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Met deze nieuwsbrief houden wij u op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen
het ResearchCenter SPRINT.
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Impact op zorg
Het jaarlijkse SPRINT-symposium wordt meer en meer een
belangrijk productpresentatie-event waar de nieuwste zorginnovatie wordt geëtaleerd. Nieuwe producten vinden hun weg
naar de markt, onderzoekers promoveren op nieuwe kennis,
nieuwe partners sluiten zich aan bij het door-ontwikkelen van
door SPRINT ontworpen zorginnovatie. Kennis wordt werkelijkheid.
‘Vandaag wordt een dag over impact op zorg,’
belooft dagvoorzitter Prof. Hans Rietman partners, beleidsmakers en stakeholders van SPRINT
in Enschede. ‘Vandaag gaat het over valorisatie
en implementatie,’ aldus Rietman. Niets teveel
gezegd.

Regie over lopen na een beroerte
Valorisatie en implementatie. Promovenda Juliet Haarman kun je
er inmiddels wakker voor maken. Eind november 2017 promoveerde Haarman op het SPRINT-onderzoek Self Administered
Functional walking Exercise (SAFE) aan de Universiteit Twente.
Haar thesis herdoopte ze in ‘Therapist Inspired Balance Assisting
Robot’ (TIBAR). Het zorgproduct is eender: een prototype robot
ontwikkelen die mensen met een CVA ondersteunt bij het lopen
op gelijke ondergrond tijdens hun revalidatie. Doel is deze patiënten in staat stellen zelfstandig dagelijkse loopactiviteiten uit te
kunnen voeren zonder directe fysieke ondersteuning van een therapeut.
De ‘assisting robot’ zorgt dat een patiënt zo vrij mogelijk wordt
gelaten tijdens de looptraining. Hij of zij krijgt alleen ondersteuning wanneer hij niet in staat is om zichzelf in balans te houden.
Juliet: ‘Patiënten kunnen op deze manier in een veilige omgeving
ontdekken wat hun grenzen zijn zonder daarbij te vallen. Zie de
robot als een steuntje in de rug.’ Een innovatief steuntje in de rug
dat volgens Juliet ook voor een bredere doelgroep interessant kan
zijn. Juliet: ‘Voor ouderen die slecht ter been zijn bijvoorbeeld en
zelfstandig hun balans willen trainen in een veilige omgeving.’
Power assist technology
Het SPRINT-promotieonderzoek deed Juliet bij
Roessingh Research and Development (RDD) in
Enschede. Op dit moment is ze werkzaam bij
zorgondernemer Indes in dezelfde stad. Indes
ontwerpt zorginnovatie waarbij power assist
technology een belangrijke rol speelt. Juliet: ‘Dat
is een techniek waarbij zorgproducten elektrisch
aangedreven kunnen worden als hulpondersteuning zoals we
kennen van bijvoorbeeld de e-bike. Wij passen deze kennis onder
andere toe in onze WheelDrive, een power assist rolstoel. Traditioneel vindt aandrijving van een rolstoel handmatig plaats, maar dit
is vaak belastend en zorgt voor klachten aan het bewegingsapparaat.’
Interessant is de power assist technologie binnen ‘esense mobility’. Esense is an add-on solution for heavy mobile care product. Integrated sensors feel the natural manual force of the user. The sy-

Zelfregie over lopen na een beroerte met de Assisting Robot

stem transfers this to a smooth intuitive drive support to improve
ergonomics. Juliet: ‘Denk aan ondersteunende power assist op
maat voor het duwen van bijvoorbeeld tilliften, zware bedden of
trolleys waarop zwaar linnengoed wordt voortgeduwd.’
Valorisatie en implementatie. Impact op zorg. Voelt ze zich meer
ondernemer of onderzoeker? Juliet, lacht: ‘Ik voel me een praktijkgerichte onderzoeker. Het contact met externe marktpartijen tijdens mijn SPRINT-promotieonderzoek was zo leuk en uitdagend
dat ik ben gaan houden van dit type onderzoek.’
Meer informatie: juliet.haarman@indes.eu
Beter communiceren door slimme fietsverlichting

Onderzoekster Carola Engbers presenteert de nieuwste ontwikkeling binnen CRUISer (Cyclist Road User Interaction Support).
Doel van het project is inzicht te krijgen in de interactie van oudere fietsers met overige weggebruikers en vervolgens veiligheidsproducten te ontwikkelen die de oudere fietser ondersteunen in
hun fietsgedrag en interactie met overige weggebruikers.
Jaarlijks lopen 340.000 mensen letsel op als gevolg van een ongeval tijdens het fietsen. Onderzoek laat zien dat detectie, communicatie en reactievermogen van of bij ouderen een belangrijke rol
spelen in de interactie met overige weggebruikers. In antwoord
hierop is een fietsverlichtingsset ontwikkeld welke tot doel heeft
de detectie, zichtbaarheid, intentie en communicatie van oudere
fietsers met overige weggebruikers te verbeteren.

De verlichtingsset bestaat uit een voorlicht en een achterlicht, beide met daarin een richtingaanwijzer geïntegreerd. Voor de zijdelingse zichtbaarheid zijn er ook knipperlichten in de uiteinden van
de handvaten opgenomen. De richtingaanwijzer moet met de
duim aangezet worden en gaat automatisch uit. Hierdoor kunnen
de handen aan het stuur blijven waardoor de balans tijdens fietsen verbetert. Hoe hard de fiets gaat, is ook met leds zichtbaar
gemaakt. Het schitterend vormgegeven fietsverlichtingssysteem
werd eind januari gepresenteerd aan de Twentse pers
.
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Jaap Buurke medisch-wetenschappelijk directeur
Jaap Buurke is de nieuwe medisch-wetenschappelijk directeur van SPRINT. Hij volgt
Prof. Hans Rietman op die voorzitter wordt
van de IMDI 2.0 werkgroep. IMDI 2.0 gaat
zich focussen op financiering, valorisatie en
implementatie van binnen IMDI ontwikkelde zorginnovatie. Jaap Buurke is Track coordinator Rehabilitation Technology bij
Roessingh Research and Development in
Enschede.

