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INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn/haar passie voor techniek.  
Vandaag: Chris Doomernik, directeur Health Valley. 

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Techniek en technologie maken het werk in de gezondheids-
zorg efficiënter en de behandelingen van patiënten beter, 
bijvoorbeeld omdat processen worden versneld. Health Valley 
is een netwerkorganisatie op het snijvlak van health en tech-
nologie. We brengen partijen, zoals ondernemers, zorgaan-
bieders, onderwijs en kennisinstituten, bij elkaar. Altijd met als 
doel innovaties in de gezondheidszorg te versnellen. Er is zo 
veel mogelijk. Kijk naar deze Covid 19-periode. Een consult met 
je arts thuis via het beeldscherm was al mogelijk, maar patiën-
ten en artsen stonden er vaak huiverig tegenover. Nu zien ze 
dat het in veel gevallen goed werkt. En het bespaart patiënten 
de reis naar het ziekenhuis.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Gelderland, met name de regio Nijmegen, loopt voorop in 
innovatieve gezondheidszorg en de combinatie Health en 
High Tech. Er zijn veel zorgtechnologiebedrijven gevestigd in 
de regio, die nauw samenwerken met ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen. Steeds vaker hoor ik dat het voor hen moeilijk 
is medewerkers met de juiste opleiding te vinden. Het is goed 
als jonge mensen zich realiseren dat er veel interessante ba-
nen zijn op het gebied van zorgtechnologie. Het is werk in een 
schone omgeving, waarbij je toepassingen ontwikkelt waar-
mee je patiënten helpt en van betekenis bent.’

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Health is een en al techniek en technologie. Tech Gelder-
land brengt dat mooi in beeld. Het Health Valley Event geeft 
innovaties op het gebied van Health en High Tech jaarlijks een 
podium, deze keer helemaal online op 10 en 11 maart vanuit 
Pathé Nijmegen.’

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland 
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken. 
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over 
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en 
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de 
toekomst.

Meer weten? www.techgelderland.nl

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief? 
mail de redactie!
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Kinderlepel Zelfie stimuleert de fijne motoriek
Wat begon als een opdracht tijdens 
hun studie ergotherapie, is nu daad-
werkelijk een product.  Yvonne Jans-
sen en Kirsten Braamhaar ontwik-
kelden de Zelfie: een lepel waardoor 
kinderen netjes leren eten, minder 
knoeien en de ‘pengreep’ ontwikke-
len. 

Kinderlepel de Zelfie is herkenbaar 
aan het dikke handvat, de inkeping 
voor de duim en drie stippen waar 

je je vingers moet plaatsen. De lepel is 
uitsluitend verkrijgbaar in rood en in een 
rechtshandige variant. ‘Jonge kinderen 
hanteren vaak de vuistgreep. Kinderen 
die de Zelfie gebruiken, maken eerder 
de stap naar de juiste pengreep’, vertelt 
Yvonne Janssen van Stermoo.
Yvonne Janssen en Kirsten Braamhaar 
volgden de keuzemodule Ondernemen 
tijdens het tweede leerjaar van hun 
studie ergotherapie aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze 
vormden met acht andere studenten de 
Student Company Stermoo S. C. (STu-
denten ERgotherapie MOgelijkheden 
Onbeperkt Student Company). Het team 
ontwikkelde een product om de fijne 
motoriek van kinderen te bevorderen. 
Een potlood waarbij je automatisch de 
driepuntsgreep (de volwassen pen-
greep) hanteert, was al op de markt. Zo 
ontstond een prototype voor een lepel, 
de Zelfie. 
Yvonne Janssen en Kirsten Braamhaar 
maakten na hun afstuderen een door-
start als Stermoo, de andere studenten 
hadden geen interesse meer. ‘We had-
den een prototype van klei, maar dat 

