
SPRINT  openingssymposium 

Het nieuwe research center SPRINT (Smart 

Mobility Devices with Improved Patient 

Prosthesis Interaction), een initiatief van 

het Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG), de Rijksuniversiteit 

Groningen en de Universiteit Twente, is 

officieel opgericht op 29 juni j.l. tijdens het 

openingssymposium in het UMCG te 

Groningen.  

SPRINT is één van de acht Centers of Research Excellence (CoRE) opgericht door het 

Innovative Medical Devices Initiative NL (IMDI.nl) van ZonMW en NWO. SPRINT richt zich op 

het verbeteren en herstellen van de mobiliteit van ouderen door het ontwikkelen van high-

tech innovaties in nauwe samenwerking met bedrijven en zorginstellingen. Met behulp van 

dergelijke samenwerkingsmogelijkheden kunnen innovaties snel in de markt gezet worden in 

de vorm van smart mobility devices.  

SPRINT wil mobiliteitsverbetering van ouderen realiseren met behulp van drie specifieke 

doelen: preventie, revalidatie en prothesiologie. Nieuwe vormen van preventie en revalidatie 

zullen ertoe leiden dat balansontwikkeling en een deel van het revalidatieproces thuis 

uitgevoerd kunnen worden. Ook zal SPRINT –de bij ouderen veel gebruikte– prosthesen en 

orthesen met een nieuwe aanpak aanzienlijk verbeteren. Door te kijken naar de wensen van 

de patiënt (patient-driven), in plaats van naar de mogelijkheden die de techniek biedt 

(technology-driven), hoeft de patiënt zich niet aan de prothese aan te passen, maar past de 

prothese zich aan de patiënt aan. De ambitie is een langere zelfstandigheid van een 

groeiende groep ouderen, met middelen die bij hun thuis inzetbaar zijn.  

SPRINT speelt hiermee in op de landelijke behoefte aan oplossingen voor het vraagstuk dat 

de toenemende vergrijzing met zich meebrengt en sluit daarom perfect aan op de 

doelstellingen van Healthy Ageing. De nieuwe innovaties verminderen de financiële en 

personele druk op ziekenhuizen en zorgen ervoor dat ouderen langer zelfredzaam en 

daarmee ook langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt zijn.  

Het openingssymposium van SPRINT werd geopend door prof. Lou de Leij van het UMCG en 

prof. Peter Veltink van de UT om de intensieve samenwerking tussen Groningen en Twente 

te benadrukken. De dag van het openingssymposium werd daarna gevuld met presentaties 

uit zowel wetenschappelijke, industriële en politieke hoek. Tijdens het ochtendprogramma 

werden er verschillende representatieve projecten gepresenteerd die verder ontwikkeld 

zullen worden binnen het SPRINT center. Eén van deze initiatieven binnen SPRINT is de 

ontwikkeling van een trainingssysteem, waarmee ouderen thuis hun balans kunnen 



verbeteren en daardoor een val kunnen 

voorkomen. Behandeling van de gevolgen van een 

val kosten nu 400M€ per jaar. Hier is dus veel te 

besparen. Er is in dit project gekozen voor een 

volledig nieuwe aanpak met inzet van Serious 

Gaming om ouderen gemotiveerd te houden te 

blijven oefenen, sensorsystemen om de mate van 

balans te meten en bewaking via telemonitoring om 

de veiligheid te waarborgen. Een eerste versie van 

dit systeem wordt in 2013 verwacht.  

Ander voorbeeld is kraakbeenslijtage in de knie, een veelvoorkomend 

probleem. Tot voor kort werd gedacht, dat deze slijtage niet geneest. Echter, 

fundamenteel onderzoek bij het UMCU toont het tegendeel aan. 

Kraakbeenherstel van een versleten knie is mogelijk wanneer de knie ontlast 

en gelijktijdig bewogen wordt. Om dit fenomeen praktisch in te zetten, wordt 

binnen SPRINT door het UMCG, de UT en OIM Orthopedie een orthose 

ontwikkeld, waarmee krachten tijdens het staan en lopen om de knie geleid 

kunnen worden. Dit gebeurt door de krachten op te vangen met een 

bovenbeenkoker en deze via een constructie naar de grond te leiden. Met 

behulp van deze orthose kunnen mensen in drie maanden tijd weer volledig 

pijnvrij lopen zonder ingrijpende operatie voor de plaatsing van een 

knieprothese. De eerste klinische test start deze zomer. 

Vanuit het research center Roessingh Research and Development (RRD) wordt een power-

assisted rolstoel ontwikkeld welke patiënten in staat stelt langer fysiek actief te blijven. 

