1

Intreerede
uitgesproken op donderdag 10 oktober 2019
aan de Universiteit Twente

BRUGGEN BOUWEN
VOOR TECHNOLOGIE IN
DE GEZONDHEIDSZORG

BRUGGEN BOUWEN
VOOR TECHNOLOGIE IN
DE GEZONDHEIDSZORG
Prof dr ir Ruud Verdaasdonk
Chair Health Technology Implementation

PROF
PROF DR
DR IR
IR RUUD
RUUD VERDAASDONK
VERDAASDONK
CHAIR
CHAIR HEALTH
HEALTH TECHNOLOGY
TECHNOLOGY IMPLEMENTATION
IMPLEMENTATION

2

Dit is mijn tweede intreerede.
Negen jaar geleden heb ik aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, na mijn benoeming als hoogleraar Fysica
en Medische Technologie, mijn eerste rede uitgesproken
getiteld
Oratie
Oratie
24
24 sept
sept 2010
2010
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‘Fysica in de Zorg = Medisch Techno Logisch!’

BRUGGEN BOUWEN
VOOR TECHNOLOGIE
IN DE GEZONDHEIDSZORG

Er zijn ondertussen veel ontwikkelingen in de
gezondheidszorg geweest en natuurlijk heb ik zelf ook
veel ervaringen opgedaan die hebben geleid naar mijn
nieuwe positie en inzichten voor deze rede getiteld:
‘Bruggen bouwen voor technologie in de
gezondheidszorg’
hetgeen ook weer ‘Logisch!‘ is.
Technologie is volop in de zorg aanwezig maar wordt
het ‘logisch’ gebruikt?
Technologische innovatie lijkt te stagneren en ik hoop
een bijdrage te leveren om dat te veranderen door
bruggen te bouwen tussen partijen die betrokken zijn bij
innovaties in de zorg.
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Zoals ik al in mijn vorige rede heb gesteld, ontwikkelt de
geneeskunde zich steeds verder van
Genees - kunst
Genees - kunde
Genees - technologie
Nu staan we op het punt dat we zo afhankelijk zijn
geworden dat we de technologie voorop kunnen stellen

Technologische
Genees - kunde
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Technologische Genees - kunde

we zijn zelfs al in het tijdperk gekomen van de

Intree tijdperk van
Techno-Digitale Geneeskunde

Techno-Digitale Geneeskunde
waar steeds meer gebruik wordt gemaakt van beelden
verkregen via diverse scantechnieken en fysiologische
data gemeten bij patiënten.
Er kan een digitale patiënt geconstrueerd worden om
operaties op te ‘oefenen’ en gebruikt worden als
‘route planner’ tijdens een operatie. Alle data kunnen
gebundeld worden om ziekten vroegtijdig te detecteren
of een betere diagnose te stellen via
Artificial Intelligence (AI).
Tegelijkertijd is er veel terughoudendheid van de
zorgprofessionals enerzijds ten aanzien van de
betrouwbaarheid en de overheid anderzijds
t.a.v. privacywetgeving die deze ontwikkelingen
vertragen of zelfs stagneren.
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MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELINGEN

Ik wil graag een aantal maatschappelijke ontwikkelingen
bespreken die grote impact hebben op onze
gezondheidszorg.

66
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TRANSFORMATIE
TRANSFORMATIE IN
IN DE
DE ZORG
ZORG

Er zijn grote verschuivingen in de samenleving:
We worden ouder, echter ook met daarmee verbonden
ziekten, door meer oudere zieke mensen worden de
kosten hoger, gezond met gebreken wordt meer
standaard.
De wet- en regelgeving is strenger geworden met name
voor digitale data. Er zijn kwaliteitsstandaarden in de
zorg ingevoerd. Er wordt meer gestuurd op preventie en
gezonde leefgewoontes. We zijn meer afhankelijk
geworden van het buitenland voor medicijnen en
apparatuur.
De patiënt is mondiger en eist inspraak in de
behandeling. Mantelzorg is nodig om zieke mensen
langer thuis te houden. Dit alles moet o.a. opgevangen
worden door efficiënter met elkaar samen te werken.
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~14%
~14% BNP
BNP

Door meer oudere zieke mensen worden de kosten
steeds hoger. De kosten van de gezondheidszorg zijn
over de laatste 10 jaar van 10 procent naar 14 procent
van het Bruto Nationaal Product gestegen. Dit merken
we natuurlijk zelf ook aan de stijging van de premies
voor de ziektekostenverzekering.
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Veroudering
Veroudering van
van de
de bevolking
bevolking
‘de
‘de vergrijzing’
vergrijzing’

Door de vergrijzing van de bevolking zal een kleiner
productief deel van de bevolking de zorg moeten dragen
voor de steeds groter wordende groep ouderen.
Dit zal opgevangen moeten worden met financiële
middelen en mantelzorg. Hiervoor moeten ook nieuwe
financieringsmodellen ontwikkeld worden.
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Gezondsheids
Gezondsheids problemen
problemen tgv
tgv de
de vergrijzing
vergrijzing
We worden ouder en daarmee neemt ook het aantal
ziektebeelden toe die verbonden zijn aan ouderdom.
Deze ziekten zijn meestal chronisch en kunnen niet
genezen worden. We moeten dus proberen de
symptomen van deze ziekten draagbaar te maken voor
een betere kwaliteit van leven door o.a. gebruik te
maken van technologie. Ouder met gebreken wordt de
nieuwe standaard met verschuiving naar verzorging
thuis. Dit vergt een andere organisatie.
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De
De patiënt
patiënt zo
zo lang
lang mogelijk
mogelijk thuis
thuis met
met
verbeterde
verbeterde kwaliteit
kwaliteit van
van leven
leven door
door gebruik
gebruik van
van technologie
technologie
Een nieuwe organisatie van de zorg.
Technologie geeft de mogelijkheid om op afstand de
gezondheid van de patiënt thuis te monitoren met tal
van sensoren en camera’s om een diagnose te stellen.
Indien nodig kan hulp komen voor acute situaties, kan
de huisarts of het ziekenhuis contact opnemen met de
patiënt middels een videoconsult of moet de patiënt zelf
naar de zorginstelling.
Er zijn al ziekenhuizen begonnen met proefprojecten in
een dergelijke vorm.
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De implementatie van de beschikbare technologische
innovaties die kunnen bijdragen gaan echter te
langzaam.
Simpele ‘low’ tech hulpmiddelen kunnen al een grote
impact hebben.
In een rapport van de World Health Organisation (WHO)
‘Medical Devices: Managing the mismatch’
(reeds een onderwerp in mijn eerste oratie)

