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SPRINT vernieuwt zorgmarkt
Een zaal vol publiek-private adrenaline op het SPRINT-symposium 2019 in Groningen begin februari. Ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers, investeerders, studenten, promovendi en maatschappelijke organisaties, maakten kennis met
nieuwe zorginnovatie op weg naar de markt die vanuit
SPRINT-boezem is en wordt ontwikkeld.
Een netwerkdag waarbij de SPRINTpartners zich lieten informeren over
samenwerkingsuitdagingen die het
Center of Research Excellence en de
partners elkaar de komende jaren bieden. Zorgpassie met een missie waarin
de gebruiker centraal staat, meldt Prof.
Bart Verkerke, technisch-wetenschappelijk directeur van SPRINT, tijdens het symposium. Met een nadruk op preventie, implementatie en multidisciplinair samenwerken om de kwaliteit van leven van (chronische) patiënten te verbeteren en de zorgverlener te ontlasten. Bart: ‘Eind 2018 lag ik zelf
kort in het ziekenhuis en dan ervaar je bijvoorbeeld aan den lijve
de praktische obstakels die een patiënt tegenkomt om meer te
bewegen na ziekenhuisopname zoals de overbekende infuuspaal.
SPRINT ontwikkelt innovatie die mensen meer regie geeft over
hun gezondheid thuis, op het werk en in een ziekenhuisomgeving.’ Een overzicht van onderscheidende zorginnovatie waarbij
zelfregie leidraad is.
Productinnovatie

Ivy One infuustas geeft patiënt meer bewegingsruimte
Meerdere onderzoeken onderschrijven
dat beweging een belangrijke factor
vormt voor het herstel van patiënten.
Door meer beweging kunnen patiënten eerder naar huis na ziekenhuisopname. Maar de infuuspaal maakt bewegen juist moeilijk. De paal is groot,
zwaar, log en bovenal zichtbaar. Alleen
al in Nederland krijgen meer dan 1.000.000 patiënten per jaar een
infuus. IVWear is een Groningse startup, ontstaan vanuit SPRINT/
UMCG-boezem, die in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een draagbaar prototype infuustas heeft ontwikkeld als
vervanging van de infuuspaal. Met het gepatenteerde draagbare
infuus, de Ivy One, zijn patiënten verlost van de infuuspaal en
worden zij in staat gesteld meer te bewegen. De Ivy One is geschikt voor 500 ml infuusvoeding met een constante flow, heeft
een lang energieverbruik, weegt minder dan 1 kilogram en heeft
de omvang van een broodtrommel. IVWear
Hoofd-, arm-, rompondersteuning voor Duchenne-patiënt
Meer regie hebben over eigen leven staat ook centraal binnen het
Symbionics: Co-Adaptive Assistive Devices onderzoek. Zes landelijke universiteiten ontwikkelden samen met de industrie en de
gebruiker adaptieve hoofd-, arm,- en rompondersteuning om
mensen met spierdystrofie (Duchenne) te ondersteunen bij hun
dagelijkse activiteiten zoals het drinken van een kopje koffie.

Anouk Geers, SPRINT-promovendus Universiteit Twente, in gesprek met Prof. Jaap Buurke, medisch-wetenschappelijk directeur van SPRINT, over de inzet van co-adaptieve hulpmiddelen.

Naast het ontwikkelen van nieuwe prototypes genereert Symbionics nieuwe kennis voor vervolgonderzoek en levert de publiekprivate samenwerking een massa aan big data die verder geanalyseerd kan worden op weg naar nieuwe innovatie. Het onderzoek
is november 2018 afgesloten met een slotsymposium. In 2019
promoveren 8 onderzoekers op Symbionics. De ontwikkelde prototypes worden verder ontwikkeld naar marktintroductie.
Informatie over het Symbionics: Co-Adaptive Assistive Devices vindt u
in de november-december nieuwsbrief en op de SPRINT-website.

