
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ouderen werken schaatsend aan hun balans, zie DvhN 

Rechts promovendus Mike van Diest 
 

Recent onderzoek naar de maatschappelijke waarde van de be-

wegings- en revalidatie-games van SPRINT toont aan dat de inzet 

van de exergames een flinke reductie van zorgkosten gaat realise-

ren. Daarnaast zorgt exergaming voor een toename in vitaliteit en 

in geluksbeleving bij ouderen en hun mantelzorgers. Mike: ‘Een 

van de deelnemers aan de pilot study, een man van 88 met een 

wat verslechterde balans, sprak me op de laatste dag van de stu-

die aan. Hij vertelde dat hij weer met zijn zoon het Rijksmuseum 

durfde te bezoeken. Hij vond dat hij makkelijker en zekerder liep 

na het exergame trainingsprogramma. Het gaf hem het zelfver-

trouwen deze stap te nemen.’  
 

Businesscase 

Belangrijk is nu de balanstrainingsgame voor ouderen betaal-

baar en toegankelijk aan te bieden. Mike: ‘Ouderen kunnen 

straks zelf het spel downloaden van een website en zelf de appa-

ratuur, een Kinect in combinatie met een minicomputer, aanschaf-

fen. Voor aanvullende service kunnen gebruikers een abonne-

ment nemen voor updates en ondersteuning.’ 
 

Samen naar de markt 

De volgende stap in de game-ontwikkeling is ouderen over te 

halen de game daadwerkelijk te gaan gebruiken en te blijven 

spelen. Mike: ‘Door bijvoorbeeld de gebruiker de geregistreerde 

informatie terug te koppelen. Hij of zij krijgt dan inzicht over zijn 

of haar eigen balans. Als exergaming naast plezier ook nog iets 

tastbaars oplevert, zijn ouderen graag bereid daarin te investe-

ren.’  ■ 
 

 

 

 

Informatie 
 
 

■ De schaatsgame balanstraining is ontwikkeld o.l.v. dr. Claudine La-

moth, Center for Human Movement Sciences UMCG, in samenwerking 

met gameontwikkelaar 8D Games in Leeuwarden en vele anderen.  
 

■ Mike van Diest was vanaf februari 2011 werkzaam bij INCAS³ en 

werkt sinds oktober 2015 bij Philips Consumer Lifestyle in Drachten als 

Function Development Engineer. 
 

■  Het promotiefilmpje op het RUG-videokanaal Unifocus vindt u hier 
 

  ■ Het proefschrift ‘Developing an exergame for unsu-

pervised home-based balance training in older adults’ 

kunt u hier downloaden 
 

■ Het rapport ‘De Maatschappelijke Waarde van Exer-

games; een kosten-baten analyse van de bewegings- 

en revalidatiegames van SPRINT,  vindt u op de website 
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Meer dan 30% van de zelfstandig wonende 65+’ers valt ten 

minste eenmaal per jaar. Valincidenten zijn de belangrijkste 

veroorzakers van verwondingen en invaliditeit onder ouderen 

en de kosten van valincidenten worden geschat op €780 mil-

joen per jaar in Nederland. Een van de belangrijkste oorzaken 

van vallen is een slechte balans. Inzet van exergaming moet 

het aantal valincidenten verminderen. 
 

Op maandag 15 februari promoveert Mike van Diest aan de Rijks-

universiteit Groningen op zijn onderzoek naar ‘Developing an 

exergame for unsupervised home-based balance training in older 

adults.’ Van Diest is de eerste PhD student die promoveert op 

SPRINT-onderzoek. De promotors zijn Prof. Bart Verkerke en Prof. 

Klaas Postema. Copromotoren zijn dr. Claudine Lamoth en dr. 

Jan Stegenga (INCAS3).  
 

