
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerken met Oslo op het gebied van e-Health  
 

Slimme technologie ondersteunt  
mensen met leerproblemen/dementie  

 

Deze weken bezoekt Charissa Roossien, SPRINT PhD student, 
technologiebedrijf Karde AS in Oslo, Noorwegen, in het kader 
van het Europese Research and Innovation Staff Exchange 
(RISE) project REMIND. Doel van RISE REMIND is het tijdelijk 
detacheren van onderzoekers bij bedrijven om zo een inter-
nationaal network te realiseren van kennisexperts die remind-
ing technologie ontwikkelen voor mensen met dementie.  

 

Tijdens het bezoek in Oslo wordt ook mogelij-
ke samenwerking tussen Karde en SPRINT on-
derzocht. ‘Een buitenkansje,’ vertellen Terje 
Grimstad, CEO Karde AS, en Charissa Roos-
sien: ’SPRINT en Karde zijn beide toonaange-
vende organisaties op het gebied van e-lear-
ning, eHealth en serious gaming. Beide orga- 

nisaties zoeken daarin oplossingen die aansluiten bij de praktijk 
waarbij de gebruiker centraal staat.’ 
 

Persoonlijke assistent voor mensen met dementie  
 

Vanuit de gebruiker centraal ontwikkelde Karde de memory assis-
tent app Memas die mensen met dementie in staat stelt zo veel 
mogelijk en zo lang mogelijk thuis zelfstandig te functioneren: 
Memas. Terje: ‘Een paar jaar geleden werd de vader van een van 
onze Karde medewerkers gediagnosticeerd met Alzheimer. De fa-
milie was even in nood hoe de dagelijkse organisatie vorm te 
geven. Er was nog niet echt een handig apparaat op de markt die 
van steun zou kunnen zijn bij de dagelijkse organisatie. Die leem-
te deed ons bij Karde besluiten een digitaal laagdrempelig pro-
gramma te ontwikkelen dat mensen met dementie, maar ook hun 
familie en verzorgenden, ondersteunt grip te krijgen op hun da-
gelijks leven.’  
  

Organiseren van het dagelijkse leven 
 

De Memas app wordt aangeboden via de tablet en ondersteunt 
mensen met dementie o.a. bij het onthouden van welke dag van 
de week het is, hoe laat het is en de app biedt een agenda waarin 
de dagelijkse activiteiten van de gebruiker staan opgeslagen zo-
dat iedereen op de hoogte is van elkaars afspraken.  
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Nieuws: SPRINT symposium, 8 februari 2019  
 

Dag-thema onthuld: Bedrijvigheid! 
 

Afgelopen week onthulde het SPRINT-MT het 
thema van het jaarlijkse symposium begin fe-
bruari 2019:  Bedrijvigheid!  
 
 

’We zijn hartstikke trots op de constructieve sa-
menwerking met onze publiek-private partners,’ 
vertelt Charissa Roossien van SPRINT: ‘Samen-
werking die leidt tot nieuwe zorgproducten, nieu- 

nieuwe onderzoeksvragen, publicaties, patenten, nieuw onderne-
merschap en nieuwe business partners.’ 

 

Expertise om trots op te zijn 
Regelmatig wordt SPRINT benaderd door stakeholders uit de 
zorgmarkt voor het uitvoeren of opzetten van nieuw vraagge-
stuurd onderzoek. ‘SPRINT staat alom bekend om zijn expertise 
op het gebied van user-centered design,’ weet Charissa.   Vanuit 
deze expertise ligt er een aanvraag voor onderzoek naar het meer 
patiëntvriendelijk maken van de zorgomgeving bij het gebruik 
van ‘onrustbanden’. Onrustbanden gebruiken verpleegkundigen 
om patiënten te fixeren aan bed.  
 

Vanuit de afdeling kaakchirurgie, UMCG, ligt bij SPRINT het ver-
zoek voor het organiseren van mechanische belastingtesten van 
kaakimplantaten; vanuit cardiologie, UMCG, wordt expertise ge-
vraagd bij het ontwerpen van hartkleppen. Charissa: ‘Op het sym-
posium praten we u bij over de laatste ontwikkelingen.’ 
 

