
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheshta: ‘We hebben gekozen voor een serious game als zorg-
instrument omdat in de praktijk blijkt dat spelenderwijs leren het 
beste effect heeft op een langdurig resultaat. De patiënt heeft 
zelf regie over zijn of haar eigen gezondheid en dat blijkt motive-
rend te werken. En niet onbelangrijk: de serious game ontlast de 
fysiotherapeut die normaal deze beweegtraining doet bij patiën-
ten die een operatie hebben ondergaan. geriaMOVE bespaart op 
zorgkosten,’ stelt de jonge ondernemer tevreden vast. 
 

Binnenkort starten de klinische tests van het ontwikkelde proto-
type en is een haalbaarheidsstudie gestart naar de marktwaarde 
van de game. De technische realisatie van de exergame wordt 
ontwikkeld samen met SPRINT-partner 8D Games in Leeuwarden. 
De doelstelling op termijn is onderzoek te doen naar een moge-
lijke patentaanvraag.  
 

Zover is het nog niet, aldus Beheshta: ‘We zijn eerst op zoek naar 
kennispartners die ons beweegconcept in ziekenhuisomgevin-
gen willen uitproberen in een soort van multi-center-trial. Op 
basis van dit onderzoek willen we de serious game verfijnen en 
geschikt maken voor een heterogeen publiek in niveau en cul-
tuur die de kwaliteit van leven van de patiënt verhoogt. Doel is  
zorgproduct op de markt te zetten dat de gezondheidszorg ver-
andert en de kwaliteit van leven van mensen verbetert.’  
 

Informatie Wilt u als zorgpartner participeren in de multi-center 
trial, of wilt u meer weten over geriaMOVE, neem dan contact op 
met Beheshta Doestzada, b.doestzada@student.rug.nl 
 
In de SPRINT nieuwsbrief stellen we regelmatig nationale en in-
ternationale zorgpartners voor met als doel samen te werken 
aan een betere kwaliteit van zorgverlening. In dit nummer: Tellu 
IoT AS, Oslo, Noorwegen. 

 

Mensen digitaal verbinden 
 

Bellen met Ole Christian Olssøn, CEO Tellu 
IoT AS, in Oslo, Noorwegen, geeft je een 
gevoel van diepe betrokkenheid bij zorgin-
novatie. Betrokkenheid vanuit de overtui-
ging de kwaliteit van zorg te maximaliseren 
door zorgvragers en zorgaanbieders met 
elkaar te verbinden via het TelluCloud plat- 

form. Ole Christian: ‘Tellu AS  koppelt  zorgvraag, maatschappij 
en zorgaanbieders op een onderscheidende manier aan elkaar 
gebruikmakend van de uitdagingen die het Internet of Things  
biedt. Doel is het inrichten en garanderen van een duurzame en 
veillige gezondheidsomgeving waardoor de kwaliteit van leven 
van zorggebruikers wordt geoptimaliseerd.’ 
 

Kwetsbare ouderen monitoren 
Tellu AS maakt het verschil in het inrichten van een veilige zorg-
omgeving door gebruik te maken van high-tech camera's op 
basis van sensortechnologie in combinatie met nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van AI. Het systeem is uiterst effectief om 
kwetsbare mensen, waaronder mensen met dementie, te monito-
ren bij typische use-cases zoals ‘het uit bed vallen van de patiënt’ 
of het monitoren van kwetsbare patiënten die bijvoorbeeld niet 
binnen een bepaald aantal minuten naar de kamer terugkeren. 
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Steeds meer ziekenhuizen willen beweegziekenhuis zijn. Be-
weegziekenhuizen richten hun zorgomgeving zo in dat pati-
ënten de ruimte hebben om te bewegen. Onderzoek laat zien 
dat patiënten in een goede lichamelijke conditie beter voor-
bereid en weerbaar zijn voor en na een operatie en tijdens de 
revalidatie. Beheshta Doestzada, student Biomedical Sciences 
and Medicine, en CEO van de Groningse zorgonderneming  
geriaMOVE, ontwerpt met SPRINT een digitaal beweegspel of 
serious game, die patiënten uitdaagt hun beenspieren te be-
wegen vanuit het ziekenhuisbed. 
 

Voordeel van gezonde spieren 
 

Patiënten brengen gemiddeld meer dan 90 % van de dag door op 
hun kamer na ziekenhuisopname en 75% blijft hangen in of om 
het bed. ‘Door langdurig liggen, nemen breinfunctie, spierkracht 
en uithoudingsvermogen af en wordt de kans op complicaties na 
een operatie groter,’ vertelt Beheshta Doestzada van geriaMOVE. 
 

