
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

worden. ‘Vooral op het gebied van de gebruikersvriendelijkheid,’ 

vertelt Dymphy. ‘Het model moet lichter worden, is te zwaar voor 

makkelijk dagelijks gebruik. Aan de orthese zit een computertje 

vast waaruit allerlei draden hangen. En we moeten onderzoeken 

wat de optimale stijfheid voor het scharnier moet zijn. De orthese 

heeft twee scharnieren: één aan de binnenzijde en één aan de 

buitenzijde van de enkel. Het scharnier aan de binnenzijde helpt 

om je teen omhoog te houden, het scharnier aan de buitenzijde 

helpt om af te zetten. Tijdens tests zagen we dat het scharnier aan 

de buitenzijde nog wat stijfheid kon gebruiken waardoor de afzet 

niet optimaal was. Als de afzet van de voet optimaal is, kost lopen 

minder energie.’ 
  

Bouwen op ervaring 

Sinds april 2017 is Dymphy werkzaam bij SPRINT-partner Baat 

Medical Products BV. Het Twentse zorg-engineering-bedrijf cre-

ëert innovatieve producten voor de medische markt met focus op 

de Europese markt op het gebied van implantaten en chirurgische 

procedures, wervelkolom, ortheses, protheses en revalidatiepro-

ducten. Haar ervaringen vanuit de studie Bewegingswetenschap-

pen en haar promotieonderzoek naar ortheses kan ze naadloos 

importeren op haar nieuwe werkplek in Hengelo. 
  

Dymphy: ‘Ik ben nu bezig een orthese te ontwikkelen voor men-

sen die een hersenbloeding hebben gehad en daardoor halfzijdig 

verlamd zijn geraakt. De orthese moet deze mensen helpen bij het 

lopen. Het wordt een soort trainingsapparaat dat het mogelijk 

maakt dat mensen heel snel na een CVA weer kunnen beginnen 

met trainen om te gaan lopen en daardoor een beter herstel heb-

ben. Nu gaan mensen met een CVA pas trainen wanneer ze kun-

nen staan. Het prototype dat ik nu ontwerp, wordt een orthese die 

zowel de enkel, de knie als de heup ondersteunt.  
 

Bijzonder aan de orthese is dat je de afzonderlijke ondersteunen-

de onderdelen weg kunt halen naar gelang het herstelproces daar 

om vraagt. Dus als de heup hersteld is, kun je het heuponderdeel 

van de orthese weghalen en houd je de knie- en enkelorthese 

over. Mijn rol in dit ontwerpproces richt zich vooral op de biome-

chanische component. Ik wil weten wanneer iemand geen spier-

kracht heeft in zijn of haar been, op welke momenten die orthese 

dan iets moet gaan doen.’ 
  

Werkzame dagen dus. En wie weet, volgt nog een reisje naar 

Amerika. Dymphy: ‘Professor Klaas Postema, lid van de SPRINT 

Advisory Board, introduceert mijn prototype van de slimme EVO 

deze maand op de Technology Transfer Sessie van het American 

Orthotic & Prosthetic Association (AOPA) congres in Las Vegas. 

Ook spannend natuurlijk.’ ■  Informatie over de slimme Enkel-

Voet-Orthese vindt u op de SPRINT-website; Dymphy van der Wilk 

is te bereiken via  dvdwilk@gmail.com 
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In dit nummer: 
 

 SPRINT@Work presenteert toolbox gezond werken 

 Webapplicatie fietsen en wandelen voor ouderen  

Succesvolle tijden voor het Centre of Research Excellence SPRINT. Stu-

dente Kelly Dekker ontwierp onder SPRINT-vlag een webapplicatie die 

ouderen bij elkaar brengt om samen te wandelen en te fietsen. Voor 

haar onderzoek is ze genomineerd voor de IMDI-Talentprijs 2017. Eind 

oktober presenteert SPRINT@Work zijn eerste versie van de toolbox 

duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. SPRINT-onderzoekster Dym-

phy van der Wilk promoveerde begin juli op de slimme enkel-voet-or-

these.   
  

Slimme Enkel-Voet-Orthese, ontwikkelt tijdens pro-

motieonderzoek, overgedragen aan Otto Bock 
 

PhD Dymphy van der Wilk glimt van oor tot oor op haar stijl-

volle nieuwe werkplek bij Baat Medical in Hengelo. Afgelo-

pen zomer promoveerde ze op haar onderzoek ‘Patient cente-

red development and clinical evaluation of an ankle foot or-

thosis’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is de eerste Or-

thopedische Technoloog in Nederland die zich doctor mag 

noemen. Belangrijker: haar SPRINT-promotieonderzoek ver-

dwijnt niet in de universitaire la, maar staat op het punt door-

ontwikkeld te worden. 
  