bleek niet bestendig voor de vaatwas-
ser’, vertelt Yvonne Janssen. 
De Zelfie moest van kunststof worden 
gemaakt. ‘Er zijn zoveel verschillende 
soorten kunststof. Je hebt dan een 
goede adviseur nodig’, zegt Yvonne 
Janssen, inmiddels handtherapeut en 
werkzaam als docent op de HAN. Het 
ondernemende duo vindt het belang-
rijk om samen te werken met onderne-
mers uit de buurt en kwam uit bij Klein 
Mechaniek in Westervoort, dat de 
lepel produceerde en Tampo Tech uit 
Duiven, dat de stippen op het handvat 
vervaardigde.
Yvonne Jansen en orthopedagoog Kir-
sten Braamhaar zijn supertrots op hun 
product, waar steeds meer vraag naar 
is van ouders, kinderdagverblijven en 
kinderfysiotherapeuten en -ergothera-
peuten. ‘De Zelfie is nog niet winstge-
vend. We steken zoveel mogelijk tijd 
in Stermoo. Dat vinden we superleuk 
en geeft energie’, zegt Yvonne Jansen. 
Zijn er al plannen voor een nieuw pro-
duct?   ‘Een linkshandige variant klinkt 
logisch, maar voorlopig willen we de 
Zelfie beter in de markt zetten.’ 

Studenten ontwikkelen VR-game jonge patiënten 
Kinderen met virtual reality (VR) 
voorbereiden op hun operatie was 
een wens van Margriet Adamse, 
medisch pedagogisch zorgverle-
ner in Ziekenhuis Gelderse Vallei in 
Ede. Suze Keultjes en Stijn Hendriks, 
studenten van het Technova College 
maakten een VR-game.

Jonge patiënten (12 tot 17 jaar) krijgen 
in een kwartier tijd in Ziekenhuis 
Gelderse Vallei via een VR-game alle 
noodzakelijke informatie over hun 
operatie te zien en kunnen een spel 
spelen. ‘Na elk hoofdstuk volgt een 
korte quiz om te checken of de patiën-
ten de informatie hebben begrepen’, 
vertelt medisch pedagogisch zorgver-
lener Margriet Adamse enthousiast. 
‘Vier patiënten hebben de game nu 
gebruikt en vonden het geweldig. Dit 
is echt een aanwinst voor ons zieken-
huis.’
Haar pogingen om via het bedrijfs-
leven een VR-presentatie te ontwik-
kelen, liepen spaak vanwege te hoge 
kosten. Ze besloot haar wens voor te 
leggen aan het Technova College in 
Ede. Na de zomer belden derdejaars-
studenten Suze Keultjes (27) en Stijn 
Hendriks (20) van de mbo-opleiding 
Game Developer. Suze Keultjes: ‘Zo’n 
eindexamenopdracht van een echte 
klant is veel leuker dan een school-
opdracht. Zo wordt je product echt in 
gebruik genomen.’ 
De studenten voegden een game toe 
aan de VR-presentatie. ‘De informatie 
over de operatie is belangrijk, maar 

niet leuk, waardoor de aandacht van 
de patiënt kan verslappen. Met een 
game is het makkelijker om dat op een 
aantrekkelijke manier over te brengen’, 
verklaart Stijn Hendriks. 

Paracetamol en infuus
Na een kijkje op de kinder- en jonge-
renafdeling, de operatiekamer en de 
recoverykamer werkte het duo drie 
maanden aan het ‘ziekenhuisproject’ en 
was de game gereed. Suze Keultjes: ‘Bij 
alle informatie verschijnen de letters een 
voor een in beeld met een geluidseffect 
erachter, alsof het geschreven wordt. 
Belangrijke woorden, zoals paraceta-

mol en een infuus, hebben we onder-
steund met 3D-modellen. Dan blijft de 
informatie beter hangen.’
Margriet Adamse en haar collega’s 
zijn blij met het eindresultaat. Ze zijn 
vooral te spreken over alle details in 
het spel. ‘Daarmee kunnen we ons 
als game developer onderscheiden’, 
verklaart Stijn Hendriks. 
De twee studenten willen na hun 
mbo-opleiding een hbo-studie volgen 
en samen een bedrijf starten. ‘Stijn en 
ik kunnen supergoed samenwerken’, 
vertelt Suze Keultjes. ‘We zien moge-
lijkheden in de markt en willen hier 
graag mee verder.’ 

