
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermarkten 
De eerste resultaten van het ‘IndiRock’ onderzoek worden in de 
loop van 2019 verwacht. Een volgende stap is op de kennis te 
promoveren en het product te patenteren om het vervolgens 
naar de markt te brengen. Zover is het nog niet. Laurens: ‘We 
kunnen straks in conceptvorm iets werkzaams hebben, maar ver-
volgens dient er dan nog wel een vertaalslag te maken om het als 
product te vermarkten. We zitten nu als onderzoeksteam in de 
spannende fase van ontwikkeling, het op weg zijn naar innovatie 
die de kwaliteit en reproduceerbaarheid van afwikkelcorrecties 
sterk gaat verbeteren.’ 
 

Meer informatie  
Het SPRINT/UMCG-promotieonderzoek kreeg subsidie van het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de provincie 
Groningen en wordt uitgevoerd in samenwerking met het MKB in 
Noord-Nederland. Meer informatie op de SPRINT-website.  ◙ 
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Design en Technologie voor een betere  
gezondheid 

 

Over mensen met een ongezonde leefstijl bestaan veel voor-
oordelen, zegt onderzoekster Geke Ludden van de Universi-
teit Twente: ‘Ze zijn zwak, lui, hebben weinig doorzettings-
vermogen en jagen met hun levensstijl de kosten van de ge-
zondheidszorg omhoog.’  
 

Een misschien begrijpelijk, maar vooral ongefun-
deerd vooroordeel, aldus de Twentse onder-
zoekster: ‘Gedragsverandering  realiseren is vaak 
niet zo eenvoudig en ligt soms buiten de con-
trole van mensen. Mensen worden in onze con-
sumptiemaatschappij 24/7 door een overvloed 
aan (vaak ongezond) eten verleid. Of mensen  

worden geboren in een sociale context waar gezonde levensstijl 
vanuit de opvoeding nooit is mee gegeven.’ 

  

Real-life meting en lange termijn onderzoek 
Het onderzoeksprogramma Pride and Prejudice wil meer nauw-
keurige kennis verwerven over lichamelijke activiteit, voeding en 
gezondheidsparameters door real-life monitoring via sensoren. 
Vervolgens zullen interventies ontworpen en ontwikkeld worden 
op verschillende niveaus van het systeem dat onze mate van acti-
viteit en onze voedselkeuzes bepaald (persoon, groep, maat-
schappij). De effectiviteit van de gecombineerde interventies 
wordt binnen het programma geëvalueerd. Geke: ‘Ons doel is in-
terventies te ontwikkelen die effectief zijn op langere termijn. De 
huidige zorgonderzoeken focussen vooral op gedragsverandering 
op korte termijn.’  
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Innoveren doe je samen. In deze nieuwsbrief drie missies van zorginno-
vatie die de kwaliteit van leven optimaliseren. Laurens van Kouwenho-
ve ontwikkelt een schoen met een ‘rocker-profiel’; Geke Ludden on-
derzoekt nieuwe leefstijl-interventieprogramma’s die effect sorteren 
voor de langere termijn op basis van design en technologie; SPRINT-
partner 2M Engineering ontwikkelt wearables om gezonde leefstijl 
continu te monitoren. 
 

 

Pijnvrij bewegen met achillespeesontsteking 
 

Alleen al in Nederland maken honderdduizenden mensen 
gebruik van speciale medische buitenzolen bij achillespees-
klachten. Zij zijn gebaat bij een betere afwikkelcorrectie door 
een betere vorm van de schoenzool. Het maken van dergelij-
ke verantwoorde zolen is een moeilijke, tijdrovende, ambach-
telijke klus. Het resultaat is vaak wisselend, omdat de kwali-
teit van de orthopedische schoenmakerij de effectiviteit be-
paalt. 

Rocker-profiel 
Onderzoeken tonen aan dat een schoen 
met een zogeheten ‘rocker-profiel’ belas-
tingverlagend kan werken op de achilles-
pees. Een schoen met een ‘rocker-profiel’ 
is niets meer dan een verstijfde zool met 
een sterke afronding.  

 

Binnen het SPRINT-promotieonderzoek ‘IndiRock’ werkt Laurens 
van Kouwenhove, bewegingswetenschapper in het UMCG Cen-
trum voor Revalidatie, aan de individuele optimalisatie van de af-
wikkelcorrectie in een orthopedische schoen. Laurens: ‘Het uitein-
delijke doel is een slim algoritme te maken die op basis van me-
tingen een individueel optimale schoenzool berekent.’ 
 