worden een aantal factoren benoemd waaronder de
4A’s (vertaald naar NL):
beschikbaarheid, toegankelijkheid,
geschiktheid, betaalbaarheid
van technologie.

13

De WHO heeft een lijst opgesteld waar de behoeften
of prioriteiten liggen om het grootste deel van de
wereldbevolking te helpen.
Hierin staan vooral ondersteunende hulpmiddelen
voor gehandicapten t.g.v. oorlog of
(ouderdoms)ziekten zoals protheses, krukken etc. die
tegenwoordig low en ‘smart’ tech uitgevoerd kunnen
worden.
Een mooi voorbeeld is het gebruik van 3D printers om
protheses ter plaatse op de patiënt specifiek te maken.
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Voorbeelden
Voorbeelden hulpmiddelen
hulpmiddelen
Voorbeelden van hulpmiddelen zijn:

universeel
universeel instelbare
instelbare bril
bril

hulp
hulp voor
voor
aantrekken
aantrekken
kleding
kleding

De universele bril waarvan de sterkte instelbaar is en
goedkoop te produceren is. Het is echter vreemd dat
deze wel verkrijgbaar is via televisiereclamekanalen
(‘Tell Sell’) maar ze nauwelijks in derdewereldlanden
verkrijgbaar zijn.
Kledingstukken met eenvoudige aanpassingen zoals
bijv. lussen zodat mensen met lichamelijke beperkingen
zich zelfstandig aan en uit kunnen kleden.
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Helaas
Helaas heeft
heeft ouderenzorg
ouderenzorg en
en gezondheidszorg
gezondheidszorg
in
in derde
derde wereld
wereld landen
landen geen
geen prioriteit
prioriteit bij
bij de
de
Top
Top 10
10 van
van MedTech
MedTech bedrijven
bedrijven (>80%
(>80% markt)
markt)
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Helaas heeft ouderenzorg en gezondheidszorg in
derdewereldlanden geen prioriteit bij de Top 10 van
bedrijven die medische apparatuur ontwikkelen en
verkopen zoals Philips, Siemens, GE etc.
Zij domineren meer dan 80 procent van de markt en
bepalen welke producten voorrang hebben op de markt.
Meestal gaat het dan om high tech apparatuur met een
grote winstmarge gericht op een relatief kleine
doelgroep.

Ons streven moet zijn :

‘Techologie ter ondersteuning van zorg
voor (oudere) patiënten met
goede kwaliteit van leven’
‘ Smart’ (low) Tech, Human Touch
met daarmee grote IMPACT in de maatschappij
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Overheid
Overheid en
en patiënten
patiënten hebben
hebben het
het vertrouwen
vertrouwen verloren
verloren
in
in zorgverleners
zorgverleners door
door incidenten
incidenten
~10.000
~10.000 patiënten/jr
patiënten/jr lopen
lopen blijvende
blijvende schade
schade op
op
~1000
~1000 patiënten/jr
patiënten/jr overlijden
overlijden door
door schade
schade
door
falen
organisatie,
behandelaar
door falen organisatie, behandelaar of
of technologie
technologie o.a.
o.a.
gebruik
-- verkeerd
verkeerd gebruik
-- gebrekkige
gebrekkige opleiding
opleiding
-- achterstallig
achterstallig onderhoud
onderhoud
voorbeelden
voorbeelden
-- lekkende
lekkende borst
borst implantaten
implantaten
-- brand
brand OK
OK

Gelukkig
Gelukkig gaat
gaat het
het bij
bij 1.3
1.3 miljoen
miljoen patiënten/jr
patiënten/jr wel
wel goed
goed !!
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Een geheel andere ontwikkeling is op het gebied van
kwaliteit en veiligheid bij de toepassing van Medische
Technologie.
Aanleiding daartoe zijn incidenten in de zorg die
uitgebreid in de media zijn belicht.

Gevolg
Gevolg ::
Overheid
Overheid probeert
probeert met
met regels
regels en
en wetgeving
wetgeving
de
de kwaliteit
kwaliteit en
en veiligheid
veiligheid te
te verbeteren
verbeteren
invoering
invoering ‘kwaliteit
‘kwaliteit stempel’
stempel’ voor
voor zorg
zorg
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Gevolg is aanscherping van de wet- en regelgeving:
•

In de ziekenhuizen zijn sinds enkele jaren een
50-tal richtlijnen van kracht beschreven in
‘het Convenant’.

•

Ziekenhuizen moeten van de zorgverzekeraars
een ‘keurstempel’ hebben van JCI of NIAZ.

•

Er zijn nieuwe regels vanuit de EU in Brussel
gekomen waaraan nieuwe en bestaande
apparatuur in de zorg moet voldoen.

Met
Met als
gevolg ::
als gevolg
Hoge
Hoge administratieve
last
administratieve last
enorme
enorme kostenpost
kostenpost uit
uit het
het zorgbudget
zorgbudget
tijdsdruk
tijdsdruk voor
voor implementatie
implementatie

Veiligheid staat voorop maar vraag is of we niet het doel
voorbij schieten en op papier een schijnveiligheid
creëren middels bijv. vinkenlijstjes.