Best Poster Award voor preventie diabetische voetwondjes
Succes binnen Symbionics: Co-Adaptive Assistive Devices ook voor Roy
Reints, SPRINT-promovendus. De Gro–
ningse onderzoeker werd onlangs tijdens de Groningen Engineering Center Annual Scientific Meeting onderscheiden met de Best Poster Award
voor de ‘Dynamic ulcer prevention
insole’. De dynamische inlegzool is ontworpen voor preventie van
diabetische voetulcera. Het gepatenteerde voetzool-ontwerp bestaat uit kleine elementen die alleen naar beneden bewegen wanneer de druk een bepaalde drempel overschrijdt. Het verplaatsen
van de elementen zorgt voor ontlasten van hoge druk door herverdeling van de druk naar aangrenzende elementen zonder de
stabiliteit te beïnvloeden. Meer dan 800.000 mensen in Nederland
hebben Diabetes Mellitus type 2. De verwachting is dat dit zal
groeien naar anderhalf miljoen in 2023. Meer informatie vindt u hier
Medicatie-mixer voor patiënten met taaislijmziekte
De zoektocht naar de kwaliteit van
leven begint altijd bij jezelf. Bas Peter Dijkema, SPRINT-onderzoeker Biomedical Engineering, is Cystic Fibrosepatiënt (taaislijmziekte). Om zijn kwaliteit van leven op peil te houden, is de
Groningse onderzoeker dagelijks aangewezen op het nemen van medicatie.
Een noodzakelijke, maar tijdrovende en energievretende activiteit.
Bas Peter: ‘Ik merkte dat mijn therapietrouw erg beïnvloed werd
door de vele handelingen die ik steeds moet verrichten in de organisatie van mijn medicijngebruik.’ Om de dagelijkse routine van
medicijngebruik klantvriendelijker te maken, ontwikkelde de Groningse student een nieuw prototype: de Medspresso Making Nabulation a Habit.
Het ontwikkelde prototype biedt de mogelijkheid een spuit gevuld met fysiologisch zout samen met een capsule met het medicijn in poedervorm in het apparaat te plaatsen. De Medspresso
spuit op een aangegeven moment het fysiologisch zout bij het
medicijn en begint het te zwenken. Bas Peter: ‘Hierdoor kan het
medicijn gemengd klaar staan wanneer de gebruiker het nodig
heeft. Geen wachttijd, niet meer het klaarmaken van het medicijn
meenemen in de planning van je dag, kortom: een bevordering
van het gebruiksgemak.’
Meer dan 1.500 mensen, waarvan 650 kinderen, in Nederland
hebben Cystic Fibrosis. Medspresso won vorig jaar de best-patient-centered-design award op de Dutch Hacking Health (foto).
Meer informatie bij Bas Peter Dijkema: baspeterdijkema@hotmail.com
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De Medical Devices Regulations (MDR) beschermen de
consument tegen falende zorgproducten. Maar belemmert overregulering niet de weg naar nieuwe innovatie?

Ir. Jorrit de Vries, UMCG-Atos Origin, geeft bootcamps over de
ins-en-outs van de MDR en heeft een eigen checklist ontwikkeld om vooraf te checken of zorginnovatie onder MDR valt
of niet.
SPRINT-productinnovatie

Indirocker voorkomt sportblessures
Ongeveer één op de vijf hardlopers heeft tijdens het hardlopen
pijn aan de achillespees en aan
de peesplaat onder de voet.
Meerdere onderzoeken tonen aan
dat een schoen met een verstijfde
zool met een sterke afronding belastingverlagend kan werken op
de achillespees. Hardlopers zijn
gebaat bij een betere afwikkelcorrectie (vorm van de schoenzool).
SPRINT-promovendus Laurens van Kouwenhove, UMCG, de orthopedische schoen- en instrumentmakerij OIM, software-ontwikkelingsbedrijf aXtion en Hulotech, specialist in rapid prototyping,
ontwikkelen een schoen met rockerzool voor hardlopers door op
basis van meetmethodes de ideale afwikkelcorrecties te bepalen
door individuele eigenschappen van een voet en het looppatroon
in een algoritme te vertalen naar een schoenzoolmodel. Indirock
Duurzaam gezond op de werkplek
Als gevolg van de vergrijzing
neemt in de westerse wereld de
gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking aanzienlijk toe.
De gevolgen hiervan voor het arbeidsproces zijn groot. Ouder wor
den gaat gepaard met fysieke en
cognitieve veranderingen die van
invloed kunnen zijn op het uitvoeren van werkzaamheden. SPRINT@Work, Lode Holding BV en BV
Beatrixoord ontwikkelen een decision-support-systeem dat werknemers langer en duurzamer aan het werk moet houden. Het systeem bestaat uit een set aan meetinstrumenten die stress, werkhouding, klimaat, fysieke activiteit, zitgedrag en alertheid van de
werknemer meten op de werkplek. Het systeem geneert data en
tools voor de werknemer om regie over zijn of haar eigen gezondheid te nemen op de werkplek. SPRINT@Work
Ondervoeding screenen op klantvriendelijke manier
Ondervoeding vormt een belangrijke blokkade
bij een snel herstel van een patiënt. Omdat het
meten van voedingswaarden via bloedmonsters
complex is, deed Peter Tuin, masterstudent Biomedical Engineering SPRINT/UMCG, onderzoek
naar een redelijk alternatief. Zijn oplossing: mate
van ondervoeding monitoren door naar haren te kijken. Peter:
‘Gezonde haren hebben snel delende cellen vol eiwitten, mineralen, vitamines. De voedingsstoffen geven de cellen energie en zorgen voor een volwaardige groei. Haarcellen zonder voldoende
voedingsstoffen zullen andere eigenschappen krijgen, omdat de
cel-synthese bij een gebrek aan voedingsstoffen verstoord wordt.’
Tuin en partners ontwikkelden een meetsysteem om de celeigenschappen te meten. Op dit moment wordt de mogelijkheid van
een patentaanvraag onderzocht. Aanvullend (klinisch) onderzoek
moet de waarde van het meetsysteem verder bevestigen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Tuin via
Petertuin10@gmail.com