Rolstoel-gebonden patiënten krijgen vaak te kampen met klachten in de schouders en armen 

door de grote krachten die in deze extremiteiten gegenereerd worden tijdens het 

voortbewegen van de rolstoel. Om deze klachten te verminderen heeft het Roessingh 

Research and Development center een power-assisted rolstoel ontwikkeld waarbij er een 

motor geplaatst wordt in de as van de wielen. Deze motor levert extra kracht tijdens de 

duwfase van de beweging die de patiënt uitvoert. Op deze manier worden de armen en de 

schouders van de patiënt ontzien en neemt de kans op een blessure af.  



Het belang van SPRINT werd benadrukt tijdens voordrachten vanuit ministeries en 

verschillende organisaties. Nieuwe en slimmere medisch-technologische ontwikkelingen om 

mensen in staat te stellen langer zelfstandig te wonen werden gepresenteerd vanuit het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gebruikers kwamen aan bod tijdens 

een presentatie van het Duchenne Parent Project. Het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie sprak over het bedrijfsleven-beleid in Nederland en vervolgens 

uiteraard ook over IMDI en SPRINT in het licht van die aanpak. Op dit moment is de 

wetenschappelijke kennis in Nederland top, maar deze kennis wordt te weinig omgezet in 

innovaties. SPRINT lost dit probleem op door samenwerkingsverbanden te creëren tussen 

researchers en de industrie, iets waarvan in Twente veel ervaring is, zoals werd toegelicht 

door het Innovatieplatform Twente. ZonMW lichtte het doel en de relevantie van IMDI en 

SPRINT toe, namelijk het blijvend versterken van de Nederlandse kennisinfrastructuur op het 

gebied van medical devices. De korte-termijn-aanpak bestaat uit het realiseren van een 

hogere arbeidsproductiviteit, een verplaatsing van intra- naar extramurale zorg, en een 

verhoging van de zelfzorg en mantelzorg. Hoe SPRINT helpt de doelstellingen van Healthy 

Ageing sneller te bereiken werd duidelijk tijdens een voordracht van het Healthy Ageing 

Netwerk Noord-Nederland. Vanuit De Friesland Verzekeringen werd het belang van 

preventie en E-health benadrukt.  

Om de nauwe samenwerking tussen SPRINT en de industrie te benadrukken werden er 

tijdens het symposium een tiental stands bemand door bedrijven die nu al betrokken zijn bij 

het SPRINT research center. De bedrijven 

konden zich op deze manier presenteren 

en laten zien wat zij zoal te bieden 

hebben binnen SPRINT. De volgende 

bedrijven waren met een stand aanwezig 

op het symposium; Atos Origin 

Consultancy, Bioness, Eriks 

aandrijftechniek, Gameship, Lode BV, 

Meditas, OIM Orthopedie, Otto Bock, STT 

Products, Umaco en Xsens.  

Nieuwe, innovatieve onderzoeksprojecten werden met behulp van posters gepresenteerd 

door researchers van universiteiten en research centra. De volgende onderzoeksgroepen en 

instituten waren vertegenwoordigd op het 

symposium; Neurologie (UMCG), 

Bewegingswetenschappen (UMCG), Revalidatie 

(UMCG), Neuroimaging Center (UMCG), 

Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of 

Engineering Technology (UT) en INCAS
3
. Er 

werden o.a. posters gepresenteerd over het 

verhogen van de dagelijkse activiteit van ouder 



wordende patiënten met ruggenmergletsel, over valpreventie van ouderen met behulp van 

sensor technologie en Serious Gaming, over een draagbaar sensorsysteem om menselijke 

houding en beweging te meten en over nieuwe technieken voor het voortbewegen van 

rolstoelen.  

Alles bij elkaar gaf dit een mooi beeld van mogelijke projecten en samenwerkings-

mogelijkheden tussen wetenschappers en industrie. 

 

Het SPRINT symposium werd afgesloten met de ondertekening 

van het samenwerkingscontract door prof. dr. Sibrand Poppema 

(RuG), prof. dr. Folkert Kuipers (UMCG) en dr. Anne Flierman (UT). 

Het contract werd eerst ondertekend in Twente, waarna het 

dankzij de nauwe samenwerking tussen Twente en Groningen 

vervolgens supersnel per Segway naar Groningen is vervoerd, 

waar het net op tijd aankwam om ondertekend te kunnen worden 

tijdens het symposium. 

 

 

 

Deze zeer geslaagde dag werd beëindigd met een afsluitende borrel, alweer vele nieuwe 

initiatieven zijn geboren.. 

 


