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Allan (43) heeft een chip laten implanteren in zijn hand
ad.nl/werk/allan-43-heeft-een-chip-laten-implanteren-in-zijn-hand~a2363a72

Toegangspassen of -tags, op veel werkplekken heb je ze nodig. Maar ze willen nog weleens

ergens rondslingeren. IT’er Allan van Leeuwen kan zijn sleutel voor zijn kantoor nooit

kwijtraken: hij heeft zijn toegangspas op een chip in zijn hand geladen. ‘Mensen vinden

het een beetje eng, maar ik vind het juist gemakkelijk.’

Priscilla van Agteren 7 okt. 2019 Laatste update: 08-10-19, 15:15

Het lijkt eerder een scène uit een science-fictionfilm, maar voor Allan van Leeuwen (43) is

het een doodgewoon onderdeel van zijn werkdag. Als hij aankomt bij het kantoor van IT-

securitybedrijf Motiv in IJsselstein, hoeft hij niet naar een toegangskaart of tag te grijpen.

Hij hoeft enkel zijn hand voor de de scanner bij de deur te houden en, hop, hij gaat van

het slot. Met de chip die geïmplanteerd is in zijn hand – waar hij zijn toegangskaart op

gekopieerd heeft - opent de security specialist op dezelfde eenvoudige wijze alle beveiligde

deuren op kantoor.

De chip zit in Allans linkerhand, net onder de huid tussen duim en wijsvinger. Hij heeft

hem laten implanteren in Amsterdam. ,,Ik was op een techbeurs, en daar was een stand

waar je die chip kon laten implanteren. Dat gaat met een naald – wel iets breder dan die

waarmee ze bloed prikken. Echt veel pijn deed het niet. Ik heb geen gaatjes in mijn oren,

maar kan me voorstellen dat het vergelijkbaar is qua gevoel.’’
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Allan van Leeuwen (43) heeft een chip in zijn hand laten implanteren die hij gebruikt als toegangspas.

© Angeliek de Jonge

Gemak

De reden waarom Allan zich heeft laten chippen? Gemak, zegt hij. ,,Ik had er al eerder

over nagedacht. Ik werk in een beveiligde ruimte, en elke keer als ik die wil betreden moet

ik mijn toegangskaart scannen. Ook bij andere ruimtes of onze andere gebouwen moet ik

scannen, soms wel 30, 40 keer per dag. Dan leek het me makkelijk als ik die toegangspas

direct in mijn hand had. Die kan ik niet vergeten, en het niet hoeven pakken van mijn pas

scheelt me elke keer weer een paar seconden.’’

Het leek me makkelijk als ik die toegangs pas direct in mijn hand had. Die kan ik niet
vergeten

Het coderen van de chip heeft hij zelf gedaan. ,,Met een speciaal apparaatje heb ik mijn

toegangskaart voor werk op de chip gezet. Mijn werkgever vond het geen probleem dat ik

dit deed, ik moest het zelf weten.’’ In de toekomst wil hij de chip voor meer doeleinden

gebruiken. ,,Ik heb de chip niet per se alleen voor werk genomen. Ik wil ook een

elektronisch slot op de deur van mijn huis. Dan heb ik altijd mijn huissleutel bij me.’’

Bioglas

De chip is bescheiden van formaat. ,,Hij is maar twee millimeter breed en twaalf

millimeter lang. Tenzij ik mijn hand heel erg aanspan, zie je hem niet zitten. En dan nog is

het maar een klein staafje.’’ Het feit dat er nu een stuk elektronica ín zijn lichaam zit,

stoort Allan totaal niet. ,,Het is volledig veilig voor mijn gezondheid. Dieren worden al

decennia lang gechipt, en dat gaat ook prima. De chip is omhuld met speciaal bioglas, dat

volledig door het lichaam wordt geaccepteerd.’’

(De tekst gaat verder onder de foto.)
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De chip heeft de vorm van een staafje - 2 millimeter breed en 12 millimeter lang - en zit net onder de

huid. © Angeliek de Jonge

Zorgen over privacy heeft hij evenmin. ,,Ik kan met de chip niet gevolgd worden en er

staan sowieso geen gevoelige persoonlijke gegevens op.’’ De chip is bovendien moeilijker

te kraken dan een reguliere toegangspas. ,,Een pas of tag kan je scannen op misschien tien

centimeter afstand en dan kan je de code kopiëren. Mijn chip geeft in een kleinere straal

een signaal af. Dan moet je wel heel dichtbij komen om er iets mee te kunnen, op een

centimeter van mijn hand. En mocht de code ooit gekraakt worden, dan kan ik hem zelf

gelijk opnieuw programmeren.’’ 

Zelf de controle

Zijn collega’s blijven voorlopig nog wel gewoon hun toegangskaart gebruiken. ,,Nee,

niemand hier wil er eentje. Mensen vinden het een beetje eng, maar ik vind het juist

gemakkelijk. Ik vind mezelf niet heel roekeloos of zo door zo’n chip te nemen. Ik heb zelf

de controle over wat er wel en niet op de chip staat. En mocht het op een moment niet

meer bevallen, dan is hij er met een bezoekje aan de huisarts zo weer uit.’’

In Nederland lijkt zijn chip vooralsnog een zeldzaamheid. Exacte cijfers ontbreken over

hoeveel Nederlanders er eentje hebben. Allan: ,,Ik kom ze in ieder geval bijna niet tegen.’’

In andere landen lijkt de chip wat meer ingeburgerd. In Zweden hadden in 2018 naar

schatting al 3500 mensen een geïmplanteerde chip, die ze onder meer kunnen gebruiken
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als vervanger voor een OV-kaart. In Amerika experimenteren bedrijven met het

vervangen van toegangspassen door implantaatchips.  ,,Je hebt daar ook zogeheten

‘upgrade parties’. Dan is er een feestje en laat iedereen een chip zetten.’’ 

Je hebt in Amerika zogeheten ‘upgrade parties’. Dan is er een feestje en laat iedereen een
chip zetten

Allan van Leeuwen

Niet iedereen is echter te spreken over de ontwikkeling. Zo zien strenggelovige Christenen

in de opkomst van de implantaatchip een voorbode van de aanstaande Apocalyps. Ze zien

de chip als ‘het teken van Beest’ dat aangeeft dat de duivel weer terug zal keren op aarde,

zoals dat beschreven staat in het Nieuwe Testament. 

Wie Allans voorbeeld toch wil volgen, heeft aan een mailtje richting Verenigde Staten

genoeg. ,,Er zijn bedrijven waar je chips kan bestellen met de injectienaald erbij. Dan kan

je het implanteren zelf doen.’’ Hij heeft intussen al een upgrade gepland. ,,Ik ga een

nieuwe chip laten zetten, complexer dan die ik nu heb en dus met meer mogelijkheden. Ik

heb al een afspraak staan bij een man in Utrecht met een piercingstudio. Hij heeft daar

ervaring mee.’’

Creditcard

Allan wacht toekomstige ontwikkelingen rond de implantaatchip met enthousiasme af.

,,De technologie bestaat al om er bijvoorbeeld mee te kunnen betalen, maar banken hier

willen er nog niet aan. In Amerika is er wel al een bank waarvan je de creditcard op een

chip kan zetten. Misschien dat ik een rekening bij hen afsluit. Het lijkt me wel grappig om

met mijn hand te kunnen betalen.’’
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