Samenwerking Motion Lab 
De metingen die tot de optimalisatie van de afwikkelcorrectie 
moeten leiden, worden gedaan in samenwerking met het Motion 
Lab. Het Motion Lab van het UMCG Centrum voor Revalidatie 
combineert state-of-the-art technologie met meer dan 25 jaar 
klinische ervaring met patiënten met loopproblemen. Laurens: ‘In 
het lab hebben we nauwkeurige meetinstrumenten om het bewe-
gen, en dan met name het lopen, uitgebreid te analyseren. Hierbij 
kan je denken aan de hoeken van de gewrichten, maar ook de 
krachten die op het lichaam werken en de drukverdeling onder 
de voetzool. Deze data worden vervolgens door een algoritme 
omgezet naar een individueel geoptimaliseerde schoenzool. Dit 
nog te ontwikkelen algoritme bepaalt dus voor de patiënt welk 
type zool het beste zou moeten passen.’ 

 

Hielspoor 
Belangrijke doelgroep voor de zorginnovatie zijn mensen met 
hielspoor. Hielspoor is een verkalking van de peesplaat aan het 
hielbeen. Door verkeerde belasting veroorzaakt de aanhechting 
van de pees op het bot een pijngevoel. Laurens: ‘De gemiddelde 
mens zet dagelijks een paar duizend stappen met daarbij de no-
dige belasting op de onderste ledematen. Door een geoptimali-
seerde afwikkelcorrectie van de schoenzool kunnen we de belas-
ting bij deze patiënten verlagen en mogelijk pijnvrij laten lopen. 
Daarmee geef je een groot deel van de mobiliteit terug.’ 
 

In vervolgonderzoek kan worden gekeken of het algoritme ook 
gebruikt kan worden bij andere doelgroepen. Laurens: ‘Diabetici 
bijvoorbeeld, of voor mensen met een staand beroep.’ 
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Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het  

ResearchCenter SPRINT.     

Consumptieverleiding in 
de supermarkt 
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http://www.imdi-sprint.nl/huidige-projecten/indirock/
http://www.imdi-sprint.nl/
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Aandacht voor design op verschillende niveaus 
De ontwikkeling van de interventies richt zich zowel op aanpas-
sing aan individuen (personalisatie), op de sociaal-culturele con-
text (type huishouden, (sub)-cultuur) als op de fysieke context 
waarin producten worden gekocht en geconsumeerd en waar fy-
sieke activiteit kan plaatsvinden, zoals winkels, keukens, restau-
rants, parken of stadspleinen.   
 

Design speelt op elk van deze niveaus in het onderzoek een emi-
nente rol. ‘Ontwerp bepaalt menselijk gedrag,‘ weet Geke Lud-
den, onderzoekster bij de groep Interaction Design: ‘Op indi-
vidueel niveau is het belangrijk dat een interventie past bij de 
motivatie die een persoon heeft om zijn of haar leefstijl aan te 
passen. Maar het is ook belangrijk dat de directe sociale omge-
ving van die persoon de verandering van leefstijl ondersteunt.  
 

Tenslotte is het ontwerp van omgevingen belangrijk. De inrich-
ting van een supermarkt heeft bijvoorbeeld effect op koopgedrag 
en dus op leefstijl. Die effecten van een ontwerp op voedsel-
keuzes kun je ook toepassen bij het inrichten van een bedrijfs 
kantine om gedragsverandering binnen een werksituatie te realis-
eren. Binnen Pride and Prejudice zal ook onderzocht worden hoe 
strategieën en interventies gericht op gedragsverandering de 
verschillende niveaus kunnen verbinden om effectiever te zijn.’ 
 
 

Samenwerking 4 TU’s 
Het multidisciplinaire onderzoek Pride and Prejudice wordt gefi-
nancierd binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’ 
van de 4TU’s, de Universiteit Twente, de Technische Universiteit 
Eindhoven, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit 
Wageningen. 10 juli a.s. is de kick-off. Geke Ludden kijkt er naar 
uit: ‘Een gezonde levensstijl is essentieel voor de gezondheid en 
vitaliteit van mensen. Een kwaliteit van leven die voor iedereen 
bereikbaar moet worden. Ons onderzoek draagt daar aan bij.’ ◙ 
 

Meer informatie over Pride and Prejudice vindt u hier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPRINT-rubriek 
Innoveren doe je samen. In de rubriek ‘SPRINT-partners stellen zich 
voor’ deze maand 2M Engineering (2M) in Valkenswaard. 
  