Medical Device Regulations 
Tijdens het symposium presenteren start-ups hun zorgproducten 
op weg naar marktintroductie; updaten PhD-studenten hun lo-
pende onderzoek en komt Jorrit de Vries, beleidsmedewerker van 
de afdeling Biomedical Engineering, UMCG, vertellen over nieuwe 
ontwikkelingen binnen de Medical Device Regulations (MDR).  

 

Welkom! 
De netwerkdag wordt besloten met de traditionele brainstorm-
sessie waarbij we u willen uitdagen van gedachten te wisselen 
over waar SPRINT in de nabije toekomst haar focus zou moeten 
leggen. Het definitieve programma van het symposium met key 
note speakers wordt binnenkort bekendgemaakt. Charissa: ‘Save 
the date! We zien u graag 8 februari in Groningen.’ ◙ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

SPRINT nieuwsbrief  45, oktober 2018 
 

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het  

ResearchCenter SPRINT.     
 

Locatie: Van Swinderen Huys, Groningen. Aanmelden 
voor het symposium kan via het SPRINT-secretariaat, 

Priscilla Tromp, g.v.p.tromp@umcg.nl   

 

Iedereen gelukkig met  
de memory assistant app Memas   

Leren over gezond leven met Karde AS app 

https://www.imdi-sprint.nl/
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Terje: ‘De praktijk leert dat de Memas-gebruikers gelukkiger zijn, 
minder stress ervaren en dat de digitale ondersteuning via de 
tablet de gebruiker en zijn of haar zorgomgeving duidelijk meer 
zelfvertrouwen geeft in de organisatie van de dagelijkse dingen.’  
 

Inmiddels wordt de personal assistant app Memas in samenwerk-
ing met Europese onderzoekspartners naar de markt gebracht.  
Naar verwachting binnenkort ook in Nederland. Charissa: ‘Op dit 
moment leg ik de laatste hand aan de Nederlandse vertaling van 
de gebruiksaanwijzing van Memas om de introductie van de me-
mory app op de Nederlandse markt te versnellen.’ 
     

User-centered design 
 

Karde ontwikkelt haar user-centered designs in nauwe samenwer-
king met de gebruiker of de doelgroep via het houden informatie 
bijeenkomsten, hands-on workshops, on-line vragenlijstonder-
zoeken en 1:1-contact met de gebruiker. Door dicht bij de be-
leving van de patiënt te blijven, is het mogelijk technologie en 
product naadloos op de wensen van de patiënt af te stemmen en 
kan een verantwoorde keuze worden gemaakt bij de productont-
wikkeling: voor smart phones, tablet, PCs of anderszins. 
  
 

Naast het ontwikkelen van nieuwe slimme zorgtechnologie, is  
Karde AS gespecialiseerd in het brengen van zorginnovatie naar 
de markt. Zo bracht de zorgonderneming onlangs een innova-
tieve aanpak van social networking en e-learning op het gebied 
van polypharmacy management aan de man. Het product onder-
steunt ouderen bij medicatieherinnering met gebruik van sensor-
technologie gekoppeld aan de mobiele telefoon. 
 

Slimme app voor mensen met het syndroom van Down 
 

Onderscheidend is ook de ontwikkeling van een app die mensen 
ondersteunt met leerproblemen zoals mensen met het syndroom 
van Down.  
 

Terje: ‘De e-learning-applicatie help mensen met het syndroom 
van Down bij de organisatie van hun dagelijkse leven. Het geeft 
informatie over maaltijdplanning,  persoonlijke hygiëne, gezonde 
voeding en leefstijl. De app maakt het mogelijk dat mensen met 
het syndroom van Down thuis op zich zelf kunnen blijven wonen 
en kunnen deelnemen aan het sociale leven.’  
 

Charissa: ‘Interessante voorbeelden van zorginnovatie die aanslui-
ten bij de praktijk en die de kwaliteit van leven van de gebruiker 
verhogen. Het zou een mooie uitdaging zijn als Karde en SPRINT 
vanuit die gezamenlijkheid samenwerken in projecten.’ ◙ Meer 
informatie vindt u op de Karde AS website 
 
 
 
 

 

Nieuws: Universiteit Twente (UT), SPRINT 
 

Dr. Geke Ludden genomineerd voor het 
ontwerp van een robot-vest   
 

 

Geke Ludden, UT en SPRINT onderzoekster, is genomineerd  
voor de Viva 400 Billiant Mind award. Viva 400 is de jaarlijkse 
ranking van het weekblad van de 400 meest succesvolle en 
inspirerende vrouwen van Nederland. 
 

