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Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het
ResearchCenter SPRINT.

SPRINT-symposium, 13 februari 2020: Personalized technologies for more healthy years.

‘Van patiënt naar burger’

In dit nummer:
 Slimme 3D-technologie verandert zorg
 Pride & Prejudice: naar een gezonde leefstijl
Uitreiking IMDI-Talentprijs 2018-2019

Nieuw camerasysteem voor valpreventie ouderen genomineerd
BME-Master-student Peter Tuin,
Rijksuniversiteit Groningen, is genomineerd voor de IMDI-Talentprijs (2018-2019) voor duurzame
zorg. Hij ontwikkelde een camerasysteem om het valrisico bij onder
meer ouderen in te schatten. Het
vallen van ouderen brengt veel
leed en medische kosten met zich
mee, weet de jonge onderzoeker: ’Denk aan gebroken heupen en angst om te lopen na een eerdere
val. En met de vergrijzing voor de deur neemt het
probleem alleen maar toe.’

Tuin’s camerasysteem bouwt voort op onderzoek van Tibor Hortobágyi, hoogleraar Healthy Ageing, UMCG. Hortobágyi werkt met zijn team aan een methode om het valrisico in te schatten door testpersonen over balansbalken
met verschillende breedtes te laten lopen. Peter: ‘Het camerasysteem dat ik heb ontworpen meet de gewenste
variabelen van het lopen over de balansbalk. Het prototype dat is gebouwd, toont aan dat mijn concept werkt en
kosteneffectief is.’ De IMDI-Talentprijs is voor het beste
afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel en/
of een daaraan gekoppelde e-Health-toepassing. Op het
IMDI-congres van 27 november a.s. wordt bekend gemaakt wie er naar huis gaat met de prijs van €1500,-.
Balanslopen over strepen
in een proefomgeving

IMDI Congres 2019: Technologie voor betaalbare & bemensbare zorg
Woensdag 27 november 2019; 12.15-17.30 uur. Locatie:
Zilveren Vosch in Utrecht.
Naast de uitreiking van de IMDI-Talent award, worden op
het congres 2 nieuwe calls gepresenteerd binnen het programma ’Technologie voor een bemensbare zorg’. Doel is
het toenemende tekort aan zorgpersoneel aan te pakken en
de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen.
U bent van harte welkom! Aanmelden uiterlijk 20 november a.s. via de ZonMw-website

Gezondheidszorg gaat fundamenteel veranderen nu
we de overgang maken naar een data-driven-samenleving. Kunstmatige Intelligentie (AI) en big data zorgen voor nieuwe dimensies met de focus op zorg op
maat en preventie. Op het komende SPRINT-symposium,
13 februari 2020, met als thema Personalized technologies
for more healthy years, gaan we in op de invloed van slimme technologie op gezondheidszorg 2.0. ‘Van evolutie naar
revolutie,’ belooft Prof. Bart Verkerke, Technisch-Wetenschappelijk directeur van SPRINT: ‘We maken de stap van
ziekenzorg achteraf naar gezondheidszorg preventief.’
‘We behandelen straks geen patiënten meer, maar burgers,’
vult dr. Jeroen Klijs, Financieel Manager van SPRINT, aan.
Anticiperend op de nieuwe mogelijkheden start SPRINT in
2020 diverse initiatieven. Bart Verkerke en Jeroen Klijs lichten een tipje van de sluier.
→ Congres AI en Big Data
In samenwerking met de 7 andere IMDI CoRES organiseert SPRINT in het voorjaar van
2020 een congres over inzet van Artificial
Intelligence en big data op weg naar gezondheidszorg 2.0. Het congres presenteert
de huidige mogelijkheden en onmogelijkhe
den van AI,inventariseert waar de CoRES elkaar kunnen
versterken bij het benutten van slimme technologie en welke subsidies worden aangeboden. ‘We verwachten dat vanuit de CoRES een aantal projecten kunnen worden opgezet,’
vertelt Bart Verkerke. Hij kijkt uit naar het congres: ‘Datadriven onderzoek is voor SPRINT al gewoon. Binnen SPRINT
@Work worden sensoren en decision support systemen ingezet voor het monitoren van de gezondheid van werknemers op de werkplek. De data die het project genereert,
worden gebruikt voor advies aan werknemers hun leefstijl
aan te passen en leiden tot nieuw onderzoek en innovaties.
→ Van datamining naar innovatie
In 2020 wordt een begin gemaakt met het
importeren van een nieuw database-uitwisselingsysteem waarbij het mogelijk is vanuit
data-koppeling en data-mining nieuw onderzoek en nieuwe innovaties te genereren.
‘Het doel is vanuit data-analytics een constante flow aan projecten te initiëren,’ belooft Jeroen Klijs.
→ Kick-off valorisatie-expertisepanel
Samen met de Groningse investeringsmaatschappij Triade
start SPRINT een valorisatie-expertisepanel dat prototypes
succesvol naar de markt moet begeleiden. De denktank
bestaat uit ervaren ondernemers die het proces van idee
naar marktintroductie nauwlettend monitoren en waar nodig
bijsturen en van advies dienen. ‘Zo voorkomen we dat prototypes op de plank blijven liggen,’ aldus initiatiefnemer
Jeroen Klijs.