Zelf je beenspieren trainen 
 

Onderzoek laat zien dat meer beweging tijdens een ziekenhuisop-
name de fysieke gesteldheid van patiënten aanzienlijk verbetert 
en daarmee het herstel na een operatie versnelt. Beheshta: ‘Zie-
kenhuispatiënten die een week op bed liggen verliezen ongeveer 
1 kilo aan spieren. De afname aan gezonde spieren maakt het las-
tiger te bewegen wat de kans op een snel herstel bemoeilijkt.’  
 

De UMCG spin-off geriaMOVE ontwikkelt een gelijknamige seri-
ous game die ouderen spelenderwijs prikkelt hun spieren te be-
wegen na een buikoperatie. De game is makkelijk in gebruik en 
kan via I-Pad of laptop worden gespeeld vanuit bed. De exergame 
daagt patiënten uit een bal voor te bewegen met de voet waarbij 
de beenspieren worden aangetrokken en weer ontspannen. Be-
heshta: ‘Mensen met getrainde beenspieren blijken thuis veel 
sneller te herstellen van de operatie en veel minder napijn te heb-
ben bij de dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld bij het uitlaten van 
de hond.’  
 

Effectief besparen op ziektekosten 
Serious games zijn digitale spellen die steeds meer als eHealth  
worden ingezet door zorgverleners in zelfzorg-programma’s.  
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De SPRINT nieuwsbrief informeert partners en 

fans over nieuw en lopend onderzoek en samen-

werking binnen ResearchCenter SPRINT.     

 

geriaMOVE serious game  ontzorgt de fysiotherapeut   

Beheshta Doestzada: ‘geraiMOVE zoekt partners om de 
serious game in ziekenhuisomgevingen te testen.’ 

https://www.imdi-sprint.nl/
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Veiligheidssystemen en geo-fencing 
 

Mensen met dementie hebben de neiging te verdwalen, soms in 
de meest vertrouwde omgeving, weet Ole Christian: ‘Door geo-
fencing in te zetten als signaleringstechnologie is het voor zorg-
medewerkers en familie mogelijk iemand met dementie 24/7 te 
traceren.’ 
 

Geo-fencing is het virtueel afbakenen van een geografisch gebied 
door middel van GPS. De TelluCloud verzamelt alle informatie en 
data die via geo-fencing worden gegenereerd. Op basis van de 
data kan via TelluCloud van iedere patiënt met dementie een per-
soonlijk gezondheidsdossier worden bijgehouden die patiëntge-
richte gezondheidszorg naar een hoger niveau tilt. Ole Christian: 
'De ondersteunende technologie van Tellu kan een grote hulp zijn 
bij het leven met dementie.' 
 

Ericsson research 
Tellu AS is meer dan een decennium geleden opgericht als een 
spin-off van Ericsson Research in Noorwegen. Op basis van de 
jarenlange expertise binnen het domein Internet of Things heeft 
het IT-bedrijf het TelluCloud-platform ontwikkeld. Met succes. Ole 
Christian: 'Tellu werkt actief samen met allerhande partners waar-
onder applicatieontwikkelaars, serviceproviders en systeeminte-
gratoren. Samen leveren we betrouwbare en innovatieve oplossin-
gen voor een optimale en veilige zorgomgeving.' 
 

Innovatieve zorgoplossingen op maat  
Tellu AS en SPRINT leerden elkaar als zorgpartner kennen via Cha-
rissa Roossien, SPRINT MT, die een detachering deed bij IT-be-
drijven in de buurt van Oslo als onderdeel van het Europese Re-
mind-project dat uitwisseling tussen bedrijven en universiteiten 
stimuleert. Uit de contacten werd duidelijk dat zowel Tellu IoT AS 
als Research Centre of Excellence SPRINT patiëntgerichte zorgin-
novatie centraal stellen, evenals Tellu's partner x-Guard. 
 

x-Guard heeft een App ontworpen die de veiligheid van werkne-
mers monitort in gevaarlijke beroepen die mogelijke hulp nodig 
hebben in plotselinge en acuut voorkomende gevaarlijke situaties.  
Bijvoorbeeld in werkomgevingen van sociale- en psychische zorg-
verlening of thuiszorgmedewerkers, verpleegkundigen, gezond-
heidspersoneel, beveiligingsmedewerkers, werknemers die gebou-
wen, schepen of mijnen inspecteren, of voor het monitoren van de  
veiligheid op basis van sensortechnologie van personen die zich 
op een afgelegen locatie bevinden of in grote gebouwen en fa-
brieken.  
 

