
LETTERS OF INTENT 

Wij willen graag alle bedrijven bedanken 

voor de ingeleverde, getekende letters of 

intent. Voor zowel de topsector High Tech 

Systems & Materials als voor de topsector 

Life Science & Health hebben we veel 

reacties ontvangen. SPRINT zal hierdoor 

in beide topsectoren een sterke positie 

bekleden en daardoor een grote kans 

hebben om in aanmerking te komen voor 

subsidies. 

IMDI TALENT PRIJS 2011 

De eerste IMDI-Talentprijs 2010/2011 is 

uitgereikt! Mike van Diest, PhD student 

bij INCAS3 te Assen, heeft de prijs in de 

wacht gesleept met zijn afstudeerscriptie. 

Mike heeft zijn afstudeerproject uitgevoerd 

bij het UMCG, onder begeleiding van prof. 

Bart Verkerke. Het onderwerp was het 

ontwerpen van een nieuwe manier om 

bovenbeenprothesen direct te fixeren aan 

het bot in plaats van aan de stomp. Het 

doel hiervan was het verminderen van het 

risico van botbreuken en het verminderen 

van botresorptie rondom het implantaat. 

Meer informatie over het project en het 

uiteindelijke eindproduct kan gevonden 

worden op de SPRINT website; www.imdi-

sprint.nl 

SPRINT EXERGAMING 

PROJECT 

Het eerste SPRINT project is officieel 

gestart. Het gaat hier om het project 

Exergaming voor balanstraining van 

ouderen. Maandag 16 januari, is er een 

bijeenkomst geweest met alle partners 

over dit SPRINT project. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn de verschillende 

onderdelen van het project besproken met 

de betrokken partners, zoals software, 

hardware en testen. Daarnaast is de 

financiële structuur van het Exergaming 

project aan bod gekomen en is er 

gesproken over de bijdrage van de partners 

aan de verschillende onderdelen.  

We zijn nu officieel begonnen met SPRINT 

projecten! 

NIEUWSBRIEF 

BIJEENKOMST TECHNIEK 

IN DE ZORG 

Zorgbelang Drenthe organiseert op 21 

februari 2012 ‘s middags een bijeenkomst 

in het provinciehuis in Assen over het 

thema ICT-technologie in de zorg. 

Meer informatie over inschrijven e.d. kunt 

u vinden op http://www.kbodrenthe.nl/

actueel/?page=detail&id=48. 
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Met deze nieuwsbrief willen wij u graag 

op de hoogte houden van nieuwe ontwik-

kelingen binnen het SPRINT initiatief. 

- SPRINT organisatie 

EXTRA MEDEDELING 

Per 1 februari heb ik, Esther Vredeveld 

(management assistente bij SPRINT), een 

baan gevonden bij Philips Consumer 

Lifestyle Drachten. Ik heb met heel veel 

plezier voor SPRINT gewerkt en wens 

iedereen heel veel succes voor de toekomst. 