SPRINT-symposium-debat. Stelling: door de overheid gelanceerde
publiek-private calls zijn gedoemd te mislukken, omdat ondernemers niet of nauwelijks bij de inhoud van de call betrokken worden.

Lopend onderzoek

Pride & Prejudice - Universiteit Twente (UT)
Lichaamsbeweging en voeding zijn twee belangrijke factoren voor een gezonde levensstijl.
Beide zijn niet alleen moeilijk voor mensen om te
veranderen op de lange termijn, maar ze zijn ook
moeilijk te meten. Binnen Pride and Prejudice
(Tackling chronic disease prevention through reallife monitoring and context-aware intervention design) doet dr.
Geke Ludden, UHD bij de UTwente, onderzoek naar een nieuwe
methodiek van monitoren van een gezonde leefstijl. Het nieuwe
aan dit project is het combineren van monitoring in real-life via
sensoren (voedselinname, fysieke activiteit en gezondheidsparameters) met de ontwikkeling van ontwerpinterventies op verschillende niveaus van het systeem (persoon, groep, maatschappij), en
evaluatie van effectiviteit van gecombineerde interventies (op
lange termijn). Pride and Prejudice
Nieuwe spin-offs

Recent zijn 2 nieuwe spin-offs vanuit SPRINT-boezem de markt
op gegaan. Het bedrijf geriaMOVE ontwikkelt een trainingssysteem om in een ziekenhuisbed je beenspieren te blijven oefenen.
geriaMOVE speelt in op de wens van het UMCG een beweegziekenhuis te worden en te zijn. Het tweede bedrijf is CMC. CMC
ontwikkelt een medicijn-verdeelmachine. In een van de komende
nieuwsbrieven stellen we de publiek-private missies aan u voor.
Publiek-private uitdagingen 2019

UMCG digitaal: Persoonlijke gezondheidsdossiers
Nieuwe kansen voor publiek-private samenwerking ook vanuit UMCG, meldt Prof. Erik Boddeke.
Het Lifelines-onderzoeksprogramma in NoordNederland gaat in samenwerking met het recent
geopende Data Science Center in Health (DASH)
van het UMCG, digitale persoonlijke gezondheidsdossiers maken van de deelnemers aan Lifelines. Lifelines maakt
onderzoek mogelijk naar gezonder oud worden door lichaamsmaterialen en data beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Inmiddels doen meer dan 167.000 burgers mee aan het onderzoek.
Verder meldt Boddeke dat medio 2019 vanuit het UMCG een call
wordt opengesteld gericht op publiek-privaat onderzoek.
IMDI calls 2019
Publiek-private stimulans voor het ontwikkelen
van zorgtechnologie en zorgproducten ook vanuit moederorganisatie Innovative Medicine Devices Initiative (IMDI), waaronder SPRINT een van
de 8 Centers of Research Excellence is, kondigt
Prof. Hans Rietman, voorzitter van de IMDI-stuurgroep, aan. Onlangs is door IMDI samen met de Dutch Cardio
Vascular Alliance de IMDI-DCVA call ‘Hart voor Duurzame zorg’
opengesteld. De call richt zich op de ontwikkeling van medische
technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van
hart- en vaatziekten. Deadline: 9 april 2019. Meer over de IMDIDCVA call op de Life Sciences & Health publiek-private dag in
Utrecht, 7 maart. Een tweede IMDI-call gericht op multidisciplinair
onderzoek, publiek-privaat samenwerken en implementatie van
zorginnovatie zal medio 2019 het licht zien. Wordt vervolgd. ◙