Implementatie
Implementatie van
van regels
regels
schiet
doel voorbij
voorbij en
en resulteert
resulteert
schiet het
het doel
in
in een
een papieren
papieren tijger
tijger
ondanks
ondanks de
bedoelingen
de goede
goede bedoelingen

De overheid heeft het moeilijk met de handhaving.

Bovendien
Bovendien moeilijk
moeilijk te
te handhaven
handhaven
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We kunnen echter veel meer bereiken door in te zetten
op veiligheidsbewustwording bij zorgverleners en
daarmee op cultuur en attitude te trainen.

Grote zorg om de impact van MDR op de Zorg
ingangsdatum mei 2020

Op korte termijn moeten we ons zorgen maken om de
Medical Device Regulation (MDR) die in mei 2020 van
kracht gaat. Dit zijn de nieuwe regels (wetten) waaraan
apparatuur in de zorg moet voldoen om het CEcertificaat te krijgen en daarmee het product binnen de
EU te mogen verkopen.
Dit heeft grote gevolgen voor de industrie en innovatie
voor de komende jaren.
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De
De nieuwe
nieuwe wet
wet (MDR)
(MDR) vereist
vereist het
het aantonen
aantonen van
van
de
de klinische
klinische effectiviteit
effectiviteit van
van een
een nieuwe
nieuwe en
en bestaande
bestaande
medische
medische apparatuur
apparatuur en
en hulpmiddelen
hulpmiddelen (en
(en software)
software)
------

vertraging
vertraging 1-2
1-2 jaar
jaar voor
voor introductie
introductie op
op de
de markt
markt
te
te hoge
hoge kostenpost
kostenpost voor
voor kleine
kleine bedrijven
bedrijven (start-ups)
(start-ups)
te
te weinig
weinig capaciteit
capaciteit bij
bij Medisch
Medisch Ethische
Ethische Commissies
Commissies
te
te weinig
weinig capaciteit
capaciteit voor
voor studies
studies in
in ziekenhuizen
ziekenhuizen
producten
producten worden
worden van
van de
de markt
markt gehaald
gehaald

Een verandering t.o.v. van de bestaande regels (Medical
Device Directive, MDD) is het aantonen van de klinische
effectiviteit voor de CE-certificering.
Echter, officieel mogen er geen apparaten zonder CE in
een ziekenhuis worden gebruikt, dus hoe kun je dan een
klinische studie uitvoeren?
Alleen met toestemming van een Medisch Ethische
Toetsingscommissie (METC) is een klinische studie
mogelijk.
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Notified Bodies zijn door
de overheid aangewezen
voor CE keuring apparatuur

Na het verzamelen/opstellen van veel documenten o.a.
veiligheid en effectiviteit, moet het dossier aangeboden
worden bij een Notified Body voor de CE-certificering.


 ## Notified
Notified Bodies
Bodies in
in EU
EU van
van ~100
~100 naar
naar 25
25 gezakt
gezakt door
door MDR
MDR en
en BREXIT
BREXIT

 slechts
slechts 44 NB
NB op
op dit
dit moment
moment ‘MDR
‘MDR ready’
ready’

 ~300.000
~300.000 medische
medische apparaten
apparaten voor
voor CE
CE (her)keuring
(her)keuring

opgeleid personeel
personeel
 tekort
tekort aan
aan opgeleid

 lange
lange wachtrijen
wachtrijen

De capaciteit van de Notified Bodies is drastisch
verminderd t.g.v. de MDR en de BREXIT (< 25).
Het is onmogelijk om 300.000 apparaten te beoordelen
voor mei 2020.


 beperkte
beperkte regeling
voor uitstel
uitstel
regeling voor

Er zal een uitstelregeling moeten komen!
MEI
MEI 2020
2020
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Gevolgen
Gevolgen
-- Grote
Grote kans
kans dat
dat er
er vanaf
vanaf mei
mei 2020
2020 apparatuur
apparatuur en
en hulpmiddelen
hulpmiddelen
NIET
NIET meer
meer beschikbaar
beschikbaar zijn
zijn

Er is contact tussen bedrijven en de overheid over de
gevolgen van de MDR maar het gaat veel te langzaam.

-- tenzij
tenzij overheid
overheid uitzonderingen
uitzonderingen gaat
gaat (moet)
(moet) maken
maken
-- bedrijven
bedrijven gaan
gaan failliet
failliet
-- innovatie
innovatie stop
stop en
en economische
economische achterstand
achterstand in
in EU
EU

te
te weinig
weinig besef
besef in
in maatschappij
maatschappij // politiek
van deze
deze gevolgen
gevolgen
politiek van
toestand
toestand is
is zorgelijk
zorgelijk
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Er is grote kans dat er apparatuur en hulpmiddelen
NIET meer beschikbaar zijn voor de zorg.
In de maatschappij en bij de politiek is er te weinig besef
van de gevolgen hetgeen tot een zorgelijke toestand
leidt.

De
De weg
weg van
van idee
idee naar
naar medisch
medisch toegepast
product
toegepast product
verschillende
verschillende ‘Valleys
‘Valleys of
of Death’
Death’

ontwikkel
ontwikkel
fase
fase

implementatie
implementatie
fase
fase

Deze recente ontwikkelingen zijn echter nog maar een
paar van de obstakels op de weg van een innovatief
idee naar een product dat succesvol wordt toegepast in
de zorg.
Op deze weg zijn diverse valkuilen “Valleys of Death”
te onderscheiden tijdens de ontwikkel- en
implementatiefase van het proces.
Veel goede ideeën / innovaties komen hierdoor
uiteindelijk niet op de markt.
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De
De weg
weg van
van idee
idee naar
naar medisch
medisch toegepast
toegepast product
product
••
••
••
••
••

prototype
prototype
subsidies
subsidies €€
€€
Infrastructuur
Infrastructuur
prioriteiten
prioriteiten
expertise
expertise