Geke Ludden ontwikkelde samen met andere 
onderzoekers en een mode- en textielont-
werper een robot-vest dat mensen helpt bij 
het aannemen van een goede houding. Het 
vest geeft je letterlijk een duwtje in de rug als 
je krom zit en laat hiermee een nieuwe ma-
nier van feedback zien die directer werkt dan 
de nu gebruikelijke grafieken of getallen op 
een scherm. Het vest werd door KIJK Maga-
zine genomineerd in de Beste Tech-Idee 
2018 wedstrijd en wordt toegepast in de ont-
wikkeling van een ‘ademhalingstrainer’ voor 

kinderen met astma. U kunt op Geke stemmen via deze link 
 

SPRINT   Pride & Prejudice 
Binnen SPRINT-context doet Geke Ludden, Interaction Design, UT 
onderzoek binnen het Pride and Prejudice project. Samen met de 
4TUs (Wageningen University & Research, Technical University of 
Eindhoven, Technical University of Delft and University of Twente) 
wordt een effectieve aanpak ontwikkeld voor de preventie van 
chronische ziekten door real-time monitoring en omgevingsbe-
wuste interventie. Het project richt zich op Health & Vitality en 
wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma ‘High tech 
for a sustainable future’. Read more 
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€10,000 voor de beste eHealth4All app 
 

Wereldwijd zijn er meer dan 250.000 
eHealth apps beschikbaar en elke 
dag worden er nieuwe apps ontwik-
keld. Helaas wordt bij de ontwikke-
ling van deze slimme digitale toe-
passingen een grote doelgroep ver-
geten: laaggeletterden, mensen die 
nauwelijks overweg kunnen met di-
gitale toepassingen, mensen met be-
perkte gezondheidsvaardigheden en 
mensen uit niet Westerse landen. 

 

Een gemiste kans, vinden het Nederlandse Centre of Expertise of 
Health Disparities en het National eHealth Living Lab. Juist deze 
mensen kunnen veel baat hebben bij de voordelen die eHealth 
apps bieden. De twee maatschappelijke organisaties dagen inno-
vatoren uit die leemte op te vullen met de beste eHealth4All app.  
 

Voor deelname aan de challenge wordt gevraagd een filmpje van 
maximaal twee minuten in te sturen waarin wordt getoond hoe  
samen met de eindgebruiker tot een eHealth-toepassing wordt 
gekomen. Deadline: 15 November 2018. Read more   

 

Nieuws 
 

Gevraagd: sociale game-ontwikkelaars 
 
 

De Nederlandse overheid zoekt serious games die patiënten 
ondersteunen bij het nemen van dagelijkse beslissingen op 
het gebied van lichamelijke, geestelijke en/of sociale keuzes. 
 

De serious games zorgen ervoor dat bij gebruik patiënten de regie 
over hun eigen leven kunnen nemen in het dagelijks leven thuis, in 
de buurt, op school, op het werk of tijdens het uitoefenen van hun 
hobby’s. De games dragen bij aan de missie: vitaal functionerende 
burgers in een gezonde economie. In de nabije toekomst wil de 
overheid, in samenwerking met de Topsectoren, praktijklocaties 
(proeftuinen) aan gaan bieden om de prototypes te testen met 
faciliteiten voor onderzoek en onderwijs  Via deze oproep kunt u 
een aanvraag doen voor een haalbaarheidsonderzoek. Projectbud-
get: € 30.000.  Deadline: 14 november 2018.  Read more 
 
 
 
 
 

Karde AS   
Oslo, Norway 

 

Samenwerken met zorgpartners in Noorwegen 
 

Knut Eilif Husa (Tellu), Charissa Roossien (SPRINT/
UMCG) en Terje Grimstand (Karde) 

http://www.karde.no/
https://www.utwente.nl/nieuws/!/2018/10/176022/zeven-vrouwelijke-ut-wetenschappers-in-viva-400
http://gekeludden.com/
https://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/ehealth4all
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/sbir-serious-games-beter-functioneren-door-betere-keuzes
http://www.karde.no/

