
 

Kennismaken met Ir. Jeroen Klijs, nieuwe 
financieel manager van SPRINT 
 

 

‘Geen prototypes op de plank!’ 
 
Zorginnovatie naar de markt brengen door meer markt-
gericht denken en samenwerking, is ook de missie van  
de nieuwe financieel manager van SPRINT, Jeroen Klijs. 
Hij heeft zin in zijn nieuwe uitdaging: ‘SPRINT is toon-
aangevend in het ontwikkelen van prototypes vanuit we-
tenschappelijk onderzoek, maar prototypes zijn pas waar-
devol als ze ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de 
gebruiker.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeroen Klijs 
 
 

Van open innovatiecultuur naar marktintroductie 
Meer inzetten op ontwerp- en vraaggericht onderzoek waar-
bij de maatschappelijke en economische meerwaarde van een 
product leidend is, moet zorgen voor meer investeerders om 
door SPRINT ontwikkelde zorginnovatie naar de markt te 
brengen: ‘We willen vanuit een open innovatiecultuur samen 
werken aan het vermarkten van zorginnovatie van de toe-
komst,’ blikt de jonge ondernemer vooruit. 

 

Een nieuwe puzzel leggen 
Zijn eerste stap op weg naar een meer zorgmarkt-gerichte 
strategie is het in kaart brengen en zichtbaarheid geven van 
de aanwezige expertise aan human capital, kennis, kunde en 
hoogwaardige technologie binnen het bestaande SPRINT-
netwerk. Die inventarisatie moet leiden naar nieuwe duurza-
me partnerschappen die het innovatieproces versnellen: ‘Zie 
het als het opnieuw leggen van een puzzel waarbij, door de 
stukjes van de puzzel soms anders te leggen, anders op el-
kaar aan te laten sluiten, de weg wordt geopend naar nieuwe 
zorginnovatie die commercieel kan worden benut.’   
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IVWear succesvol met draagbare infuus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

De Groningse start-up IVWear timmert aan de weg met 
patiëntvriendelijke zorginnovatie. Mei jl. wonnen de stu-
dent-ondernemers de prestigieuze student-start-up Anner 
Award, vorige week werd bekend dat IVWear een subsidie-
lening is toegekend vanuit het  Take-off 2 Vroegefasetraject-
programma (ZonMw/NWO). Het programma financiert inno-
vatieve nieuwe bedrijvigheid vanuit universiteiten. IVWear is 
ontstaan vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en SPRINT. 

 

Ivy One gebruiksklaar voor marktintroductie 
 

IVWear ontwikkelde een draag- 
bare infuustas die de gebrui-
kersonvriendelijke infuuspaal 
moet vervangen: ‘Het beeld van 
de patiënt met zijn of haar in-
fuuspaal staat voor ziek zijn en 
afhankelijkheid. IVWear wil dát 
beeld voorgoed veranderen.’  
 

Wetenschappelijk onderzoek  
onderschrijft dat fysieke bewe- 

ging een belangrijke  factor vormt voor herstel, maar dat de 
infuuspaal bewegen juist moeilijk maakt. De paal is groot, 
zwaar, log en zichtbaar. Met het gepatenteerde draagbare 
infuus, de Ivy One, zijn patiënten verlost van de infuuspaal en 
in staat gesteld meer te bewegen. Patiënten komen vaker uit 
bed, herstellen sneller en  kunnen hierdoor eerder naar huis. 
De markt voor de Groningse zorgonderneming ligt open: 
alleen al in Nederland krijgen meer dan 1.000.000 patiënten 
per jaar een infuus.   

 
‘ 

Het Northern Knowledge innovatieplatform 
sprak onlangs met IVWear over hun drijfveren  
met de Yvy One de markt op te gaan. Lees hier 
hun verhaal >> 

 
 
 
 

 

 

SPRINT nieuwsbrief 50, juli-augustus 2019 
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het  

ResearchCenter SPRINT.     
 

SPRINT-zorginnovatie 
 

Patiënt gecentreerde  
enkel voet orthese 
(EVO)  

Foto website Anner Award 

https://www.imdi-sprint.nl/category/nieuws/
https://www.imdi-sprint.nl/category/nieuws/
https://www.imdi-sprint.nl/category/nieuws/
https://www.imdi-sprint.nl/
https://www.imdi-sprint.nl/afgeronde-projecten/intelligente-enkel-voet-orthese-evo
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Regionale setting 
Om de puzzel handzaam vorm te kunnen geven, is Jeroen 
bijna dagelijks in gesprek met onderzoekers, ondernemers, 
studenten, beleidsmakers, zorggebruikers, iedereen die be-
trokken is bij zorginnovatie: ‘Ik wil uit eerste hand horen wat 
hun behoeftes en wensen zijn en hoe SPRINT als netwerk 
daarin kan ondersteunen. Als we die inventarisatie rond heb-
ben, gaan we samen ons proces  om zorgoplossingen naar de 
markt te brengen, versterken.’ 
 

Het klimaat naar versnelling van productinnovatie noemt Je-
roen binnen SPRINT optimaal: ‘SPRINT leunt op een uitge-
breid publiek-privaat netwerk aan expertise in belangrijke 
kennisregio’s  als Noord- en Oost-Nederland. Het is het mak-
kelijkst om innovatie eerst op regionale schaal tot succes te 
maken. Daarna kunnen we dankzij SPRINT meteen opschalen 
naar de volgende regio.’ 
 

Innovatie Agenda 
 

Aan de slag dus. Al te veel vooruitlopen 
op concrete activiteiten wil de SPRINT-
strateeg nog niet, maar een tipje van de 
sluier wordt onthuld: ‘We gaan in het 
najaar fysieke bijeenkomsten organise-
ren tussen SPRINT-stakeholders waar 
kennismaken en expertise-uitwisseling 
centraal staan.’ 
 