••
••
••
••
••

CE
CE
investeerder
investeerder 11stst
wet
wet en
en regelgeving
regelgeving
METC
METC
klinische
klinischestudies
studies

••
••
••
••
••
••
••

nd
investeerder
investeerder 22nd
effectiviteit
effectiviteit
productie
productie
distributie
distributie
marketing
marketing
acceptatie
acceptatie
vergoeding
vergoeding verz
verz

Zoals hier weergegeven zijn er vele factoren die
meespelen en de CE-certificering was er maar een van.
Met name de 3e vallei ‘Darwinian Sea’ wordt sterk
onderschat. Vaak ligt de focus eerst op het verkrijgen
van het CE-certificaat.
Bedrijven moeten vanaf het begin al met de
implementatie van het product bezig zijn om een
doordacht business model te hebben.
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Implementatie
Implementatie fase:
fase: 80-90
80-90 %
% van
van Startups
faalt in
in eerste
eerste 22 jaar
Startups faalt
jaar
Het blijkt dat 80-90 procent van de start-ups in de eerste
2 jaar faalt op één of een combinatie van de genoemde
redenen.
Belangrijke uitkomst is vaak dat de uitvinder niet
onafhankelijk heeft laten toetsen of de markt op het
product zit te wachten en te lang wacht met geld in te
zamelen voor de implementatiefase.
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DE
DE UTWENTE
UTWENTE EN
EN MIJN
MIJN LEERSTOEL
LEERSTOEL HTI
HTI KUNNEN
KUNNEN
HELPEN
HELPEN OM
OM DEZE
DEZE RAVIJNEN
RAVIJNEN TE
TE OVERBRUGGEN
OVERBRUGGEN

Op de Universiteit Twente is een unieke combinatie van
kennis en expertise aanwezig om innovaties die hier zijn
ontwikkeld en ook bedrijven te helpen om de
‘Valleys of Death’ te overbruggen.
Deze kennis en expertise is onder de paraplu van het
instituut ‘TechMed Centre’ samengebracht om de
krachten te bundelen.
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HEALTH
HEALTH TECHNOLOGY
TECHNOLOGY IMPLEMENTATION
IMPLEMENTATION
De Universiteit Twente erkent dat op dit gebied nog veel
moet gebeuren en heeft daarom deze leerstoel
opgericht waarvoor ik natuurlijk zeer erkentelijk ben.

DOEL
DOEL VAN
VAN MIJN
MIJN LEERSTOEL
LEERSTOEL
OM
OM INNOVATIE
INNOVATIE MET
MET MEER
MEER SUCCES
SUCCES EN
EN

Het doel van mijn leerstoel is:
Innovaties met meer succes en in hoger tempo in de
dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg te krijgen.

HOGER
HOGER TEMPO
TEMPO IN
IN DE
DE DAGELIJKSE
DAGELIJKSE PRAKTIJK
PRAKTIJK
VAN
VAN DE
DE GEZONDHEIDSZORG
GEZONDHEIDSZORG TE
TE KRIJGEN
KRIJGEN

De voornaamste activiteiten om dit doel te bereiken wil
ik graag toelichten.
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MIJN
MIJN HTI
HTI ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN

#1.
#1. TechMed
TechMed Test
Test &
& Validation
Validation Lab
Lab

Activiteit #1:
Met de nieuwe wetgeving in gedachte wordt het nog
belangrijker om aan te tonen dat een innovatie veilig en
effectief is.
Dat kan middels het TechMed Test & Validation Lab.
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TECHMED
TECHMED TEST
TEST && VALIDATION
VALIDATION LAB
LAB ::
 ontwikkeling
ontwikkeling en
en toepassing
toepassing van
van validatie
validatie methoden
methoden en
en fantomen
fantomen
 voor
voor aantonen
aantonen van
van veilige
veilige en
en effectieve
effectieve werking
werking
 voor
voor metingen
metingen tijdens
tijdens klinische
klinische studies
studies
 bepalen
bepalen optimale
optimale instellingen
instellingen
 simulatie
simulatie (pre)
(pre) klinische
klinische studies
studies niet-CE
niet-CE apparatuur
apparatuur
 training
training van
van gebruikers
gebruikers
 verbetering
verbetering en
en innovatie
innovatie
Resultaat
Resultaat ::
 kortere
kortere klinische
studies
klinische studies
 versnelling
versnelling CE
CE proces
proces
 versnelling
versnelling Implementatie
Implementatie
 grote
grote kostenbesparing
kostenbesparing
 Contract
Contract research
research voor
voor bedrijven
bedrijven
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In een gesimuleerde omgeving is veiligheid en
effectiviteit grotendeels middels testen aan te tonen.
Uitdaging en tevens innovatie is de juiste
test/validatiemethoden te ontwikkelen.

In het TechMed Centre zijn unieke faciliteiten
ondergebracht voor studenten, onderzoekers, medische
professionals en bedrijven.
Veel van deze faciliteiten kunnen als onderdeel
beschouwd worden van
het TechMed Test & Validatie Lab
waaronder natuurlijk mijn eigen lab.
Het TechMed Centre wordt officieel geopend op
29 november 2019 tijdens de Dies Natalis van de
Universiteit Twente.

UNIEKE FACILITEITEN
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In het Techmed Simulation Centre (voorheen het
Experimental Centre for Technical Medicine, ECTM)
kan nieuwe apparatuur al voor CE-certificering getest
worden.
Er kunnen trainingen verzorgd worden voor studenten
en medisch professionals in een gesimuleerde klinische
omgeving.

Simulation Center
Intensive
Intensive Care
Care
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Operatie
Operatie kamers
kamers

Er zijn simulatoren voor klinische ingrepen zoals
echoscopie, laparoscopie, intravasculaire ingrepen en
intensive cares met geavanceerde model-patiënten.