Medische hulpmiddelenproducent Otto Bock heeft in december 

2016 samen met het UMCG een patentaanvraag ingediend op de 

door Dymphy van der Wilk ontwikkelde slimme Enkel-Voet-Or-

these (EVO). Dymphy: ‘Na de promotieplechtigheid stapte een 

van de medewerkers van Otto Bock op me af met de vraag of ik 

in 2018 stand-by wil zijn voor het doorontwikkelen van de EVO. 

Natuurlijk wil ik dat!’ 

De slimme EVO helpt mensen met een 

slappe verlamming van de enkelspieren 

met afzetten en optillen van de voet. Het 

promotieonderzoek richtte zich op het 

ontwerpen van een nieuwe EVO die zich-

zelf instelt op een ‘gewenste afwikkeling’ 

van de voet tijdens het lopen. Gewenst 

betekent rekening houden met de beno-

digde functionaliteit en de activiteiten van 

iemand, zoals tijdens het opstaan vanuit 

een stoel, traplopen en autorijden. Dym-

phy: ‘De slimme EVO moet alleen die en-

kelbewegingen ondersteunen die de  per- 

soon zelf niet meer kan uitvoeren en mag dus niet hinderen bij de 

nog intacte bewegingen. Die laatste functionaliteit ontbreekt vaak 

bij de huidige enkel-voet-ortheses die al op de markt zijn.’ 
 

Functioneel model 

De slimme enkel-voetorthese die de jonge onderzoekster voor 

haar onderzoek heeft ontworpen, noemt ze een functioneel mo-

del. Voordat de EVO marktrijp is, moet er nog wel aan gesleuteld  
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Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het 

ResearchCenter SPRINT.     
 

Herman Kuis, secretaris SPRINT 

https://baatmedical.com/
https://baatmedical.com/
http://www.imdi-sprint.nl/huidige-projecten/intelligente-enkel-voet-orthese-evo/
mailto:dvdwilk@gmail.com
http://www.smalll.eu/2017/mei/uitgelicht-proefschrift-en-promotie-dymphy-van-der-wilk-5-7-2017
http://www.smalll.eu/2017/mei/uitgelicht-proefschrift-en-promotie-dymphy-van-der-wilk-5-7-2017
http://www.smalll.eu/2017/mei/uitgelicht-proefschrift-en-promotie-dymphy-van-der-wilk-5-7-2017
https://www.fontys.nl/nieuws/dymphy-van-der-wilk-eerste-orthopedische-technoloog-in-nederland-die-zich-doctor-mag-noemen/
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Hoe blijven we gezond aan het werk?

SPRINT@Work in afronding 
 

Het project SPRINT@Work, gestart in 2013, nadert zijn afron-

ding in de komende maanden. SPRINT@Work ontwikkelt een 

toolbox duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dankzij 

samenwerking tussen kennisinstellingen (HanzeHogeschool, 

INCAS3, NHL, RuG en UMCG), ontwikkelbedrijven (AXtion, 

CGI, eProx, KWIC, Negotica, Inbiolab, Tizin PriHealth, Umaco) 

en pilotbedrijven (Engie, NAM, Oosterhof Holman, Reym 

groep, afdelingen van het UMCG en de RuG, Nij Smellinghe 

en Brandweer Groningen,) zijn er in SPRINT@Work veel pro-

ducten (door)ontwikkeld en zijn onderzoeken gedaan zowel 

in een testomgeving als op de werkvloer bij de deelnemende 

pilotbedrijven.  
  

Het SPRINT management heeft een visie en concrete plannen om 

de toolbox voor duurzame inzetbaarheid verder uit te breiden en 

klaar te maken voor toepassing op de werkvloer. Met het gebruik 

van objectieve meetmethoden (sensoren, op een groot aantal 

aspecten (motivatie, fysieke en mentale fitheid, leefstijl) en een 

gepersonaliseerde feedback aan de gebruikers denken we een 

uniek product te ontwikkelen voor een groot aantal verschillende 

beroepsgroepen. De resultaten zullen worden besproken met de 

deelnemende partners op dinsdag 31 oktober tijdens het afslui-

tende symposium. In de maanden erna zullen de PhD-studenten 

hun onderzoeken afronden en de resultaten publiceren. In de 

volgende nieuwsbrief geven we verslag van het eindsymposium 

en inzicht in de resultaten van SPRINT@Work.  ■ 
 

Afstuderen op webapplicatie samen wandelen, 

samen fietsen 
 

Voor de Groningse studente Kelly Dekker breken spannende 

maanden aan. In augustus hoorde ze dat haar SPRINT-afstu-

deerrapport is genomineerd voor de IMDI-Talentprijs studie-

jaar 2016 – 2017. De IMDI-Talentprijs is voor het beste afstu-

deeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel of een e-

Health-toepassing.   
  

