
  
Parkinson Smartwatch verbetert kwaliteit van leven van patiënt
‘Ik zie dat patiënten die 40 procent 
van de dag off zijn - last hebben 
van stijfheid en tremoren – na het 
gebruik van ons horloge bijna 
100 procent goede momenten 
hebben’, vertelt Hasse Muller over 
de effectiviteit van Parkinson 
Smartwatch.

Levodopa is het meest effectieve ge-
neesmiddel voor behandeling van de 
Ziekte van Parkinson, een ziekte die wordt 
veroorzaakt door een tekort aan dopa-
mine in de hersenen. ‘Levodopa kost niet 
veel en kent nauwelijks bijwerkingen. 
De nadelen zijn echter dat de pil slechts 
een paar uur werkt en dat de dosering 
zorgvuldig moet worden afgestemd op de 

patiënt; want neem je de pilletjes te snel 
achter elkaar, dan word je overbeweeg-
lijk’, verduidelijkt Hasse Muller, oprichter 
van Parkinson Smartwatch. 
‘Er is dus een soort bandbreedte waarbin-
nen je je medicatie moet innemen en die 
bandbreedte wordt steeds smaller, want 
Parkinson is een progressieve ziekte. Een 
arts maakt een behandelplan voor medi-
catie op basis van de dagelijkse goede en 
de slechte momenten van een patiënt.’

Portal met patiëntgegevens
Mensen met Parkinson hebben, mits zij 
consistent zijn in het innemen van hun 
medicatie en hun voedingspatroon, 
dagelijks een soortgelijk beeld van goede 
en slechte momenten. ‘Het horloge werkt 

heel simpel; wanneer je als patiënt merkt 
dat je toestand verandert, raak je een 
bijpassende kleur op het scherm aan’, ver-
klaart Hasse Muller. ‘Via een pictogram 
op het horloge kun je registreren wanneer 
je je medicatie inneemt en wanneer je eet. 
Arts en patiënt kunnen op een portal op 
onze website deze resultaten bekijken. Zo 
kan een arts zijn behandelplan nauwkeu-
rig afstemmen op de patiënt.’
Hasse Muller studeerde technische 
natuurkunde en werkte lange tijd in de 
technische automatisering. Als zelfstan-
dige wil hij met techniek graag anderen 
helpen. ‘Ooit heb ik met twee studenten 
samengewerkt om te kijken of we de Ziek-
te van Parkinson konden meten; dat luk-
te.’ Hasse Muller ontmoette Peter Nijssen, 

een oud-neuroloog, die tien jaar lang in 
zijn praktijk met een zelfgebouwd horloge 
enorme resultaten had geboekt. ‘Samen 
hebben we de smartwatch ontwikkeld.’

  
Move to Match: om- of bijscholing op maat
Opleiding of cursus op maat? 
Met Move to Match bieden ROC 
Nijmegen en Rijn IJssel dé plek 
waar scholing voor volwassenen 
en arbeidsmarkt bijeenkomen. 
‘Iedereen kan bij ons terecht: 
werknemers, werkgevers en mensen 
die actief willen worden op de 
arbeidsmarkt.’

‘Iedereen kan bij ons terecht; werkgevers 
die hun medewerkers willen laten scho-
len, werknemers die zich willen bijscholen 
of omscholen, maar ook mensen die nu 
niet actief zijn op de arbeidsmarkt’, zegt 
Marina van der Steenstraten, program-
madirecteur Move to Match. 

ROC Nijmegen en Rijn IJssel bundelen met 
Move to Match hun krachten om maat-
werkopleidingen te bieden. Opleidingen 
die aansluiten bij de vragen en ontwik-
kelingen op de regionale arbeidsmarkt in 
het kader van Leven Lang Ontwikkelen. 
Move to Match is in april 2022 gestart. 
‘Inmiddels leveren we tientallen oplei-
dingstrajecten, die we in overleg met 
werkgevers vormgeven, variërend van 

bouw en techniek tot dienstverlening en 
zorg’, schetst Marina van der Steenstra-
ten. 
Binnen zorg en welzijn wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van technologie. Zorg-
medewerkers moeten die technologische 
hulpmiddelen als vanzelfsprekend gaan 
zien en efficiënt kunnen inzetten. Met 
andere woorden: technologische toepas-
singen moeten praktisch ‘landen’, daarom 
werkt Move to Match samen met zorg- en 
welzijnsorganisaties, Werkgeversver-
eniging Zorg en Welzijn en onderwijsin-
stellingen die de leertrajecten hebben 
ontwikkeld. ‘Samen benoemen we welke 
vaardigheden en competenties zorgme-
dewerkers zich eigen moeten maken. Hoe 
we de vereiste scholing het best aanbie-
den. Dat is allemaal maatwerk.’