Hybride
Hybride OK
OK

State of the art-apparatuur, soms nog niet beschikbaar
voor ziekenhuizen, staat volledig ter beschikking voor
onderwijs en onderzoek hetgeen in de klinische praktijk
niet mogelijk is door inzet in de patiëntenzorg.
22 MRI’s
MRI’s

Deze faciliteiten zijn o.a. een hybride-OK, een Endo-OK,
een 1.5 T MRI en een unieke MRI die patiënten in
staande positie kan scannen.
Er is een vergaande samenwerking met bedrijven die
hun innovaties kunnen testen en demonstreren.
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Simulatie
Simulatie van
van klinische
klinische toepassing
toepassing in
in (kunst)
(kunst) weefsel
weefsel

speciale
speciale imaging
imaging technieken
technieken o.a.
o.a. thermo
thermo en
en high
high speed
speed cameras
cameras
-- medische
medische lasers
lasers
-- electrochirurgie
electrochirurgie apparatuur
apparatuur
-- water
water snijder
snijder
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In mijn laboratorium zal het onderzoek zich richten op
de interactie van apparatuur met patiënten in
(kunst)weefselmodellen.
Hierbij worden de fysische werking, de veilige en de
optimale instellingen bestudeerd door gebruik te maken
van speciale imaging technieken zoals high speed en
thermografie.

VERBETERING
VERBETERING EN
EN INNOVATIE
INNOVATIE
GEPULSTE
GEPULSTE WATERSNIJDER
WATERSNIJDER
VOOR
VOOR MICROCHIRURGIE
MICROCHIRURGIE

NAALDLOOS
NAALDLOOS INJECTEREN
INJECTEREN

De beelden leiden tot betere inzichten van het
werkingsmechanisme, verbeteringen in effectiviteit en
innovaties.
Veel (internationale) bedrijven hebben al gebruik
gemaakt van vergelijkbare faciliteiten in de Universitair
Medische Centra waar ik eerder gewerkt heb.
Er lopen nu al onderzoeksprojecten bijv. methoden om
naaldloos te injecteren.

experiment
vorige week
week
experiment vorige
ism
ism Dermatologie
Dermatologie Erasmus
Erasmus MC
MC
en
Rivaz UTwente
UTwente
en David
David Fernandez
Fernandez Rivaz
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VAN
NAAR PATENT
PATENT
VAN ‘CRAZY’
‘CRAZY’ IDEA
IDEA NAAR
De nieuwe inzichten tijdens dit soort experimenten
leiden ook tot ‘Crazy Ideas’ en zelfs patenten:
Zo sta ik op een patent waarbij ik belletjes in bier
gebruik om tandwortelkanaalbehandelingen te
verbeteren!
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Test & Validatie Lab ism met vakgroepen
met veel expertise / kennis
MULTI-MODALITY
MULTI-MODALITY MEDICAL
MEDICAL
IMAGING
IMAGING M3i
M3i

Op de universiteit ben ik reeds betrokken bij
verschillende groepen die volop met innovaties bezig
zijn maar daarmee ook de kennis en apparatuur hebben
om deel te nemen in het ‘Test & Validation’ concept.
Ik wil graag de samenwerking met hen uitbreiden en
met andere groepen opbouwen.
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MIJN
MIJN HTI
HTI ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN
#2.
#2. Gebruik
Gebruik van
van ‘Smart’
‘Smart’ Consumenten
Consumenten Technologie
Technologie
voor
voor Medische
Medische toepassingen
toepassingen

Activiteit #2
Er zijn enorm veel mogelijkheden om
consumentenproducten in te zetten voor medische
toepassingen.
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Consumenten
Consumenten ‘Smart
‘Smart Devices’
Devices’ geschikt
geschikt maken
maken
voor
voor medische
medische diagnostiek
diagnostiek en
en preventie
preventie
 consumenten
consumenten producten
producten innoveren
innoveren zeer
zeer snel
snel
 smart
smart phones
phones hebben
hebben enorme
enorme computer
computer power
power
(gaming
(gaming industrie:
industrie: grafische
grafische 3D
3D visualisatie)
visualisatie)
 door
door massa
massa productie
productie zijn
zijn kosten
kosten laag
laag
 voor
voor groot
groot publiek
publiek toegankelijk
toegankelijk
 data
data verbinding
verbinding (3G)
(3G) over
over heel
heel de
de wereld
wereld
 Zorg
Zorg door
diagnostiek op
door meten
meten // diagnostiek
op afstand
afstand
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Het heeft veel voordelen om ‘mee te liften’ met de
technologische innovaties in de consumentensector.
Met relatief kleine aanpassingen zijn deze producten
geschikt te maken voor toepassing in de zorg.

Zorg
Zorg van
van de
de (nabije)
(nabije) toekomst
toekomst met
met smart
smart devices
devices en
en apps
apps

Zoals eerder aangegeven willen we patiënten thuis
monitoren en via internet verbinden met de
zorgverleners die in actie komen als het nodig is.
Met ‘smart devices’ en apps kunnen we een groot deel
van dit hele systeem inrichten.
Met sensoren in de devices is de gezondheid van een
persoon te meten. De verzamelde data wordt in ‘the
cloud’ opgeslagen en geanalyseerd. Bij afwijkende
waarden wordt de zorgprofessional ingeschakeld om de
persoon advies te geven.
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Via
Via 3G
3G (en
(en internet)
internet) verbinding
verbinding zorg
zorg toegankelijk
over heel
heel de
de wereld
wereld
toegankelijk over

