen of 
kozijnen die naar verloop van tijd vergelen. 
Om deze ‘buitenproducten’ tijdens hun 
levensduur mooi te houden, moeten ze 
kleurvast zijn. Bijvoorbeeld door polymeren 
te gebruiken met ‘self-healing colours’, 

waarbij het zelfherstellende vermogen in 
vulstoffen of in de polymeren zelf zit. 
In het verlengde hiervan liggen zelfherstel-
lende verfsystemen. Voor het geval dat het 
onderliggende, door verf te beschermen 
product geen zelfherstellende eigenschap-
pen heeft en toch duurzaam beschermd 
wordt met ‘kleurvaste coatings’. Denk hierbij 
aan (blanke) lak voor een oude houten tafel, 
of vuilafstotende verven in de vorm van 
‘anti-fouling verf’ of ‘anti-graffiti verf’. 

Machine voor gebruik 
bij High Throughput 
Experimentation / 
Combinatorial 
Materials – onderzoek
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Devices
De mogelijkheden voor zelfherstellende 
polymeren in ‘elektronische componenten’ 
zijn vrijwel onuitputtelijk. Denk aan 
reparatie van geleiding in (transparante) 
elektroden of geleidende ‘leads’ omdat het 
pad waarlangs geleiding optreedt 
onderbroken is. Of reparatie van scheuren 
in membranen in brandstofcellen en 
batterijen. Of herstel van grensvlakken die 
twee fasen van elkaar moeten scheiden en 

die kwetsbaar zijn door verschillen in 
thermische uitzettingscoëfficiënt. Maar 
denk ook aan beschadigingen die optreden 
door vermoeiing als gevolg van wisselbelas-
tingen in micro-elektromechanische 
systemen (MEMS). Of reparatie van lagen 
die in een composiet-device ‘begraven’ 
liggen, zoals een multilaag die niet te 
demonteren is: in OlED’s, zonnecellen, 
foliedisplays etc.

Functionele materialen
Gecompliceerde producten die uit een diversiteit aan materialen en componenten bestaan, 

zoals zonnecellen en brandstofcellen, kunnen soms lastig gerepareerd worden na een 

beschadiging. Simpelweg omdat je er niet goed bij kunt, aangezien deze ‘devices’ vaak niet 

demonteerbaar zijn, en je bij reparatie meer kapot maakt dan je lief is. Een uitdaging voor 

zelfherstellende polymeren?
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In het menselijk lichaam
Het lijkt overdreven om met een zelfherstel-
lend materiaal het menselijk lichaam in te 
gaan, gezien de zelfhelende werking van 
het levende weefsel. Maar soms is het nodig 
om de mogelijkheid te hebben om een 
implantaat aan te passen. Zo zou reparatie 
van een biologisch afbreekbaar implantaat 
kunnen leiden tot zeer gecontroleerde 
degradatie, met zolang mogelijk behoud 
van functie, terwijl geen extra - belastende 
- operatie nodig is om het implantaat weer 
te verwijderen. 
En aan de buitenkant - want het oog wil ook 
wel eens wat: wat te denken van zelfherstel-
lende cosmetica?

Voor het grote publiek
Minder ‘fancy’ vanuit materiaaltechnolo-
gisch oogpunt, maar wel aansprekend voor 
het grote publiek, zijn self healing polymers 
die in consumentenproducten verwerkt 
zitten. Zoals een speelgoedpop die stuk is, 
en die vader of moeder binnen een paar 
minuten kan repareren, bijvoorbeeld met 
een simpele warmtebehandeling (föhn) of 
met plastic soldeer. Zie het als een 
veredelde vorm van lijmen - met als verschil 
dat bij een lijmverbinding de breuk vaak 
nog kwetsbaar is. Voordeel is dat je snel 
geld kunt verdienen, en dat de materiaalei-
sen een stuk lager zijn dan bij robuuste 
high-tech toepassingen.

Niet alleen mechanisch
Nog los van enige toepassing is er vanuit 
economisch oogpunt behoefte aan self 
healing materials; je verwacht immers van 

deze materialen dat ze een langere 
levensduur zullen hebben dan hun 
‘traditionele’ tegenhangers. Niet altijd is de 
mechanische integriteit van een materiaal 
in het geding bij een beschadiging. Zo kan 
een metaal bijvoorbeeld geoxideerd raken, 
waardoor het oppervlak verandert zonder 
dat het onderliggende materiaal mecha-
nisch aangetast hoeft te worden.