Mike: ‘Het doel van mijn proefschrift was om een ‘exercise video-

game’ (een exergame) te ontwikkelen en te testen waarmee oude-

ren zelfstandig thuis hun balans kunnen trainen. Balanstraining is 

voor ouderen erg belangrijk, omdat hiermee valincidenten en alle 

nare gevolgen daarvan kunnen worden voorkomen. In de exer-

game bestuurt de gebruiker een virtuele schaatser op een bevro-

ren kanaal door het lichaamsgewicht zijwaarts heen en weer te 

verplaatsen. Deze bewegingen worden gemeten met een 3D ca-

merasysteem (Kinect) en geprojecteerd op de virtuele schaatser, 

die op de tv zichtbaar is.’  Uit het onderzoek dat werd uitgevoerd 

bij INCAS³ en het Center for Human Movement Sciences UMCG 

bleek dat Kinect de bewegingspatronen betrouwbaar meet en dat 

deze patronen informatie bevatten over de balans van de gebrui-

ker. Mike: ‘Patroonherkenningsalgoritmen bieden de mogelijk-

heid balans te kwantificeren tijdens exergamen en hiermee kan 

uiteindelijk het spel aangepast worden aan de gebruiker.’  
 

Informatie 

Het schaatsspel is in samenwerking met ouderen ontwikkeld zodat 

het zo goed mogelijk aansluit bij de eisen van deze doelgroep. 

Een prototype van het spel is getest in een pilotstudie waarbij 

ouderen (65-88 jaar) het spel 3 maal per week gedurende 6 weken 

speelden. Mike: ‘Alle deelnemers voltooiden de training en speel-

den zelfs meer dan gevraagd in het trainingsprogramma. Daar-

naast was er bij sommige deelnemers een verbetering in balans 

zichtbaar. De mate van verbetering in balans verschilde tussen 

deelnemers. Deze resultaten benadrukken het belang van geper-

sonaliseerde trainingsprogramma’s.’ 

 

 

SPRINT nieuwsbrief  27  -  februari 2016 

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het  

ResearchCenter SPRINT.     
 

Herman Kuis, secretaris SPRINT 

http://www.dvhn.nl/groningen/Ouderen-werken-schaatsend-aan-balans-21128765.html
http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2016/nieuwsberichten/0203unifocus-vandiest
http://books.ipskampprinting.nl/thesis/501813-vandiest/#2
http://www.imdi-sprint.nl/category/nieuws/
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SPRINT-symposium 2016 
22 januari,  Universiteit Twente, Enschede 
 

Samen naar de Markt! 
 

Wetschappelijk onderzoek leidt regelmatig tot prototy-

pen die rijp zijn om naar de markt gebracht te worden, 

Helaas blijven zorginnovaties vaak op de plank liggen. In 

2016 gaat SPRINT haar partners exclusiviteit bieden bij 

het commercialiseren van zorgproducten die vanuit de 

dagelijkse praktijk of vanuit wetenschappelijk onderzoek 

worden aangemeld. Tijdens het jaarlijkse symposium eind 

januari werden twee valorisatiemodellen geïntroduceerd 

onder de noemer Samen naar de Markt! Het gaat om een 

nieuwe productvalorisatiesite en de start van product-

jamsessies waar zorginnovaties live worden gepitched 

voor bedrijven en investeerders.  
 

Het Samen naar de Markt!-initiatief is een logisch vervolg op een 

productief 2015,’ meldt Bart Verkerke, technisch wetenschappe-

lijk directeur van SPRINT, op de netwerkmiddag voor een volle 

zaal op het terrein van de Universiteit Twente in Enschede. 

‘Binnen SPRINT zijn inmiddels 65 deelnemende partijen aangeslo-

ten die betrokken zijn bij 21 lopende projecten. Vanuit de samen-

werking zijn 2 spin-off bedrijven gestart. Twee patenten zijn gere-

aliseerd en drie patenten zijn in voorbereiding.’  
 