De zorg wordt daarmee ook toegankelijk voor afgelegen
plekken en derdewereldlanden.
Overal ter wereld is er dekking voor mobiele telefoon en
daarmee ook internetconnectie met zorgverleners
mogelijk.
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Snelle
Snelle groei
groei aantal
aantal sensoren
sensoren in
in smart
smart devices
devices
Consumentenelektronica innoveert vele malen sneller
dan de medische technologie die vertraagd wordt door
o.a. bewijsvoering voor veiligheid en regelgeving.
De technologie in een medisch apparaat is vaak al
verouderd als het na 5-10 jaar op de markt komt.
Ter vergelijking: denk eens aan het model mobiele
telefoon dat je 10 jaar geleden in gebruik had.
De veelheid van sensoren in smart devices wordt steeds
groter en deze zijn uitstekend toe te passen voor
medische diagnostiek.
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Micro
sensoren aanwezig
aanwezig of
of als
Micro sensoren
als add-on
add-on in
in smart
smart phones
phones

v

v

Veel van de sensoren die toegepast worden voor
metingen aan het lichaam zitten al in een smartphone of
zijn met een add-on te koppelen.

v

Op dit overzicht zijn deze sensoren in groen aangevinkt.

v

v
v

v
(( veel
veel sensor
sensor ontwikkeling
ontwikkeling op
op de
de UTwente
UTwente ))
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Goedgekeurd
Goedgekeurd Apple
Apple Watch
Watch als
als medisch
medisch apparaat
apparaat in
in USA
USA

De Apple Watch is zelfs als medisch product
goedgekeurd in de USA door de FDA
(het equivalent van de CE).
Dit is echter een grote uitzondering.
Er is weinig interesse vanuit de grote bedrijven in de
medische markt vanwege de regels en mogelijke
rechtszaken.
Op de consumentenmarkt is het makkelijker om veel
geld te verdienen.
Helaas
Helaas zijn
zijn fabrikanten
fabrikanten weinig
weinig geïnteresseerd
geïnteresseerd in
in medische
medische markt
markt
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camera’s in smart phone
Graag wil ik u laten zien wat er allemaal al mogelijk is
met een smartphone aan de hand van een aantal
klinische onderzoeken die ik samen met medische
collega’s in ziekenhuizen heb uitgevoerd in de
afgelopen jaren.
Er zitten verschillende soorten sensoren en camera’s in
smartphones of je kunt een speciale camera koppelen
aan je smartphone, zoals een kleine thermocamera.

add-on
add-on thermo
thermo camera
camera
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camera voor hartslag meting bij babies
Met de standaardcamera kun je de subtiele kleurvariatie
in de huid zien doordat bij elke hartslag het aantal
bloedcellen in je huid varieert. Deze kleurvariatie kun je
versterken zoals in de onderste fotoreeks is
weergegeven.

kleurvariatie
huid bij
bij elke
elke hartslag
hartslag (MIT)
(MIT)
kleurvariatie huid

Met een programma of app is de actuele hartslag te
bepalen.
Hiermee kun je bijv. bij te vroeggeboren baby’s
(neonaten) op afstand de hartslag en de ademhaling
meten.
Deze apps om je hartslag te meten zijn al beschikbaar.
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‘meer-kleuren’
camera maakt
maakt
‘meer-kleuren’ camera
huidtumoren
huidtumoren beter
beter zichtbaar
zichtbaar

normaal
normaal kleur
kleur beeld
beeld
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versterkt
versterkt kleur
kleur contrast
contrast

Door specifieke kleuropnamen van de huid
met elkaar te ‘mixen’ kan het contrast vergroot
worden, waardoor bijv. huidafwijkingen zoals
tumoren beter zichtbaar worden.

Infrarood camera’s om bloedvaten te zien

visueel
visueel
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nabij
nabij IR
IR

ver
ver IR-thermo
IR-thermo

Nabij infrarood licht wordt o.a. gebruikt als verlichting
voor bewakingscamera’s in het donker. Dit licht dringt
diep door in lichaamsdelen waardoor het mogelijk is om
bloedvaten zichtbaar te maken.
Ik heb dit al eerder tot een product
‘de Vasculuminator’ ontwikkeld als hulp voor het
aanprikken van bloedvaten.
Ook met een camera gevoelig voor ‘ver infrarood licht’
zijn bloedvaten zichtbaar te maken. In dit geval ziet
deze ‘thermocamera’ de hogere temperatuur van het
bloed in de vaten t.o.v. de omgeving.

Thermo
Thermo camera
camera voor
voor bepalen
bepalen
diepte
diepte van
van brandwonden
brandwonden

De thermocamera kan aan de hand van de
temperatuur van een brandwond de graad van
verbranding onderscheiden waardoor direct de
juiste behandeling kan worden ingezet.
Dit wordt nu met succes toegepast bij het
Brandwonden Centrum in Beverwijk.
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Thermo camera voor detectie van infecties
bij open wonden op diabetisch voet / been
Met de thermocamera kan door de hogere temperatuur
een gebied met ontstekingsreacties t.g.v. een infectie
zichtbaar gemaakt worden.
Hiermee zijn infecties op de voetzool en open wonden
bij diabetische patiënten in een vroeg stadium te
detecteren en kan op tijd een behandeling worden
ingezet en daarmee een amputatie worden voorkomen.
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UV camera
schade zonlicht en effect zonnebrand

Met een UV-camera is de schade van UV-licht van de
zon op de huid, zoals rimpels en pigmentvlekken, goed
zichtbaar te maken.
Het beschermend effect van zonnebrandcrème is goed
te demonstreren, doordat de crème als een zwarte laag
op je huid zichtbaar wordt.
De UV-camera wordt o.a. ingezet om publiek voor te
lichten over het gebruik van zonnebrandcrème als
preventiemiddel tegen huidkanker.
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3D
3D scanner
scanner voor
voor metingen
metingen van
van lichaamsdelen
lichaamsdelen
met
met hoge
hoge nauwkeurigheid
nauwkeurigheid (<
(< 0,5mm)
0,5mm)