Detectie - voorkomen is soms beter
Self healing is een kwestie van detecteren 
en repareren. Het materiaal moet ‘voelen’ 
dat er een beschadiging is, en daarop 
reageren. Bij veel van de op deze en vorige 
pagina’s genoemde toepassingen is er 
sprake van (mechanische) aantasting van 
een materiaal, die moet worden tegenge-
werkt door het zelfherstellende vermogen 
van de polymeren. Maar naast deze 
oplossing achteraf is voorkomen van 
aantasting uiteraard zeer gewenst. 
Belangrijk hierbij is een detectiemecha-
nisme dat zo vroeg mogelijk - voordat er al 
sprake is van een daadwerkelijke aantasting 
of bezwijking van het materiaal - aan de bel 
trekt. Mogelijk al door signalering op 
nano-niveau. 
Het liefst voorspelt het materiaal door een 
verschuiving in frequentie, absorptie of 
kleur dat er ‘iets’ staat te gebeuren, waarop 
een mechanisme in werking kan treden dat 
dit ‘iets’ niet laat gebeuren. Je moet goed de 
achterliggende processen in het materiaal 
begrijpen, wil je in staat zijn om een self 
healing (of self preventing) mechanisme te 
ontwerpen dat effectief functioneert.
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Bedrijfsbetrokkenheid  
binnen IOP
Bedrijven kunnen op verschillende 
manieren betrokken zijn bij het IOP 
en op die manier kennis vergaren. 
Er zijn vijf mogelijkheden om 
betrokken te zijn:

1.  Lidmaatschap Adviescommissie
Het dagelijks bestuur van het IOP 
wordtgevormd door de 
adviescommissie (aC). De aC 
vergadert ongeveer vier maal per 
jaar en bepaalt het beleid van het 
IOP, geeft richting aan het 
onderzoek en stelt het jaarwerk-
plan van het IOP op. De aC 
bestaat uit afgevaardigden uit 
wetenschap en industrie en de 
leden zijn lid op persoonlijke titel. 
Momenteel zijn er geen 
aC-posities vacant.

2.  Lidmaatschap Werkgroep(Proposal 
Ranking Committees)
Voor het beoordelen van 
ingediende projectvoorstellen 
laat de aC zich adviseren door 
werkgroepen. Deze werkgroepen 
zijn samengesteld uitpersonen 
uit de industrie en wetenschap, 
aangevuld met een of twee leden 
van de adviescommissie. 

Op basis van het advies van de 
werkgroepen bepaalt de 
adviescommissie de rangschik-
king van ingediende projecten.

3.  Deelnemer Projectconsortium
Projecten binnen het IOP Self 
Healing Materials moeten 
ingediend worden door minimaal 
één Nederlandse kennisinstelling 
en minimaal twee Nederlandse of 
in Nederland gevestigde 
bedrijven. De invulling van de 
bedrijfsbetrokkenheid is op vele 
manieren mogelijk, variërend van 
een strikt adviserende rol, tot het 
uitvoeren van gesubsidieerd 
onderzoek.

4.  Lidmaatschap Begeleidings
commissie (Technical Supervisory 
Committees)
Voor ieder IOP-project wordt een 
kleine commissie gevormd, 
bestaande uit geïnteresseerde 
bedrijven onder voorzitterschap 
van een aC-lid, die de voortgang 
van het project begeleiden. Deze 
TSC’s zullen twee maal per jaar 
worden geïnformeerd over de 
stand van zaken binnen het 
project. 

5. Deelnemer netwerk IOP Self   
 Healing Materials

De deelnemers aan het netwerk 
van het IOP Self Healing Materials 
ontvangen het informatiebulletin 
van dit IOP en worden op de 
hoogte gehouden van belang-
rijke ontwikkelingen.