Op basis van die bijeenkomsten wordt een SPRINT-specifieke 
Innovatie Agenda opgesteld die moet leiden tot patiëntge-
richte productinnovatie en meer R&D-investering. Naast het 
intensiveren van de contacten binnen het SPRINT-netwerk zal 
Jeroen ondersteuning bieden bij het aanvragen van project-
subsidies. Jeroen: ‘De Innovatie Agenda is het laatste puzzel-
stukje die randvoorwaarden moet scheppen om zorginnovatie 
succesvol naar de markt te brengen. Geen prototypes meer 
op de plank, daar gaan we voor.’ 
 

Ir. Jeroen Klijs is ook CEO van de onderneming Mattch. Mattch richt 
zich op innovatieve netwerken. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage le-
veren aan de SPRINT Innovatie Agenda, neem dan contact op met 
Jeroen Klijs via (m) 06 376 120 74  of email Jeroen.Klijs@mattch.eu 

 
Eerste Twente TechMed event, 6 juni 2019, Enschede 
 

Naar de zorg van morgen 
 

Meer dan 350 relaties in de zorginnovatie bezochten be-
gin juni het eerste TechMed event in een voormalige han-
gar van Vliegveld Twente. Onderzoekers, industrie en zorg-
professionals bogen zich over de vraag hoe de zorg van de 
toekomst samen vorm te geven en de rol die het nieuwe 
Technical Medical Centre (TechMed), Universiteit Twente, 
daarin kan spelen. Het TechMed Centre heeft als missie zorg-
innovatie van de toekomst te bevorderen door inzet van nieu-
we technologie en de Technical Medical community in Neder-
land een platform te bieden. Dr. ir. Geke Ludden, Associate 
Professor Interaction Design, Universiteit Twente, en SPRINT-
onderzoeker, bezocht TechMed. Haar verslag. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Geke: Het succesvolle evenement concen-
treerde zich op de vijf onderzoeksgebie-
den waarin het TechMed Centre onder-
scheidend is: Imaging & Diagnostics; Me-
dical physiology; Bioengineering techno-
logies; Health, well-being & technology 
en Bio-robotics.  
 

Tijdens de bijeenkomst stonden twee vragen centraal. De 
eerste vraag focuste op de uitdaging hoe kennis uit onder-
zoek ook daadwerkelijk naar valorisatie te leiden. En waar be-
ren op de weg liggen. Key-note speaker Prof. dr. Peter Burns 
van de Universiteit van Toronto erkent vanuit zijn eigen ervar-
ing dat valorisatie van onderzoek een gegeven is, en tot suc-
ces kan leiden, maar vraagt zich wel af of de druk die dat met 
zich meebrengt het onderzoek niet in de weg zit: ‘Iedereen die 
werkzaam is in biomedisch onderzoek is zich ervan bewust dat 
onderzoekers publiek geld moeten verantwoorden. Maar waar 
de grens ligt tussen onderzoek en valorisatie is volstrekt on-
duidelijk. Sterker, in het wetenschappelijke journal Nature werd 
de valorisatiedruk voor onderzoekers omschreven als 'de ti-
rannie van de vermarkting'.  
 

Inclusieve gezondheidszorg 
 

De tweede discussie ging in op de vraag 
hoe de zorgvrager optimaal te betrekken 
bij het proces naar zorginnovatie. Key-
note speaker drs. Bas van Dungen, direc-
teur-generaal Curative Care op het Min-
isterie van Gezondheid, Welvaart en 
Sport (VWS), daagde de aanwezigen uit 
eens bij zichzelf te rade te gaan of ze de 
patiënt wel bij hun onderzoek betrekken, 

en zo ja hoe. Uit de discussie bleek dat onderzoekers patiënt-
participatie in onderzoek soms lastig vinden, omdat de 
zorgvrager of burger vaak niet over de laatste kennis beschikt. 
Wel wordt benadrukt dat, door de zorggebruiker in een vroeg 
stadium te betrekken in het proces van productontwikkeling, 
dat de beste garantie biedt kennis naar de markt te brengen. 
 

Burger-wetenschap 
 
 

Naast de discussies over de voorwaarden naar zorginnovatie, 
waren er paneldiscussies over de uitdagingen die werken aan 
de zorg van morgen zo aantrekkelijk maakt: het multidiscipli-
naire onderzoek, de inzet van wearable technology, ethiek in 
relatie tot gedragsverandering, inzet van technologie in relatie 
tot emotionele acceptatie en vooral de uitdaging gezondheids 
zorg op maat te bieden en de burger daar een belangrijke 
stem in te geven.  
 

De belangrijkste stem, concluderen dr. Femke Nijboer en dr. 
Renske van Wijk, onderzoekers UT en TechMed Centre, na een 
paneldiscussie over ‘the role of citizens in innovation in health 
and wellbeing’: De trend meer in te zetten op preventieve zorg 
in plaats van helende gezondheidszorg kan alleen succesvol zijn 
bij een optimale samenwerking in een vroeg stadium tussen 
gebruiker en onderzoeker. Noem het gebruik maken van incli-
sieve burger-wetenschap. Meer over TechMed 2019 via deze link 

  
 

SPRINT-zorginnovatie 
 

Cyclist Road-User  
Interaction Support (CRUISer) 

TechMed Event 2019 

Foto website TechMed Centre 

http://www.mattch.eu
https://www.utwente.nl/en/techmed/events/the-techmed-event/
https://www.utwente.nl/en/techmed/events/the-techmed-event/
http://www.rrd.nl/cruiser/