Met een 3D scanner wordt een 3-dimensionale ‘foto’
gemaakt van lichaamsdelen met hoge nauwkeurigheid
(< 0.5 mm).
Hiermee is het klinisch effect van een medische
behandeling, zoals het gebruik van medicatie of een
chirurgische ingreep, nauwkeurig te meten.
Met een 3D scan kunnen hulpmiddelen exact op maat
voor een patiënt gemaakt worden met bijv. een
3D printer.
Er zit al een 3D scanner in de Iphone X maar de
potentie wordt nog niet door Apple erkend.
3D scanning zou de medische fotografie geheel moeten
gaan vervangen.
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Allemaal mogelijk met consumenten ‘Smart Devices’
deels al aangetoond in klinische studies
VITALE
VITALE FUNCTIES
FUNCTIES
 hart
hart ritme
ritme
 ademhaling
ademhaling
 doorbloeding
doorbloeding
 oxygenatie
oxygenatie
 temperatuur
temperatuur

Met deze voorbeelden heb ik u laten zien wat er
allemaal al mogelijk is met ‘smart’ consumenten
technologie voor het meten van vitale functies, de
diagnose van afwijkend weefsel en het vervolgen van
het effect van een behandeling.
Deze toepassingen zijn deels al aangetoond in
klinische studies.

ONDERSCHEID
ONDERSCHEID MAKEN
MAKEN TUSSEN
TUSSEN ZIEK
ZIEK EN
EN GEZOND
GEZOND WEEFSEL
WEEFSEL
 tumoren
tumoren
 ontsteking
ontsteking
 beschadiging
beschadiging

De potentie is enorm zeker voor de eerstelijnszorg
zoals huisartspraktijken en thuiszorg.

EFFECT
EFFECT VAN
VAN BEHANDELING
BEHANDELING VERVOLGEN
VERVOLGEN

KWALITATIEF
KWALITATIEF EN
EN KWANTITATIEF
KWANTITATIEF
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MIJN
MIJN HTI
HTI ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN
#3
#3 Sustainable
Sustainable Health
Health Technology
Technology Program
Program
ter
ter bevordering
bevordering van
van samenwerking
samenwerking en
en delen
delen van
van kennis
kennis
zodat
innovaties
in
de
praktijk
gebruikt
gaan
worden
zodat innovaties in de praktijk gebruikt gaan worden

Activiteit #3
Het Sustainable Health Technology Program is gericht
op de bevordering van de samenwerking en delen van
kennis tussen de faculteiten op de Universiteit en
externe partijen zodat innovaties met succes in de zorg
worden geïntroduceerd en blijvend worden toegepast.
Daarvoor moeten veel spelers in de zorg met elkaar
verbonden worden.
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Patiënten
Patiënten
willen
willen effectieve
effectieve behandeling
behandeling
en
en goede
goede kwaliteit
kwaliteit van
van leven
leven
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Medische
Medische professionals
professionals
willen
willen hulp
hulp met
met innovatieve
innovatieve ideeën
ideeën
en
en (technologische)
(technologische) oplossingen
oplossingen
om
om patiënten
patiënten effectief
effectief te
te helpen
helpen
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Onderzoekers
Onderzoekers
hebben
hebben nieuwe
nieuwe technologieën
technologieën
en
en zoeken
zoeken een
een toepassing
toepassing
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Ondernemers
Ondernemers
zijn
zijn enthousiast
enthousiast om
om producten
producten
in
in de
de (zorg)markt
(zorg)markt te
te zetten
zetten

maar
maar kunnen
kunnen vastlopen
vastlopen
in
in regelgeving
regelgeving
en
en implementatie
implementatie zaken
zaken

59

De
De overheid
overheid
stimuleert
stimuleert innovatie
innovatie
maar
maar voert
voert wetten
wetten in
in voor
voor kwaliteit
kwaliteit en
en veiligheid
veiligheid
die
die innovatie
innovatie blokkeren
blokkeren en
en kosten
kosten verhogen
verhogen
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De
De verzekeraars
verzekeraars
Bepalen
Bepalen de
de vergoeding
vergoeding voor
voor geleverde
geleverde zorg,
zorg,
letten
letten op
op effectiviteit
effectiviteit en
en kosten
kosten beheersing.
beheersing.
Ze
Ze zijn
zijn lastig
lastig te
te overtuigen
overtuigen van
van innovaties
innovaties
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‘Sustainable
Health Technology’
Technology’ programma
programma
‘Sustainable Health
om
om partijen
partijen met
met elkaar
elkaar te
te verbinden
verbinden tbv
tbv de
de patiënt
patiënt
Er zijn nog veel meer partijen betrokken.

De samenwerking tussen de partijen moet verbeterd
worden ten bate van de patiënt.
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zelfs
zelfs complexe
complexe bruggen
bruggen zijn
bouwen
zijn te
te bouwen
om
om meer
meer verbindingen
verbindingen te
te maken
maken

Vanwege soms tegenstrijdige belangen is het een
complex proces om de samenwerking te bevorderen.
Maar complexe vraagstukken kunnen leiden tot mooie
oplossingen.
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Netwerk
Netwerk voor
voor samenwerking
samenwerking

Overheid
Overheid

Het TechMed Centre van de Universiteit Twente heeft al
een uitgebreid netwerk dat verder uitgebouwd moet
worden.

Medtech
Medtech industry
industry
MKB’s
MKB’s
UMC’s
UMC’s STZ
STZ
ziekenhuizen
ziekenhuizen

Beroeps
Beroeps
verenigingen
verenigingen
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Verzekeraars
Verzekeraars
Subsidies
Subsidies

Het TechMed kan als een spin in het web partijen met
elkaar verbinden en het overzicht houden.

