NIEUWSBRIEF
SPRINT nieuwsbrief 4 — 25 september 2012
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het
SPRINT initiatief.
Herman Kuis - namens de SPRINT organisatie
H.M.Kuis@UMCG.nl

NIEUWE SECRETARIS
In de vorige nieuwsbrief 3 kon u lezen dat Esther
Vredeveld zou vertrekken bij SPRINT.
Om de organisatie voort te zetten is sinds maart
dit jaar Herman Kuis begonnen als secretaris bij
SPRINT. Ongetwijfeld heeft u al diverse
berichten van hem voorbij zien komen. Naast
deze functie ondersteunt hij Prof. Bart Verkerke
in onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden
binnen het UMCG.

VERNIEUWDE WEBSITE
De vernieuwde website van SPRINT is gereed.
Op kleine aanpassingen na kunt u via het
vertrouwde adres www.imdi-sprint.nl de nieuwe
items vinden op de website; o.a. downloads,
projectformulieren en een inlogpagina.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het
contactformulier.

Aanmelden voor potentiële projecten
Voor de deelnemers hebben we een nieuwe
functie beschikbaar op onze website.
U kunt potentiële projecten bekijken op een
beveiligde pagina. Registreren kan via de website
binnen het menu deelnemers. Klikt u op login in
hetzelfde menu dan kunt u registreren via
register. Via onze websitebeheerder krijgt u dan
een unieke inlogcode toegestuurd.
De inlogcode is privé en kan in de toekomst o.a.
voor het aankomende forum worden gebruikt.

NWO TOPSECTOR: LS&H
In de afgelopen tijd hebben we veel nieuwe
subsidiemogelijkheden gepresenteerd.
Momenteel zijn we druk met projectvoorstellen
uit te werken om in aanmerking te komen voor
een subsidie van ZonMW in het kader van de
Topsector LS&H. Eind oktober vernemen we de
uitslag. De aankomende periode kunnen er nog
projectvoorstellen worden ingediend voor
Creative industry, IPC, en Silver PCP (domotica).

SPRINT PROJECTEN
Binnen SPRINT zijn er momenteel 12 nieuwe
projecten opgestart. Zoals eerder vermeld is het
project WP8, “Exergaming, balanstraining voor
ouderen” als eerste van start gegaan onder leiding
van dr. Claudine Lamoth. De eerste testresultaten
van de game zijn al geboekt.
In de aankomende nieuwsbrieven houden we u
op de hoogte door elke keer twee nieuwe
projecten te bespreken. In deze nieuwsbrief de
volgende twee projecten:
WP2, “Orthese voor kraakbeen aangroei”. Samen
met collega dr. R. Kuijer, heeft prof. B. Verkerke
een orthese ontwikkeld, waarmee het bovenbeen
wordt ontlast tijdens lopen, waardoor beschadigd
kraakbeen kan herstellen. De orthese wordt
momenteel op functionaliteit getest, zodat het
daarna bij patiënten getest kan worden.
WP3, “Leg prothesis with improved lateral
balance”. Binnen het project is een promovendus
onder leiding van Prof. B. Otten gestart met het
ontwerpen en testen van een nieuwe beenprothese
met een sterk verbeterde balans. NB. deze en
andere projecten kunt ook terug vinden op de website
van SPRINT, www.imdi-sprint.nl.

