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Beste SPRINT-partners, 
 

We nodigen u van harte uit voor het jaarlijkse Symposium van het Centre of Research Expertise SPRINT  
op donderdag 13 februari 2020, 10:30-17:30 uur, TechMed Centre, UTwente Enschede.  
Aanmelding kan door een email te sturen aan g.p.v.tromp@umcg.nl. 
 
De plannen van SPRINT voor 2020 zullen worden gemeld en lopende SPRINT-projecten worden 
gepresenteerd en gedemonstreerd en er zal worden gebrainstormd over nieuwe productinnovaties.  
 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 
10:30  Ontvangst met koffie (en demo’s van onderzoekers en bedrijven) 
 
11:00   Opening door Prof. Nico Verdonschot  wetenschappelijk directeur TechMed Centre 

UTwente  
  Het TechMed Centre is een centrum voor gezondheidszorg-research, -innovatie en -onderwijs 

met state-of-the-art faciliteiten, zoals research-labs en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen. 

 
11:10  Jaaroverzicht door Prof. Bart Verkerke, UMCG/UTwente 
 Met onder andere intensievere samenwerking UT-UMCG, (nog) meer aandacht voor 

samenwerking universiteiten-bedrijven en voor vermarkting van nieuwe producten. 
 
11.20 Ontwikkelingen binnen IMDI, Prof. Hans Rietman 
 De nieuwste ontwikkelingen vanuit subsidieland. En aankondiging van een Big-data-congres, 

door IMDI georganiseerd. 
 
11:30 Drie bedrijven presenteren zichzelf: 

 Indes: creëert, ontwikkelt en vermarkt innovatieve producten voor Health Care en 
Mobility 

 2M Engineering: ontwikkelt end-2-end gecertificeerde medische hulpmiddelen en 
oplossingen 

 PS-MedTech: ontwikkelt geavanceerde 3D-technologie voor medische beeldanalyse  
Daarnaast is er tijd voor korte (2 min)-pitches van andere bedrijven. 

 
12:30 Lunch – met demo’s van onderzoekers en bedrijven  
 
13:30 Vier presentaties van PhD-studenten en post-docs over lopende projecten  

 Chanmi Kim presenteert het project: Digital Nature: Creating a healing environment for 
preventing ICU delirium and enhancing patients’ experience  

 Ruben Gouveia presenteert het project: Pride & Prejudice: Chronic Disease Prevention 
through real-life monitoring and context-aware intervention design 

 Ali Sadeghi  presenteert het project: “BODYWARE”, A New Perspective by Soft 
Robotics” 

 Gerdienke Prange presenteert het project: Revalidatietechnologie: meer dan een 
hulpmiddel 

 
14:30  Brainstorm-ronde over drie problemen/cases van bedrijven: Lode, 8D-Games, PS-

Medtech. Elk probleem of casus betreft een idee voor productinnovatie.  
 

16:00 Resultaten Brainstorm-rondes 
 
16:15  Borrel + rondleiding Techmed Centre 
 
17:30 Einde (start meeting SPRINT en Advisory Board) 

Dagvoorzitter: prof.  Geke Ludden
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Plattegrond en locatie 
 
 

 
 


