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Ontdekken

Zorginnovaties op tournee

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

Our House on Wheels heet de bus vol innovaties op het gebied van zorg- en welzijns
technologie, die door Tech@doptie is ingericht. 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 voorzien van afbeeldingen van zorginnovaties is
een echte blikvanger en biedt ruimte aan circa
twintig vernieuwende zorgtechnologieproducten. Variërend van zorgrobots en slaapkussen
CozyMe tot een automatische medicijnverstrekker. 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,
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Tech Ambassadeur
Chris Doomernik
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 gezondheidszorg efficiënter en de behandelingen van patiënten beter,
bijvoorbeeld omdat processen worden versneld. Health Valley
is een netwerkorganisatie op het snijvlak van health en technologie. We brengen partijen, zoals ondernemers, zorgaanbieders, 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 patiënten 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 banen zijn op het gebied van zorgtechnologie. Het is werk in een
schone omgeving, waarbij je toepassingen ontwikkelt waarmee je patiënten helpt en van betekenis bent.’
Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Health is een en al techniek en technologie. Tech Gelderland 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.’

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief?
mail de redactie!
colofon
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Alex Dorgelo
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Linda van Schuijlenborgh
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Gert Jan Jacobs (rechts) en Willem Schouten.
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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/onderzoeker 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 stimuleringsproject vanuit het ministerie van Onderwijs,
Cultuur & Wetenschap (OC&W) en de Provincie
Gelderland.
Studenten Creatieve Technologie
Studenten van de opleiding Creatieve Technologie van ROC Nijmegen haakten eind vorig
jaar aan en bedachten en installeerden de
techniek in de bus. Gert Jan Jacobs: ‘De directie van ROC Nijmegen heeft ons het vertrouwen 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, projectleider van Tech@doptie: ‘Dat is belangrijk,
want er zijn steeds minder mensen beschikbaar op de werkvloer.’
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POP’HUB: winkel vol Nijmeegse uitvindingen
zo’n ondernemer geen idee wat zijn
toekomstige klanten willen.’

POP’HUB Rijk van Nijmegen is een
winkel vol uitvindingen van wetenschappers, ondernemers en andere
nieuwsgierige mensen. Oud-ondernemer Dick Bos miste een plek waar
innovaties uit de regio zichtbaar
zijn.
De Multi Scoop Pro is een handige
schepbrancard, rolstoel en materiaalkar ineen van het jonge Nijmeegse
bedrijf Retter Medical. Of neem de
technologie van Mind Trace, die van
een webcam en camera’s een eye
tracker maakt. Dat apparaat vertaalt
gezichtsuitdrukkingen in de gemoedstoestand van mensen. Het zijn enkele
voorbeelden van de ruim veertig
innovaties, die te zien zijn in POP’HUB
Rijk van Nijmegen in de Marikenstraat
in de binnenstad van Nijmegen.
Dick Bos, de man achter het netwerk voor beginnende ondernemers
StartUp Nijmegen, wil via de winkel
startende en ervaren ondernemers
met een innovatief product of vernieuwende dienstverlening een podium
geven. ‘We geloven in de kracht van
de toevallige ontmoeting. Een plek
waar ondernemers toekomstige

Dick Bos met de Wonderfoon.
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Spierings Orthpaedics
Tegelijk vroeg Dick Bos zich af waarom er in de stad geen locatie is waar
Nijmeegse innovaties te zien zijn.
‘De meeste mensen weten bijvoorbeeld niet dat het Nijmeegse bedrijf
Spierings Orthopaedics de medische
bottenmolen Noviomagus heeft ontwikkeld. Daar wordt botimplantaat
mee gemaakt, een soort bottencement, dat chirurgen gebruiken om een
nieuwe heup beter te laten hechten en
lekkages te voorkomen.’

klanten ontmoeten en marktonderzoek
kunnen doen.’
Het publiek kan bij POP’HUB kennis
maken met innovaties uit de regio.
Dick Bos: ‘Mind Trace bestaat uit jonge
onderzoekers. Hun slimme camera’s
worden gebruikt voor crowd control, het
monitoren van groepen mensen. Dat is
heel actueel.’
Dick Bos ontmoet bij StartUp Nijmegen
regelmatig beginnende ondernemers
met een innovatief product, dat ze op
de markt willen brengen. ‘Vaak heeft