Uitnodiging SPRINT-Symposium:
Personalized technologies for more
healthy years.
Donderdag 13 februari 2020, 10.30:17.30, TechMed Center,
UTwente, Enschede ◙ Meer informatie op de SPRINTwebsite. ◙ Aanmelden kan via g.p.v.tromp@umcg.nl

NIEUWSBRIEF
In de rubriek ‘productinnovaties’ introduceren SPRINT-partners hun unique selling point aan het SPRINT-netwerk. In dit
nummer PS-Medtech uit Amsterdam. PS-Medtech ontwikkelt
geavanceerde 3D-technologie voor medische beeldanalyse.

Vesalius3D: naar universele taal

Medische casuïstiek inzichtelijk maken door 3D-software en zo handzaam en laagdrempelig aanbieden dat
de informatieoverdracht binnen iedere werksetting
rendeert. Onlangs introduceerde het Amsterdamse
technologiebedrijf en SPRINT-partner PS-Medtech de
volgende generatie beeldtechnologie, de Vesalius3D:
‘Visualization of patient-specific anatomy’. Unieke innovatie die zorgkosten spaart.
Neem bijvoorbeeld het plaatsen van een stent in een ader,
geeft Arjen Brinkman, co-founder en mede-eigenaar van PSMedtech, als voorbeeld. Bij het succesvol plaatsen van een
stent in een bloedvat is het voor een medisch team belangrijk vooraf in te kunnen schatten hoe de bloedvaten in de
omgeving van de te plaatsen stent er kwalitatief bij liggen.
Arjen: ‘Op basis van het totaalbeeld kunnen artsen vervolgens vooraf een verantwoorde keuze maken voor een operatie of minimaal-invasieve chirurgie en daar met het behandelend team de planning efficiënt op afstemmen.
Vaselius3D technologie visualiseert niet alleen de fysieke locatie in het lichaam die behandeld moet worden, de technologie biedt ook de mogelijkheid de directe omgeving van de
locatie in het lichaam in beeld te brengen, vertelt Brinkman:
‘Vesalius3D geeft direct inzicht in een medische casus door
de patiënt-specifieke structuur te tonen. Op basis van die informatie kunnen diagnostisering en operatieplanning worden
geoptimaliseerd.’ Het Vesalius3D-beeld is een weergave van
data zoals deze standaard uit de CT- of MRI-scans komen.

Lichter en handzamer in gebruik
Naast Vesalius3D ontwikkelt het Amsterdamse bedrijf Optical
Tracking Systems (‘trackers’) voor medisch en industrieel
gebruik. Optical Tracking kan worden ingezet in training- en
simulatie-omgevingen als ook voor gebruik in de OK. Succesvolle innovatie die dagelijks doorontwikkeld wordt. Arjen:
‘We willen onze softwareapplicaties kleiner, lichter en nog
handzamer in gebruik maken. Chirurgen opereren vaak met
grote teams in kleine ruimtes waar ze snel en eenvoudig
over beeldgegevens moeten kunnen beschikken om de veiligheid en het succes van de operatie te waarborgen.’ En op
termijn gaat de Amsterdamse onderneming softwareapplicaties beschikbaar maken binnen een internetachtige-cloudomgeving. ‘De toekomst is aan ons,’ stelt Arjen Brinkman tevreden vast.
Contact: Kijk voor meer informatie op PS-Medtech of Vesalius3D ■ Of neem contact op met Arjen Brinkman via
arjen.brinkman@ps-medtech.com ■ (t) 06 200 403 28
Nieuws
Teamintroductie 4TU Pride and Prejudice/High Tech for a
Sustainable Future programma in Den Haag