Yvonne Janssen en Kirsten Braamhaar.  
 Foto Stermoo
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Gegrepen door robots
Robots zijn in opmars. Ze worden op steeds 
meer plekken in bedrijven, zorginstellingen 
en scholen toegepast. Bij Smartrobot.Soluti-
ons in Elst zijn ze helemaal ‘weg’ van robots, 
die nuttig en gebruiksvriendelijk zijn.  

Richard Kuijpers studeerde Bouwkunde en 
Civiele Techniek, maar werd gegrepen door 
robots. ‘Daarbij kwam voor mij alles samen: 
elektrotechniek, werktuigbouwkunde en pro-
grammeren. Plus het nut dat robots op steeds 
meer terreinen kunnen hebben.’
Praktische toepassingen zijn leidend voor 
Richard Kuijpers. ‘Onze robots, klein en groot, 
worden ingezet in de ziekenhuiszorg, ouderen-
zorg, de horeca, kantoren, bij de politie en in 
het gevangeniswezen. Deze robots fungeren 
als ‘maatje’ voor bijvoorbeeld beweeginstruc-
ties, medicijninname, de ontvangst van gasten, 
het brengen van maaltijden of het geven van 

hulpsignalen aan begeleiders of zorgverleners.’  
De bekendste robot van Smartrobo.Solutions is 
de gebruiksvriendelijke zorgrobot Maatje, die 
veel wordt gebruikt in de zorg voor structuur 
en activatie. ‘Via een door ons ontworpen web 
based-platform kun je jouw robot helemaal 
op maat voorzien van meldingen, reacties, 
MP3-bestanden, dialogen, spelletjes, enzo-
voort.’

Kennismaken met robots
De medewerkers van Smartrobot.Solutions ver-
zorgen workshops en schrijven lesprogramma’s 
voor scholen en gebruikers. Leerlingen vanaf 
groep 3 van de basisschool maken kennis met 
robots via ‘leskisten’ gevuld met robotica. ‘Dat 
vinden kinderen prachtig, robots kennen ze 
vaak alleen van televisie.’
SmartRobot.Solutions bestaat uit vijf mensen in 
dienstverband met daaromheen een flexibele 
schil van vijf zzp’ers. Richard Kuijpers wil graag 
met zijn bedrijf groeien: ‘In Nederland zijn we 
de grootste in humanoïde robots, ons volgende 
doel is dat ook in de Benelux te worden. In de 
toekomst zoeken we servicemonteurs, software 
engineers, programmeurs en verkopers.’  

Beleven is belangrijk, daarom gaat SmartRobot.
Solutions de huidige locatie in Elst uitbreiden en 
omvormen. Richard Kuijpers: ‘We gaan ruimtes 
inrichten voor robottoepassingen in huiskamer-, 
zorg-, onderwijs- en horeca-omgevingen. Je 
moet het nut van een robot kunnen ervaren.’  
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Stijn Hendriks en Suze Keultjes. foto Gerard Burgers

Zorginnovaties op tournee
Our House on Wheels heet de bus vol inno-
vaties op het gebied van zorg- en welzijns-
technologie, die door Tech@doptie is inge-
richt. De experimenteerbus gaat op tournee 
langs scholen, zorginstellingen en bedrijven 
in de regio Arnhem Nijmegen en het Land 
van Cuijk. 

De knalrode bus Our House on Wheels voor-
zien van afbeeldingen van zorginnovaties is 
een echte blikvanger en biedt ruimte aan circa 
twintig vernieuwende zorgtechnologieproduc-
ten. Variërend van zorgrobots en slaapkussen 
CozyMe  tot een automatische medicijnver-
strekker. Gert Jan Jacobs is docent Zorg en 
Welzijn bij ROC Nijmegen, onderzoeker bij 
Tech@doptie en initiatiefnemer van het project 
Our House on Wheels. ‘Met de bus brengen we 
zorginnovaties naar professionals in de zorg, 
docenten en studenten en burgers toe, zodat 

ze ermee kennis kunnen maken en ze kunnen 
uitproberen. Uiteraard met inachtneming van 
de corona-maatregelen.’
Samen met Wim Schouten, docent/onderzoe-
ker aan Rijn IJssel en Rob Schrijver, docent/
onderzoeker aan de HAN en verbonden aan 
iXperium Health werkte Gert Jan Jacobs het 
plan voor Tech@doptie uit. Tech@doptie is 
een initiatief van Rijn IJssel en ROC Nijmegen 
en ging in 2017 van start als een stimulerings-
project vanuit het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschap (OC&W) en de Provincie 
Gelderland.