Verder participeert SPRINT in nationale en Europese samenwer-

kingsprojecten en zijn weer diverse subsidies binnengehaald, 

waaronder een project binnen University Campus Fryslân en een 

STW demonstrator-project. Verkerke: ‘De SPRINT-strategie is de 

IMDI-programmacommissie tijdens de site visit opgevallen. 

SPRINT onderscheidt zich van andere zorginitiatieven door een 

goed werkende publiek-private samenwerking en door in te spe-

len op de kansen, die de veranderende gezondheidszorg biedt.’   
 

In 2016 wordt ingezet op samenwerkingsinitiatieven binnen Eure-

gio en EIT Health (European Institute of Innovation & Technolo-

gy) en is er de start van het  productvalorisatie-initiatief.  
 

Samen naar de Markt 

Het nieuwe product-valorisatie-initiatief presenteert concrete 

prototypes met een korte omschrijving  van wat het product be-

oogt te realiseren en de expertise die wordt gezocht om het pro-

duct succesvol naar de markt te brengen. Verkooppartijen, ont-

wikkelaars en investeerders kunnen hun interesse kenbaar maken 

en aangeven op welk niveau en in welk stadium ze als stakehol-

der in het valorisatieproces willen participeren. Dit zou kunnen via 

een website, die is gebaseerd op het platform ‘Bring our latest 

Technology into your new Business Opportunity’ van de TU Delft.    
   

Meerwaarde 

Een alternatief is een product-jamsessie. De eerste SPRINT-

product-jamsessie vindt die middag plaats. Vier prototypen wor-

den gepresenteerd voor een hongerig publiek. Pitchers en  

SPRINT-partners gaan met elkaar in discussie om te bepalen of 

het prototype kansrijk is voor de markt.  Investeerders geven hun 

visie: wel of niet investeren. 
 

Herman Kuis presenteert de LEMED, een apparaat om beenspie-

ren te trainen.  In samenwerking met de Noordelijk Hogeschool 

Leeuwarden is een exergame ontwikkeld die de ouderen moet 

motiveren via een spelelement hun oefeningen te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Roessingh Research & Development (RDD) introduceert een 

slim valveiligheidsvest voor CVA-patiënten. Het RRD-vest wordt 

gebruikt tijdens loopoefeningen op een lopende band en voor-

komt valpartijen. Het biedt, in tegenstelling tot de huidige gene-

ratie valveiligheidsvesten, CVA-patiënten de mogelijkheid het vest 

zelf aan te trekken zonder hulp van buitenaf.  
 

Prof. Klaas Postema introduceert de Haptic Cane, een geavan-

ceerde loophulpmiddel voor ouderen. Het geeft gebruikers meer 

informatie over hun houding, dus meer zekerheid en draagt daar-

mee  bij aan een verlaagd valrisico. Het prototype, ontwikkeld 

door studenten, biedt veel mogelijkheden voor doorontwikkeling 

door  bijvoorbeeld de stok te voorzien van een GPS-systeem, 

waardoor de gebruiker overal traceerbaar is. 
 

Prof. Bart Verkerke introduceert de CoolFlash, een produkt op 

basis van ammoniumnitraatkorrels die mensen in hete omstandig-

heden op een simpele wijze koeling moet geven. Mogelijke ge-

bruikers zijn wegwerkers, maar ook topsporters of bezoekers van 

muziekevenementen zoals Lowlands. De korrels kunnen na ge-

bruik dienen als kunstmest. 
 

Tijdens de slotevaluatie is iedereen enthousiast over de eerste 

SPRINT-product-jamsessie. Door oog-in-oog met elkaar in ge-

sprek te gaan, ontstaan nieuwe inzichten en kunnen direct afspra-

ken worden gemaakt wel of niet samen naar de markt te gaan. 

Het ideale startpunt voor samenwerking. Wordt vervolgd.   
 

■ Kijk voor nieuws over SPRINT op onze website 

 

http://www.imdi-sprint.nl/