Voor haar afstudeerrapport ontwikkelde Kelly (22) een webappli-

catie ‘Ouderen samen in beweging’. Het platform ‘Op volle toe-

ren’ stelt 65-plussers in staat op een laagdrempelige contact op 

te nemen met elkaar om samen te gaan fietsen en/of wandelen. 

Het doel van de website is tweeledig: ouderen aan het bewegen 

krijgen en ouderen in een isolement een maatje laten vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelly: ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat ouderen graag samen activi-

teiten ondernemen. Dat geeft ze plezier aan bewegen. En meer 

bewegen wil zeggen: een betere conditie en fysieke en mentale 

weerbaarheid opbouwen waardoor ouderen minder vaak een be-

roep hoeven te doen op zorg.’   Opmerkelijk genoeg ontbreekt 

een website die ouderen samenbrengt om te bewegen. Kelly: ‘Er 

bestaat wel een App, maar die biedt verschillende sporten aan. 

Met onze webapplicatie willen we vooral laagdrempelig inzetten 

op samen bewegen. Fietsen en wandelen doet bijna iedereen.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het onderzoek 

Het prototype van de webapplicatie werd voorgelegd aan 8 men-

sen uit de doelgroep, in een leeftijdscategorie tussen de 59 en 79 

jaar. Ieder testpersoon kreeg een aantal opdrachten die ze moch-

ten uitvoeren op de website. Uit de evaluatie bleek dat iedereen 

enthousiast was. Kelly: ’65-plussers zijn inmiddels gewend aan de 

digitale snelweg. Contact maken via de website is ook gewoon 

fun. Het biedt een sociaal platform.’  Aandachtspunten werden ook 

genoteerd. Kelly: ‘Suggesties kwamen vooral op het gebied van de 

gebruiksvriendelijkheid: zorg dat je de grootte van de letters kunt 

aanpassen,  zorg voor een eenduidige stapsgewijze instructie hoe 

de website optimaal te gebruiken.’ 
 

Gezondheidszorg 

Het belang van samen bewegen door ouderen bleek afgelopen 

zomer nog  eens uit een onderzoek van de Universiteit van Oslo. 

Mannen van middelbare leeftijd die meer aan lichaamsbeweging 

gaan doen, kunnen daarmee het risico op een beroerte mogelijk 

halveren. Bij het vergelijken van de meest actieve mannen met de 

minst actieve mannen bleek dat de eerste groep 56 procent min-

der kans had dan de tweede groep op het krijgen van een beroer-

te later in het leven. De mannen die fitter werden, gingen regel-

matiger met elkaar wandelen en fietsen. Kelly: ‘Mijn laagdrempeli-

ge digitale platform biedt zowel een belangrijke sociale functie als  

een zorgpreventieve functie. Een win-win-situatie.’  

UMCG netwerk gebruiken 

Kelly Dekker studeerde Communication and Multimedia Design 

aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ze volgt nu de pre-master 

Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar afstu-

deeronderzoek deed ze onder supervisie van professor Bart Ver-

kerke van SPRINT. SPRINT doet onderzoek naar ontwikkeling van 

nieuwe technologieën om de mobiliteit en zelfstandigheid van 

ouderen te verbeteren of te herstellen. Hoe nu verder met haar 

website?  
 

Kelly: ‘In mijn afstudeerrapport heb ik een prototype ontwikkeld. 

Het zou leuk zijn als een volgende student het prototype verder 

ontwikkelt tot een concreet product. Dan zou je ook een pilot-

groep moeten vinden die de website gaat testen. Misschien dat 

het netwerk van het UMCG zou kunnen worden aangewend om 

geschikte testpersonen te vinden. Verder zou je het community-

gevoel van onze websitegebruikers kunnen stimuleren door bij-

voorbeeld in samenspraak met de NS  dagjes uit met de trein naar 

een andere stad in combinatie met een wandeling of fietstocht 

aan te bieden. Of in samenspraak met de horeca ouderen die via 

onze website met elkaar in contact zijn gekomen en zijn gaan 

wandelen of fietsen een gratis kopje koffie aan te bieden.’ Medio 

januari 2018 wordt bekend of Kelly Dekker de IMDI-Talentprijs 

mee naar huis mag nemen. ■  Informatie  Het rapport Webappli-

catie: Ouderen samen in beweging. Kelly Dekker is te bereiken via 

kelly-dekker@live.nl 

http://www.imdi-sprint.nl/huidige-projecten/sprint-work/
http://st320238.cmd16a.cmi.hanze.nl/
http://st320238.cmd16a.cmi.hanze.nl/
http://www.imdi-sprint.nl/5288/
http://www.imdi-sprint.nl/5288/
mailto:kelly-dekker@live.nl