Practoraat Tech@doptie
Daarnaast werken ROC Nijmegen, Rijn IJs-
sel en zorg- en welzijnsinstellingen samen 
in het Practoraat Tech@doptie, met als 
doel dat werknemers in de zorg- en wel-
zijnssector hun competenties ontdekken 
en ontwikkelen. ‘We gebruiken het Tech@
doptiespel om leer- en ontwikkelwen-

sen wat betreft gebruik van technologie 
binnen organisaties in kaart te brengen’, 
vertelt Marina van der Steenstraten. ‘We 
bieden groepslessen bij Rijn IJssel en ROC 

Nijmegen, in de organisaties en op de 
werkplek, waar we ook ambassadeurs 
opleiden die hun kennis verder versprei-
den onder collega’s.’

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.
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Meewerken aan levensreddende technologie
Casper Tak (21) is vierdejaars student Embedded Systems Engineering (ESE) 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij loopt stage bij het 
Health Concept Lab van de HAN en is betrokken bij de ontwikkeling van 
een reanimatiebabypop. Dit is een efficiënte en betrouwbare oefenpop vol 
ingenieuze meetapparatuur voor studenten Verpleegkunde.

Zorgtechnologie vindt Casper Tak een ide-
ale combinatie: het brengt zijn liefde voor 
techniek en behoefte aan maatschappe-
lijke impact bij elkaar. ‘Ik heb een bijbaan 
in de zorg; ik werk met dementerende ou-
deren. Technologie kan een belangrijke rol 
spelen voor deze mensen. Het mooie aan 
zorgtechnologie vind ik dat je daarmee 
daadwerkelijk een verschil kan maken in 
een mensenleven. Soms kan een ontwik-
keling zelfs helpen om levens te redden, 
zoals de reanimatiebabypop.’

Health Concept Lab HAN
In het Health Concept Lab van de HAN 
bundelen veel verschillende discipli-
nes hun krachten: Industrieel Product 
Ontwerpen, Elektrotechniek, Werktuig-
bouwkunde, Technische Bedrijfskunde en 
Embedded Systems Engineering. Aan de 
reanimatiebabypop werkten en werken 
tot op heden zo’n 150 studenten mee. Het 
aandeel van Casper Tak is onder meer 
de ontwikkeling van betere meetsenso-
ren voor compressie en ventilatie. ‘In een 
testopstelling bouwden we drie verschil-
lende sensoren waarop gedrukt kon wor-
den’, vertelt hij enthousiast. ‘Zo konden we 
ervaren of ze niet te agressief of juist te 
traag reageerden. Op dit moment ben ik 
bezig met het ontwerpen van printplaten. 
Ook heel leerzaam.’ 
De eindgebruikers, studenten Verpleeg-
kunde, zijn eveneens betrokken bij het 
ontwikkelproces; ze vormen een belangrijk 
testpanel.

Feedback bij reanimeren baby’s
Voor docent Embedded Engineering Sys-
tems, Johan Korten, maakt dit project deel 
uit van zijn promotieonderzoek. Zijn idee 

voor de bijna levensechte reanimatieba-
bypop ontstond toen bleek dat er weinig 
middelen zijn die een goede feedback 
geven bij het reanimeren van baby’s. 
Johan Korten besloot zelf reanimatiepop-
pen te maken. Zo heeft hij controle over 
de variabelen, zoals de manier waarop de 
gebruiker data kan uitlezen. Bij bestaan-
de, elektronische poppen ontstonden 
vraagtekens over de betrouwbaarheid. 
Daarom bouwde de docent, samen met 
collega’s, een eigen embedded systeem 
van printplaatjes en computerchips voor 
in de reanimatiepop. Daardoor is bijvoor-
beeld precies te zien hoeveel lucht iemand 
inblaast of hoe diep de borstkas wordt 
ingedrukt. Johan Korten: ‘Bij het ontwik-
kelproces zijn heel veel mensen betrokken. 
We laten zelfs een neonatoloog van het 
Radboudumc testen of de oefenpop echt 
genoeg aanvoelt. Ook elke projectgroep 
van studenten levert weer nieuwe inspi-
ratie.’