Naar een duurzame gezonde leefstijl
Op 22 oktober j.l. presenteerden de 5 onderzoeksgroepen binnen het High Tech for a Sustainable Future programma zich met filmpjes, animaties en optredens aan
het publiek bestaande uit collega-wetenschappers, afgevaardigden uit het bedrijfsleven en de overheid.
High Tech for a Sustainable Future is een initiatief van
uit de 4 Technische Universiteiten in Nederland. Het
onderzoeksprogramma richt zich op duurzame oplossingen voor zorg op maat, zorgpreventie en zorgbehandeling, smart industry, een weerbare samenleving,
en voedingsvraagstukken.
Binnen het SPRINT-gerelateerde onderzoeksprogramma Pride and Prejudice wordt onderzoek gedaan naar een duurzame gezonde leefstijl. Onder het oog van het P&P-team, bestaande uit tenure-trackers, post-docs en senior staff van de
4TU’s, introduceerde Rick Schifferstein, teamlid namens de
Universiteit Delft, het ontstaan en de doelstellingen van het
onderzoek. Aansluitend introduceerden de deelnemende universiteiten hun rol om te komen tot preventie van chronische
ziekte door middel van real-life monitoring en contextbewust
interventie-ontwerp op individueel, groeps- en sociaal-economisch niveau.

Mondige patiënt
Een succesverhaal dat sinds 2005 opgang maakt langs universitaire medische centra en academische ziekenhuizen in
binnen- en buitenland. Arjen: ‘Vesalius3D wordt ook wereldwijd ingezet in onderwijsachtige settingen en is een effectieve tool voor trainings- en simulatiedoeleinden.’
En regelmatig wordt de ondernemer
door patiënten(verenigingen) uitgenodigd om via Vesalius3D een specifiek medisch probleem inzichtelijk
te krijgen. ‘Patiënten worden steeds
mondiger,’ weet Brinkman: ‘Ze willen in de spreekkamer met hun arts
op niveau mee kunnen praten over
wat ze scheelt en wat de mogelijkheden van behandeling zijn. In die
soms ongelijke setting aan kennis
blijkt kennisoverdracht via 3D-visualisatie het meest effectief om kennisverschil op te heffen: op arts-niveau tussen de
verschillende medische disciplines onderling en tussen arts
en patiënt in de spreekkamer.’
Grote waarde
Eén beeld zegt vaak meer dan 1000 worden, aldus de Amsterdamse ondernemer: ‘Beeld blijkt in de praktijk een universele taal en een 3D-beeld geeft een extra dimensie en
inzicht. Een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van
eenduidige kennisoverdracht via onze 3D-technologie geeft
voor ons als onderneming grote waarde aan ons werk.’

Video-animatie
Pride and Prejudice

Eettafel-onderzoek
Op individueel niveau ontwerpen de universiteiten van Wageningen en Eindhoven evaluatietools die de recreatieve
hardloper ondersteunt bij het maken van duurzame en gezonde keuzes in voeding. De Universiteit Twente ontwerpt
een interactieve eettafel om op groepsniveau de dynamiek te
analyseren bij het gezamenlijk eten. De TU Delft onderzoekt
hoe context-aware-interventies leiden tot een verbetering
van de fysieke activiteit en het gedrag van mensen op verschillende sociaal-economische niveaus.
De 4TU.Federatie heeft voor het onderzoek 22 miljoen euro
vrijgemaakt. In totaal werken 44 tenure-trackers en 29 postdocs aan de onderzoeksdomeinen. Van de 5 onderzoeksprogramma’s is een inspirerend beeldverslag gemaakt. De video’s vindt u hier ■ Informatie over het onderzoeksprogramma Pride and Prejudice vindt u op de SPRINT website