‘Door gebruik te maken van het unieke Tellu IoT platform kunnen 
we mensen en aan technologie verbinden met als doel de veilig-
heid van patiënten te verhogen en daarmee de kwaliteit van leven 
te verbeteren,’ besluit Tellu's AS CEO vanuit Oslo. 
 

Meer informatie vindt u op de Tellu AS website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Save the Date: Vrijdag 27 September 2019 promoveert Carola 
Engbers aan de Universiteit Twente op het SPRINT-onder-
zoek Cyclist RoadUser Interaction Support (CRUISer). 
  

Veilig blijven fietsen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Nederland is fietsen een van de belangrijkste fysieke activitei-
ten voor ouderen om gezond en mobiel te blijven. Fietsen is een 
efficiënt transportmiddel voor korte winkeltrips, vrienden te be-
zoeken en voor recreatie. Fietsen draagt op een positieve manier 
bij aan gezondheid, mobiliteit en kwaliteit van leven, terwijl het 
verlies van mobiliteit kan leiden tot depressie en eenzaamheid. 
 

Carola Engbers: 'Mobiel blijven is cruciaal voor het behoud van  
een sociaal leven en voor het gevoel van onaf-
hankelijkheid bij ouderen. Maar ouderen lopen  
ook een groter risico om met hun fiets te val-
len en een ernstig letsel op te lopen in vergelij-
king met jongere fietsers. Voor mijn proef-
schrift heb ik onderzocht hoe technologie vei-
lig en comfortabel fietsen door ouderen kan 
ondersteunen.' 

 

Preventie van fietsongelukken 
Bij een vergrijzende bevolking wordt verwacht dat het aantal ern-
stig gewonde oudere fietsers in 2020 alleen al in Nederland zal 
toenemen tot 15.000 per jaar. Preventie van fietsongevallen van 
en door ouderen op de fiets is daarom belangrijk. Carola: 'Ver-
schillende factoren beïnvloeden het risico op fietsongevallen, zo-
als het rijgedrag van de oudere fietser zelf, de inzet van technolo-
gie en de interactie met andere weggebruikers.’ 
 

Carola Engbers is psycholoog en promoveert in sep-
tember op haar proefschrift hoe technologie kan bij-
dragen aan veilig en comfortabel fietsen door ouderen. 
Ze doet haar onderzoek samen met PhD student Frank 
Westerhuis, Clinical Neuropsychology, aan de RUG. 

 

User-centered design 
 

In haar promotieonderzoek ontwikkelde Carla als ondersteuning 
voor de fietsende oudere opvallende fietsverlichtingsassistenten 
aan de voor- en achterkant van de fiets die de fietser waarschuwt 
bij naderend verkeer. Voor de klinische tests zijn 20 oudere fiet-
sers (> 64 jaar) ingezet om het gebruik van extra verlichtingson-
dersteuning te testen op onder meer gebruikerservaring en ge-
dragseffecten bij het fietsen op een vooraf gedefinieerde route 
met en zonder ondersteuning van beide verlichtingsassistenten. 
Tijdens deze rijtests werd de fietser geconfronteerd met twee 
gecontroleerde scenario's: interactie met een fietser die inhaalt en 
met een tegemoetkomende fietser. 
 

Het onderzoek liet zien dat in beide scenario’s het gebruik van de 
verlichtingsassistenten positief werden ervaren, waarbij de verlich-
tingsassistent aangebracht aan de achterzijde van de fiets als nut-
tiger werd ervaren. Het gebruik van de vooraanzichtverlichting 
resulteerde in minder zijdelingse afstand tot de naderende tege-
moetkomende fietser, terwijl het gebruik van de achteruitkijkassis-
tent geen effect had op de laterale afstand. ◙ 
 

CRUISer is een publiek-privaat onderzoeksproject waarin Research 
Centre of Excellence SPRINT, Universiteit Twente, INDES, Roes-
singh Research and Development en de Rijksuniversiteit Gronin-
gen samenwerken. Klik hier voor meer informatie 
 
 
 

Kwetsbare ouderen monitoren 

 Fietsverlichtingsassistent 

https://www.fabiodisconzi.com/open-h2020/projects/207045/index.html
https://www.fabiodisconzi.com/open-h2020/projects/207045/index.html
https://www.tellucloud.com/
http://www.rrd.nl/cruiser/