Multidisciplinair leren werken
Casper Tak beaamt dat: ‘Je leert veel van 
elkaar. Maar je bent ook afhankelijk van 
elkaar. Soms moet je wachten tot een 
ander zijn ontwerp af heeft of stuur je 
elkaar terug naar de tekentafel. Dat is 
wel eens frustrerend. Tegelijk is het heel 
waardevol, omdat je multidisciplinair leert 
samenwerken. Precies wat werkgevers in 
de toekomst van je verwachten.’
Het liefst gaat hij na zijn studie aan de 
slag bij een bedrijf dat innovaties voor de 
zorgtechnologie ontwikkelt. ‘Er is een gro-
te vraag naar studenten ESE. De combina-
tie tussen het ontwikkelen van hardware 
én van de software om die te besturen, is 
erg gewild.’

  
Plantaardig afval omzetten in olie die palmolie vervangt 

Tropische oerwouden kappen 
om palmolie te maken, is 
niet meer nodig als het aan 
microbioloog Jeroen Hugenholtz 
van NoPalm Ingredients ligt. 
Met dit bedrijf ontwikkelt hij een 
fermentatieproces, waarbij met 
speciale gisten grote hoeveelheden 
plantaardig afval worden omgezet 
in oliën, die palmolie in bijvoorbeeld 
voedsel kunnen vervangen.’

De circulaire economie komt eraan: met 
lokale, plantaardige afvalstromen lokaal 
olie produceren. Zo kun je palmolie ver-
vangen in voedsel, cosmetica en schoon-
maakmiddelen. Dat is het idee achter 
startend bedrijf NoPalm Ingredients, dat 
microbiolooog Jeroen Hugenholtz (65) en 
ondernemer Lars Langenboom (36) begin 
2022 hebben opgericht in Ede.

Onderzoek naar gisten
Jeroen Hugenholtz deed intensief onder-
zoek naar gisten in de afgelopen zeven 
jaar dat hij bij Wageningen Universiteit 
& Research (WUR) werkte. ‘Het uitgangs-
punt van NoPalm Ingredients is dat 
we onze gistolie voor dezelfde prijs als 
palmolie kunnen maken. Dat is vrij uniek, 
maar dat kan met ons fermentatieproces.’
Bij fermentatie zorgen bacteriën, schim-
mels of gisten tijdens een gecontro-
leerd rottingsproces voor het omzetten 
van stoffen in een product, waarbij de 
zuurgraad, smaak, geur of het uiterlijk 
verandert.

Jeroen Hugenholtz studeerde Biologie 
aan de Universiteit van Groningen met 
microbiologie als hoofdvak. ‘De wereld 
zit vol micro-organismen, zoals bacteriën, 
schimmels en gisten. Er zijn miljoenen mo-
gelijkheden voor fermentatieprocessen, 
die bruikbare ingrediënten of eindproduc-
ten opleveren. Denk aan yoghurt en kaas 
uit melk of aan zuurkool en sojasaus.’
Later werkte Jeroen Hugenholtz bij het 
NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivelon-
derzoek) en bij de WUR. ‘Als je palmolie 
analyseert in het lab en je leest vaklitera-
tuur, dan ga je nadenken en dromen over 
wat je met die kennis kunt doen.’

Microbioloog en ondernemer
Microbioloog Jeroen Hugenholtz en on-
dernemer Lars Langhout hebben samen 
NoPalm Ingredients opgericht. Het bedrijf 
is gevestigd in het NIZO in Ede. Er werken 
negen mensen, onder wie fermentatie-ex-
perts/biotechnologen en een procestech-
noloog. ‘De komende jaren gaan we meer 
dan verdubbelen in het aantal medewer-
kers.’ 
Het plan is in 2023 een demonstratiefa-
briek te bouwen. De volgende stap over 
pakweg twee jaar, is een fabriek, die we-
kelijks 100.000 kilo of meer plantaardig 
afval verwerkt. Jeroen Hugenholtz: ‘Dan 
produceer je een significante hoeveelheid 
olie, enkele tonnen per dag, waardoor het 
lonend wordt.’ 
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