
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorisatie overdracht naar de industrie. 
 

‘Samenwerking met de industrie is voor ons van es-
sentieel belang,‘ vertelt Bart Verkerke van SPRINT.  
 

Valorisatie, of waarde-creatie, wil zeggen het tot waar-
de brengen van de (deel)resultaten van het project. 
Het valorisatieproces moet ertoe leiden dat er uitein-
delijke een nieuw product op de markt gebracht kan 
worden.  
 

Verkerke: ‘Binnen SPRINT werken we met een groot 
aantal MKB-bedrijven. Zij leveren een belangrijke bij-
drage aan onze projecten in de vorm van vakinhoude-
lijke innovatie, de nieuwste fabricagetechnieken en ve-
le adviezen. De industrie is de onmiskenbare schakel 
in het proces van onderzoek naar consument.’  
 

Toekomstige projecten 
 

Toekomstige projecten binnen SPRINT liggen klaar om 
van start te gaan, meldt de website. Het betreffen sa-
menwerkingsprojecten binnen het STW-Perspectief 
programma en regionale initiatieven in Noord-Neder-
land. Bezoek regelmatig de SPRINT-website voor het 
laatste nieuws >>  
 

Agenda, kijk op onze  website 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zaterdag 9 november 2013, Beatrixoord, Haren 
 

De revalidatiezorg staat voor grote uitdagingen! Nieu-
we zorgarrangementen, inzet van moderne technolo-
gie, andere rollen van professionals en slimme samen-
werkingsvormen zijn nodig om bij maatschappelijke 
ontwikkelingen aan te blijven sluiten. In debatsessies 
en workshops verkent u met andere belanghebbenden 

hoe de revalidatiezorg een innovatieve slag kan maken 
over de muren van kennis-, onderwijs- en zorginstel-
lingen heen. Het UMCG Centrum voor Revalidatie or-
ganiseert Roestvrij Innoveren in het kader van 50 
jaar Beatrixoord in Haren, in samenwerking met o.a. 
SPRINT en Healthy Ageing Network Noord-Nederland.  
 

SPRINT Symposium: 23 januari 2014 
Donderdag 23 januari 2014 vindt het SPRINT-sympo-
sium plaats. In de komende maanden wordt het pro-
gramma vastgesteld. Reserveert u de datum alvast in 
uw agenda? 
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Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het 

ResearchCenter SPRINT     
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►    Nieuwe SPRINT-website  
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‘Alle belangrijke informatie over 
SPRINT stond natuurlijk al op de si-
te,’ vertelt Herman Kuis, secretaris 
SPRINT en verantwoordelijk voor de 
nieuwe website, maar de informatie 
is nu veel zichtbaarder en daardoor  

makkelijker te vinden.’ De prachtige nieuwe vormge-
ving is geen luxe, maar noodzaak, aldus Kuis. ‘SPRINT 

timmert aan de weg en is sterk in ontwikkeling. SPRINT 
is altijd op zoek naar nieuwe projecten en nieuwe sa-
menwerkingspartners. Kennis & kunde vragen om ster-
ke exposure. Onze vernieuwde website moet daarvoor 
een inspiratiebron zijn.’ 

 

Lopende projecten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen ResearchCenter SPRINT zijn 14 projecten 
operationeel waar tientallen publiek-private part-
ners in deelnemen. Missie blijft het verbeteren en her-
stellen van de mobiliteit van ouderen. De lopende pro-
jecten vormen een rijke schakering aan soorten onder-
zoek: van Orthese voor Kraakbeen-aangroei, Exerga-
ming voor balanstraining voor ouderen tot een nieuwe 
beenprothese ter verbetering van zijwaartse stabiliteit.  
 

De pagina ‘lopende projecten’ geeft een strak over-
zicht welke projecten in uitvoering zijn, met welke part-
ners wordt samengewerkt, wie de projectleider annex 
contactpersoon is, en heel opvallend: wie binnen een 
project de contacten met de industrie onderhoudt.  

Scène uit de nieuwe SPRINT-film 

http://www.imdi-sprint.nl/
http://www.imdi-sprint.nl
http://www.roestvrijinnoveren.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=herman+kuis&FORM=HDRSC2