Goedgekeurde projecten
De eerste ronde voor het indienen 
van projectvoorstellen vond in 2006 
plaats, waarbij 12 projecten werden 
toegekend. Voorjaar 2008 zijn de 
projectvoorstellen voor de tweede 
ronde ingediend en zijn 16 
projecten toegekend. Een overzicht 
van de lopende projecten is op de 
volgende twee pagina’s in tabellen 
gepresenteerd. Meer informatie 
over de projecten: http://www.
senternovem.nl/iop-shm. 
Indien een Tweede Meerjarenplan 
voor dit IOP wordt goedgekeurd 
vinden eind 2009 en eind 2011 
opnieuw tenderrondes plaats. 

IOP en industrie,  
lopende IOP-SHM-projecten
Door het ministerie van Economische Zaken en SenterNovem wordt de participatie van 

bedrijven in het IOP aangemoedigd. De industrie zit met oplossingsvragen uit de praktijk en 

sommige, voorheen als toekomstmuziek aangekondigde mogelijkheden, beginnen hun weg te 

vinden naar de werkelijkheid. Het lijkt erop dat market pull beter werkt dan technology push. 
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P R O J E C T T I T E L P R O J E C T L E I D E R C O N S O R T I U M P A R T N E R S

S H M 0 6 0 5 Mechanical and thermal activated self healing 
surfaces made of composite ceramics for 
mechanical components

Dr.ir. M.B. de Rooij,  
Universiteit Twente

TNO, DAF, IMPCOBERU Technologies

S H M 0 6 0 6 Damage healing in composite materials 
employing shape memory wires

Dr.ir. T.C. Bor,  
Universiteit Twente

Voestalpine Polynorm, Ten Cate 
Advanced Composites, Airborne 
Composites, Stork Fokker AESP

S H M 0 6 1 4 Healing Builtin Building Materials Dr.ir. H.E.J.G. Schlangen, 
Technische Universiteit Delft

TNO, BAM Infraconsult, 
Staatsbosbeheer

S H M 0 6 1 6 Self healing of carbonated cementbased 
materials by special chemical agents

Dr. O. Copuroglu,  
Technische Universiteit Delft

ENCI, Maxit Nederland

S H M 0 6 1 7 Unravelling of porous asphalt Dr.ir. H.E.J.G. Schlangen, 
Technische Universiteit Delft

Heijmans Infrastructuur, Altravie, 
Intron

S H M 0 6 2 1 Autonomous restoration of Polymer barrier 
Coatings by activated phase change and 
stimulated hardening

Dr.ir. S. van der Zwaag, 
Technische Universiteit Delft

Universiteit Twente, TNO, E.ON 
Benelux, Kema Nederland

S H M 0 6 2 5 Development of self healing PMMA Dr.ir. N.J.J. Verdonschot,  
UMC St. Radboud

Radboud Universiteit Nijmegen, DSM, 
Encapson

S H M 0 6 2 6 Preemptive Healing of Stresses in Coatings Dr. R.P. Sijbesma, Technische 
Universiteit Eindhoven

DSM, Suprapolix

S H M 0 6 3 1 Self healing materials based on radicalinduced 
plasticity

Dr.ir. L. Klumperman, 
Technische Universiteit 
Eindhoven

DSM, Akzo Nobel Car Refinishes

S H M 0 6 3 3 Preemptive healing of corroding coated metal 
surfaces by smart release of a new generation 
of ecofriendly corrosion inhibitors from organic 
coatings

Dr. J.H.W. de Wit,  
Technische Universiteit Delft

CSIRO, TU Eindhoven, Akzo Nobel 
Aerospace Coatings, Corus Technology

S H M 0 6 3 4 Self healing Thermal Barrier Coatings Dr.ir. W.G. Sloof,  
Technische Universiteit Delft

NLR, KLM, SulzerElbar

S H M 0 6 3 6 Self healing of ultrafine cracks in steels by 
nanoscale precipitation

Dr.ir. N.H. van Dijk,  
Technische Universiteit Delft

Corus Technology, Ovako Wire, SKF

Overzicht gehonoreerde  
projecten, eerste tender, in 2006
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P R O J E C T T I T E L P R O J E C T L E I D E R C O N S O R T I U M P A R T N E R S

S H M 0 8 7 0 1 Tuning the oxidation induced crack healing 
of TiAlC ceramic composites