Dick Bos demonstreert graag de Wonderfoon. ‘Twee IT-jongens hebben de
techniek van een mobiele telefoon
in een oude druktoetsentelefoon
gestopt. De moeder van een van hen
woont in een verzorgingshuis en kan
niet met een mobiele telefoon overweg. Nu kan ze weer bellen. De telefoon doet nog veel meer, die draait
haar favoriete muziek en belt als ze
haar medicijnen moet innemen. Dit
is een superhandige technologische
innovatie.’
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Minor verbindt zorg en technologie
Met de minor Technology meets health verbindt de HAN, University of Applied Sciences
zorg en techniek. ‘We overbruggen het grote
gat tussen de zorg en technologie.’
Volg je binnen of buiten de HAN een opleiding op het gebied van zorg en welzijn, zoals
verpleegkunde of ergotherapie en wil je richting zorgtechnologie, dan kun je kiezen voor
deze minor die 20 weken duurt. HAN-docent
Clark Nowack maakt zich vanuit het lectoraat
Innovatie in de Care sterk om zorg en techniek
met elkaar te verbinden. ‘Studenten en medewerkers in de zorg begrijpen mensen met een
technische achtergrond vaak niet. En andersom. Dat gat is heel groot hebben we ervaren.’
Clark Nowack en zijn collega’s hebben daarom
een minor ontwikkeld, waarbij studenten uit de
zorg leren de achterliggende zorgvraag te verduidelijken. ‘Medewerkers uit de zorg moeten
patiënten die incontinentiemateriaal dragen ’s
nachts wakker maken om te checken of het tijd
is voor verschoning. Zo niet, dan hebben ze de
patiënt onnodig wakker gemaakt. Kan dat niet
anders, vroegen ze. Technologen bedachten
slim incontinentiemateriaal dat de verpleging
een appje stuurt wanneer verschoning nodig is’,
vertelt Clark Nowack. ‘De achterliggende vraag
van de verpleging is in feite: wanneer zit de
blaas van mijn patiënt vol?’ Bij een ziekenhuis
in de regio wordt nu een proef gedaan met een
pleister met een sensor, die je op de blaas van

de patiënt plakt. De sensor geeft de verpleging
een seintje wanneer de blaas vol zit. ‘
Om de werkelijke zorgvraag te verhelderen,
heeft de HAN een methodiek ontwikkeld die
tijdens de minor wordt behandeld. ‘Studenten
zijn geneigd oplossingsgericht naar een probleem te kijken, maar nooit vraaggericht. Dat is
niet zo gek, in de zorg werken veelal doeners.
Maar om de vraag duidelijk te formuleren, heb
je in eerste instantie denkers nodig.’
Voor studenten, die nog twijfelen of de minor wat voor hen is, heeft Clark Nowack een
duidelijk advies: ‘De eerste twee jaar van elke
hbo-opleiding bestaat uit vaste modules. De
laatste twee jaar bestaat uit stage, afstuderen
en een minor. Maak daar gebruik van. Je kunt
je specialiseren in zorgtechnologie.’

Clark Nowack in gesprek met studenten.
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Mensen letterlijk en figuurlijk vooruithelpen. Remco Hoogendijk, innovatiemanager bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, is dagelijks op
zoek naar de modernste methoden
om dat te bewerkstelligen. Het ziekenhuis is specialist op het gebied
van houding en beweging.
Remco Hoogendijk studeerde bedrijfseconomie, was bij enkele bedrijven
adviseur en werkt nu zeven jaar op de
innovatieafdeling van de Maartsenskliniek met een team bestaande uit
elf mensen. Ze vormen de broedmachine voor het verder verbeteren van
complexe operaties en therapieën.

Er wordt nauw samengewerkt met een
grote interne researchafdeling, bedrijven in de regio, zoals softwarebouwers
en de andere ziekenhuizen in Nijmegen
als Radboudumc en CWZ.
‘Eén van de mooiste innovaties, vind
ik de behandeling van kinderen met
cerebrale parese, een hersenaandoening, waardoor je spieren niet goed
kunt aansturen. Door gamification toe
te passen, maken we de noodzakelijke,
saaie therapieën leuker en leveren ze
betere behandelresultaten op’, vertelt
Remco Hoogendijk. ‘Kinderen trainen
nu bijvoorbeeld het gebruik van een
arm tijdens spel. In de Piratengroep zijn
oefeningen zijn ‘verpakt’ als piratenac-

Remco Hoogendijk en Anne Gerritsma van het innovatieteam bij een patiënt in het pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek. 
Foto Dennis Vloedmans
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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

Gamification maakt saaie oefeningen spannend
Kiezen

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.

tiviteiten. Een stok optillen wordt, in
de fantasie van de kinderen, met een
zwaard zwaaien. Dankzij Virtual Reality, VR, kunnen we deze therapie nu
ook thuis bij de kinderen aanbieden.’
Virtual reality
VR grijpt sowieso om zich heen in de
Maartenskliniek. Bij looptrainingen ten
behoeve van revalidatie, ter afleiding
tijdens pijnlijke behandelingen, op
steeds meer plekken in het ziekenhuis
wordt deze technologie toegepast.
Innovatiemanager Remco Hoogendijk wil er alles aan doen om er met
behulp van voortschrijdende techniek,
voor te zorgen dat mensen, jong en
oud, het maximale uit hun leven halen.
Met als resultaat bijvoorbeeld dat inmiddels honderden patiënten, die aan
hun rolstoel waren gekluisterd, dankzij
een op maat gemaakte titaniumheup
uit een 3D-printer, weer kunnen lopen.
Of in de gipskamer, een perfect passende handspalk krijgen dankzij zo’n
apparaat.
Techniek dringt steeds dieper door
in de zorg. Van de smartphones voor
verpleegkundigen tot supersonische
sensoren om loopsnelheden te meten,
waardoor herstelprocessen worden
verbeterd, ‘Het is een opwindende
ontwikkeling. We worden elke dag
slimmer en het mooiste is, dat we
daarmee het perspectief in het leven
van patiënten vergroten.’

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