SPRINT-onderzoek weer in de prijzen
Duurzame werkplek
Prof. Hans Wortmann en onderzoeksters Charissa Roossien en
Anne Bonvanie-Lenferink presenteren de SPRINT@Work Toolbox. De toolbox biedt werkgevers en werknemers een samenhangende set aan instrumenten voor het in richten van de duurzame
werkplek. De toolbox biedt, naast de slimme AXIA bureaustoel
die zithouding en zitduur monitort, een set meetinstrumenten die
concentratie, werkactiviteit, werkalertheid en binnenklimaat op de
kantoorwerkplek monitort. Een ICT-toepassing archiveert de verkregen data en geeft feedback aan de gebruiker. Op basis van de
informatie kan de werknemer zijn of haar werkplek en/of zitgedrag aanpassen. ‘De SPRINT@Work Toolbox geeft werknemers
regie over hun eigen gezondheid op de kantoorwerkplek,‘ vertelt
projectleider Hans Wortmann. Meerwaarde? ‘Een gezonde werknemer betekent voor de werkgever minder ziekteverzuim en een
hogere arbeidsproductiviteit,’ aldus Wortmann.
Gezonde leefstijl
‘De toolbox koppelt well-being aan performance,’ vult Bas van
der Doelen van BMA Ergonomics aan. BMA levert de slimme bureaustoel Axia Smart Chair voor de toolbox.

Een gezonde werknemer is een werknemer met een gezonde
leefstijl,’ benadrukt zorgondernemer Paul Smit van BioVolt BV.
Gezonde voeding is daarin een belangrijk aspect. Gezonde voeding bevat geen suiker en weinig koolhydraten. Om het effect
daarvan te laten zien, ontwikkelt BioVolt technologie die de insuline-huishouding meet en de werknemer bewust maakt van deze
leefstijl.
Klaar voor marktintroductie
De SPRINT@Work Toolbox wordt ondergebracht in een Toolbox
BV. Via de Toolbox BV worden werkgevers benaderd. Maar de
doelgroep voor de toolbox is breder, verwacht projectleider Hans
Wortmann: ‘De toolbox heeft ook meerwaarde voor maatschappelijke groeperingen zoals ZZP-ers, niet-werkende ouderen of
gepensioneerden. Vraag is hoe deze doelgroepen te bereiken.
Suggestie: sluit Health Deals met belangenverenigingen.

SPRINT-onderzoeksters Dymphy van der Wilk en Charissa Roossien zijn eind januari gelauwerd tijdens het jaarlijkse symposium
van het Groningen Engineering Center (GEC), Rijksuniversiteit Groningen. Dr. Dymphy van der Wilk ontving de derde prijs voor GEC
Best PhD Thesis Award 2017. Dymphy promoveerde vorig jaar op
onderzoek naar het ontwikkelen van een prototype intelligente
Enkelvoudige Voetorthese (EVO). Inmiddels is ze werkzaam als
medical device developer bij zorgonderneming Baat Medical in
Hengelo.
Charissa Roossien won de GEC Best
PhD Poster Award voor haar onderzoek ‘Monitoring physical workload’.
Charissa doet haar onderzoek binnen
SPRINT@Work. SPRINT@Work ontwikkelt een slimme toolbox voor de
inrichting van de duurzame werkplek.

Kick-off Wearable Robotics Lab, UT Twente

SPRINT Symbionics: Duchenne Muscular Dystrophy

Promovendi Stergios Verros en Kostas Nizamis, Universiteit
Twente, doen onderzoek binnen het SPRINT-project Symbionics
(Co-Adaptive Assistive Devices). Binnen Symbionics ontwikkelt
Stergios Verros een Head & Trunk Support voor patiënten met
Duchenne Muscular Dystrophy. De ziekte van Duchenne is een
aangeboren en erfelijke vorm van spierdystrofie. Kostas Nizamis
ontwikkelt een high-tech hand-orthose die spierzwakte in vingers
signaleert en de vingers ondersteunt bij krachtverlies.
Baanbrekend onderzoek dat naadloos aansluit bij het Innovative
Medical Devices Initiative IMDI 2.0, sluit dagvoorzitter Hans Rietman af. IMDI 2.0 ontwikkelt innovatieve technologieën en zorgproducten waarmee de Nederlandse zorg beter kan voldoen aan
de kwantitatieve en kwalitatieve eisen van een vergrijzende bevolking en betaalbaar blijft. Wordt vervolgd. ◙

Onlangs opende de Universiteit Twente (UT) het Wearable Robotics Lab. De huidige wearable robots, exoskeletten, hebben veel
starre onderdelen en zijn uitgerust met motoren en accu’s. Onderzoekers van het Wearable Robotics Lab willen robotpakken ontwerpen die je kunt ‘aantrekken als een pak’, met lichte onderdelen
en zonder dat hulpmiddelen nodig zijn, zoals krukken. Het Wearable Robotics Lab is een initiatief van de UT, Roessingh RRD en
verschillende bedrijven.