Deel van de oplossing zijn 
 

‘2M Engineering is een bedrijf dat idee-
ën in zorginnovatie omzet en daarin 
een betrouwbare partner wil zijn.’ Dat 
zegt Coen Lauwerijssen, Directeur Pro-
duct Development & Marketing van 
het Brabantse hightech bedrijf in Val-
kenswaard.  
 

Coen: ‘Een betrouwbare partner, omdat 
succesvolle marktintroductie van zorgin- 

novatie een uitgekiend samenspel is tussen ziekenhuizen, verze-
keraars, kennisinstellingen, onderzoeksgroepen en industrie. Part-
ners werken vaak langere tijd samen op weg naar zorginnovatie 
in diverse ontwikkelstadia voordat de oplossing helemaal voldoet 
aan de behoeften van de gebruikers. Dat maakt iedere partner  
een uniek deel van de oplossing.’ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In de keten van idee naar innovatie is 2M systeemontwikkelaar die 
zorgvragen voorziet van technische oplossingen. 2M ontwikkelt 
slimme algoritmes en complete sensoroplossingen voor medische 
apparaten, wearables en industriële Internet of Things-toepas-
singen. Daarnaast verzorgt 2M medische certificering, industriali-
satie en productie. 2M’s oplossingen worden gebruikt voor het 
monitoren van leefstijl, gezondheid, sportprestaties en industriële 
applicaties.  
 

Samen werken aan zwemsensor 
Een succesvol samenwerkingsconcept dat tot toonbare innovatie 
leidt. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Zwem-
bond is een slimme sensor ontwikkeld die de bewegingen van de 
zwemmer meet en real-time inzicht geeft in de zwemprestatie. 
Coen: ‘In dit project werkt 2M Engineering intensief samen met de 
Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven, 
Lode bv uit Groningen en de KNZB.’ 
  
 

Activ8  
Samen met een aantal ziekenhuizen 
in Nederland is de Activ8 ontwor-
pen. Activ8 is een wearable die de 
energiehuishouding monitort en het 
bewegingspatroon en hardloopge-
drag van mensen in kaart brengt. 
Een innovatieve sensoroplossing, 
die eenvoudig ingezet kan worden 
in andere systemen, waarmee infor- 

matie van hoge kwaliteit en uitgebreide analyse en inzicht wordt  
gegenereerd in menselijk gedrag. Activ8 is ontwikkeld voor inzet 
bij klinische studies, fysiotherapie en integratie in software platfor-
men van derden, maar kan ook worden gebruikt voor remote 
coaching in leefstijl- en gedragsveranderingsprogramma’s.  
 

Coen: ‘Uniek aan Activ8 is dat het de dagelijkse lichamelijke activi-
teiten monitort, deze informatie in het device automatisch classifi-
ceert en daarmee gedetailleerde inzichten geeft in de dagelijkse 
routines van mensen op diverse prestatie- en energieniveaus.’  
 

Het Activ8-platform kan met relatief kleine aanpassingen ook wor-
den ingezet voor compleet andere toepassingen, zoals bijvoor-
beeld stroke revalidatie waarbij bewegingen zowel kwantitatief en 
kwalitatief gemeten worden of voor meer sport gerichte toepas-
singen. Coen: ‘Hiermee kan 2M snel, met lage investeringskosten 
en technische risico’s nieuwe applicaties in het verlengde van Acti-
v8 maken.’ 
 

Zorg van ziekenhuis naar thuisomgeving 
Voorbeelden van 2M-expertise die naadloos aansluiten bij SPRINT 
onderzoek. Coen: ‘2M en SPRINT hebben de missie aan medische 
innovaties te werken die ook echt gebruikt worden en een impact 
hebben mensen verder te helpen. We willen zorginnovatie ont-
werpen die medische zorg verplaatst van het ziekenhuis naar de 
thuisomgeving waar mensen zich het meest op hun gemak voelen 
en waar ze het snelste herstellen. Zo kunnen we effectief systeem-
veranderingen in de zorg effectueren die nodig zijn om tot een 
betere en meer efficiënte zorg komen.’ ◙ 
 

Meer informatie over 2MEngineering vindt u op de website 
 

 Zomer 2018 
 

Het SPRINT-team wenst al zijn partners een mooie en zorgzame 
vakantie. Tot in september. 
 
 
 
 
 

Meten is  

weten 

http://gekeludden.com/pride-prejudice/
https://www.2mel.nl/about/team/coen-lauwerijssen/
https://www.2mel.nl/products/