Dr.ir. W.G. Sloof,  
Technische Universiteit Delft

RU Groningen, Ceratec,  
Gouda Vuurvast, Corus, MTT

S H M 0 8 7 0 4 Biochemical self healing agent to prevent 
reinforcement corrosion in concrete

Dr. H.M. Jonkers,  
Technische Universiteit Delft

ENCI, BAM Infraconsult, VOBN

S H M 0 8 7 0 7 Modelling the self healing potential of 
dissoluble encapsulated cement systems

Dr.ir. E.A.B. Koenders, 
Technische Universiteit Delft

ENCI, Strukton, BAM Infraconsult

S H M 0 8 7 0 9 Self healing adhesion of coating networks Dr. G. de With, Technische 
Universiteit Eindhoven

DSM, Suprapolix

S H M 0 8 7 1 0 Self healing lowsurfaceenergy coatings:  
an experimental/simulation approach

Dr. G. de With, Technische 
Universiteit Eindhoven

Akzo Nobel, Dow Benelux

S H M 0 8 7 1 7 Self healing composites for bone substitution Dr. J.A. Jansen,  
UMC St. Radboud

Radboud Universiteit Nijmegen, 
Encapson, FeyeCon, EMCM

S H M 0 8 7 2 7 Damage healing in composite materials 
employing supramolecular polymers

Dr.ir. R. Akkerman, 
Universiteit Twente

TU Eindhoven, SupraPolix, Ten Cate, 
Airborne Composites, Polynorm, 
Stork Fokker

S H M 0 8 7 2 9 Self healing of cement paste by expansive 
cementitious agents

Dr. O. Copuroglu,  
Technische Universiteit Delft

ENCI, Maxit Nederland

S H M 0 8 7 3 3 Predicting critical conditions for bacterial self 
healing of concrete and sand

Dr.ir. F.J. Vermolen, 
Technische Universiteit Delft

Deltares, BAM Infraconsult, VOBN

S H M 0 8 7 3 6 Development of self healing precipitation 
hardened and dispersoid strengthened 
aluminium alloys and determination of their 
fatigue properties

Dr. H. Schut, Technische 
Universiteit Delft TNW

NLR, Nedal Aluminium, BOAL

S H M 0 8 7 3 7 Self healing of nearthreshold deformation 
damage in Cu and Cu+B containing steels

Dr.ir. N.H. van Dijk,  
Technische Universteit Delft

RU Groningen, Corus, Ovako Wire, 
SKF

S H M 0 8 7 4 0 Corrosion protective self healing powder 
coatings

Dr. H. Fischer, TNO TU Eindhoven, TU Delft, DSM, Corus

S H M 0 8 7 4 1 Creating multiple distributed healing in fibre 
composites using compartmented liquid 
filled fibres

Dr. J.E. Stamhuis,  
Dutch Polymer Institute

TU Delft, DSM, Teijin Aramid, Sabic, 
Dow Benelux

S H M 0 8 7 4 2 Self healing thermoplastic polymers based 
on insitu solvent deployment; a one
component healing approach suitable for 
thermoplastics processing

Dr. J.E. Stamhuis,  
Dutch Polymer Institute

TU Delft, DSM, Teijin, Sabic, Dow 
Benelux

S H M 0 8 7 4 3 Nanomaterials with tailored properties 
for self healing of corrosion damages in 
reinforced concrete

Dr. D.A. Koleva,  
Technische Universiteit Delft

KOAC.NPC, ENCI

S H M 0 8 7 4 8 Autonomous repair of polymer networks  
by stressinduced catalyst activation

Dr. R.P. Sijbesma, Technische 
Universiteit Eindhoven

RU Groningen, DSM, SABIC

Overzicht gehonoreerde  
projecten, tweede tender, in 2008
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen  

enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die  

informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend  

plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

SenterNovem stimuleert duurzame ontwikkeling en innovatie door 

een brug te slaan tussen markt en overheid. Op professionele wijze 

voert SenterNovem overheidsbeleid uit rond innovatie, energie & 

klimaat en milieu & leefomgeving. Bedrijven, instellingen en 

overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor het realiseren van 

maatschappelijke doelstellingen op deze terreinen, nationaal en 

internationaal. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie 

van Economische Zaken. Meer informatie: www.senternovem.nl.
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