Studenten Creatieve Technologie
Studenten van de opleiding Creatieve Techno-
logie van ROC Nijmegen haakten eind vorig 
jaar aan en bedachten en installeerden de 
techniek in de bus. Gert Jan Jacobs: ‘De direc-
tie van ROC Nijmegen heeft ons het vertrou-
wen gegeven door de bus aan te schaffen. De 
studenten hebben een hele wand in de bus 
vervangen door een groot one touch-scherm. 
Gert Jan Jacobs: ‘Ze kwamen ook met het idee 
om speciale lampen en techniek te gebruiken, 
waarmee je de kleur verlichting in de bus kunt 
veranderen. Daar waren wij docenten nooit op 
gekomen.’
Zorg- en welzijnstechnologie kan het werken 
in de zorg vergemakkelijken én het welzijn van 
patiënten kan verbeteren. Inge Kamphuis, pro-
jectleider van Tech@doptie: ‘Dat is belangrijk, 
want er zijn steeds minder mensen beschik-
baar op de werkvloer.’
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Gert Jan Jacobs (rechts) en Willem Schouten.
 foto Erik van ’t Hullenaar

Ontdekken
Agenda

Tech Gelderland laat zien hoe 
veelzijdig techniek is, en dat 
technologie overal is. Vandaag 
publiceren we verhalen over 
innovaties in de zorg. Om mensen 
beter te maken, gezonder te 
maken, of hulp te bieden. Denk aan 
het ontwerpen, testen, bouwen, 
repareren en onderhouden 
van medische apparatuur in 
ziekenhuizen, hulpmiddelen voor 
ouderen- en gehandicaptenzorg, 
of handige uitvindingen voor 
hulpbehoevenden die thuis willen 
blijven wonen. Zorgtechnologie dus. 

Wil je weten hoe je ‘health’ kunt 
combineren met een technische 
studie? Meld je aan voor een 
open dag / avond!  

Dinsdag 9 maart 2021

Open Dag, RijnIJssel 
Studenten en docenten vertellen 
online over hun ervaringen, 
geven presentaties en je kunt live 
voorlichtingsrondes bijwonen 
van bijvoorbeeld de opleidingen 
over Mechatronica en Software 
Development (ICT). 
www.rijnijssel.nl

Dinsdag 9 maart 2021 

Open Dag, Technova College
Welke tech-opleidingen zijn er 
allemaal in Ede? Hoe ziet een 
schooldag eruit? Dit soort vragen 
beantwoorden studenten en 
docenten tijdens de Technova 
Talkshow. 
www.technovacollege.nl

Woensdag 10 maart 2021

Open Avond,  
HAN University of Applied Sciences
Meer dan 80 Associate degree-, 
bachelor- en master-studies, 
tientallen trainingen, cursussen en 
post-hbo-opleidingen. Maak daar 
maar eens een keuze uit. Praat met 
studenten en docenten tijdens een 
Open Avond en stel je vragen aan 
een studieadviseur.
www.han.nl

Donderdag 11 maart 2021

Open Dag, ROC Rivor
Maak online kennis met de 
technische opleidingen tijdens 
een webinar en proef virtueel de 
sfeer op school. Bijvoorbeeld bij de 
opleidingen over Mechatronica of 
ICT. Vanaf september start er een 
nieuwe BOL-opleiding bij ROC Rivor: 
Smart Building. Deze opleiding 
is de enige technische studie die 
bouwtechniek, installatietechniek, 
elektrotechniek en ICT combineert.
www.rocrivor.nl
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