Consortia
Consortia en
en Subsidies
Subsidies voor
voor Stimulering
Stimulering Zorg
Zorg Innovatie
Innovatie
Subsidiegevers zien steeds meer het belang van de
samenwerking van verschillende kennispartijen in het
innovatieproces en stellen geld ter beschikking.
Om innovatie en implementatie te bevorderen worden er
consortia gevormd op regionaal en (inter)nationaal
niveau.
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Vanaf
Vanaf het
het begin
begin rekening
rekening
houden
houden met
met de
de 2e
2e valley
valley
de
de implementatie
implementatie fase
fase
wordt
wordt onderschat
onderschat

••
••
••
••
••
••
••

investering
investering
effectiviteit
effectiviteit
productie
productie
distributie
distributie
marketing
marketing
acceptatie
acceptatie
vergoeding
vergoeding

Er moet meer aandacht en ondersteuning komen voor
de implementatiefase om daarmee de 2e vallei te
overbruggen die vaak wordt onderschat en te laat wordt
ingezet.
Meestal is alle aandacht gericht op het verkrijgen van de
CE en men is dan te laat om o.a. investeringen te
verwerven voor de implementatiefase.
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VERBINDING
VERBINDING TUSSEN
TUSSEN TECHNOLOGISCHE
TECHNOLOGISCHE EN
EN
SOCIAL-ECONOMISCHE
SOCIAL-ECONOMISCHE EXPERTISE
EXPERTISE
Voor de implementatiefase is met name expertise nodig
op sociaal-economisch gebied zoals aanwezig bij de
faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
(BMS) op de Universiteit Twente.
Er is binnen het ‘Sustainable Health Technology’
programma een stevige brug geslagen tussen de
Technologische (TNW) Faculteit en BMS Faculteit.

Dr
Dr Roy
RoyKolkman
Kolkman
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Er
Er moet
moet altijd
altijd wel
wel iemand
iemand overtuigd
overtuigd worden
worden .....
.....

Gedrag en cultuur zijn belangrijke factoren bij de
acceptatie van nieuwe technologie. De medische wereld
is redelijk conservatief te noemen.
Er zijn diverse redenen waarom partijen innovaties niet
zien zitten.
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Motivatie voor en Acceptie van Innovatie
•• wat
wat levert
levert het
het mij
mij ??

Psychologisch onderzoek op het gebied van motivatie
en acceptatie is een essentieel onderdeel in het proces
om een product met succes naar de markt te brengen.

•• is
beter dan
dan gebruikelijk
gebruikelijk ??
is het
het beter
•• is
is het
het makkelijk
makkelijk te
te leren
leren ??
•• past
work flow
flow ??
past het
het in
in de
de work
•• wordt
wordt het
het vergoed
vergoed ??
•• bedreigend
voor mijn
mijn job
job ??
bedreigend voor
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Hoe goed het product ook is, er zijn verschillende
factoren waardoor het niet geaccepteerd wordt of er
geen motivatie is om het te gaan gebruiken.

Cultuur en Verander Management
Men moet zich verdiepen in de bestaande situatie en
een strategie bedenken voor de introductie van een
innovatie en veranderingen goed managen.

Dit zijn allemaal mooie uitdagingen voor het
‘Sustainable Health Technology’ programma
en laat tevens de noodzaak zien.
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MIJN
MIJN HTI
HTI ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN

#4
#4 ONDERWIJS
ONDERWIJS

Activiteit #4 Onderwijs

HEALTH
HEALTH TECHNOLOGY
TECHNOLOGY IMPLEMENTATION
IMPLEMENTATION

Op de Universiteit Twente zijn een aantal belangrijke
studierichtingen op Gezondheidsgebied.
We moeten de studenten voorbereiden op de toekomst
en kennis van Health Technologie Implementatie is
daarbij van groot belang.
De maatschappij staat met smacht te wachten op
energieke jonge mensen met deze kennis bij bedrijven,
zorginstellingen en de overheid.
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aanvulling
aanvulling
in
in opleiding
opleiding
Translatie
Translatie
Praktische
Praktische
Vaardigheden
Vaardigheden

Kennis
Kennis

WetWet- en
en Regelgeving
Regelgeving MDR,
MDR,
ISO
NEN,
ISO NEN, Klinische
Klinische Studies
Studies
METC
METC
Business
Business
Development
Development
implementatie
implementatie

Verbetering,
Verbetering, Innovatie
Innovatie
en
en Valorisatie
Valorisatie
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uitvoeren
uitvoeren
wetenschappelijk
wetenschappelijk
(validatie)
(validatie) studie
studie
Effectiviteit
Effectiviteit
behandeling
behandeling

innovatief,
innovatief,
kritisch,
kritisch,
empathisch
empathisch
Risico
Risico analyse,
analyse,
inschatting
inschatting
gevaren
gevaren // missers
missers

Veilige
Veilige en
en effectieve
effectieve
diagnose
diagnose en
en behandeling
behandeling

Ik wil graag het curriculum van deze studies verrijken
met kennis en vaardigheden die bij moeten dragen aan
de verbetering van implementatie van innovatie en
veilige en effectieve diagnose en behandeling.
De studenten kunnen al tijdens hun studie deze kennis
in praktijk brengen tijdens het uitvoeren van stages in de
zorg.

Groot
Groot netwerk
netwerk met
met ziekenhuizen
ziekenhuizen in
in heel
heel Nederland
Nederland
middels
middels Technische
Technische Geneeskunde
Geneeskunde en
en
en
Biomedische
TECHMED
en
Biomedische Technologie
Technologie stagiaires
stagiaires
TECHMED
•• 400
400 stage
stage projecten
projecten per
per jaar
jaar
•• ~30
~30 ziekenhuizen
ziekenhuizen
•• Projecten
Projecten vanuit
vanuit een
een
klinische
klinische behoefte/probleem
behoefte/probleem
•• Klinische
Klinische en
en technologische
technologische
supervisie
supervisie
•• Bevorderd
Bevorderd samenwerking
samenwerking
•• Bron
Bron voor
voor innovaties
innovaties
•• Brug
Brug tussen
tussen
wetenschappers
wetenschappers en
en medisch
medisch
professionals
professionals
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De Universiteit Twente heeft middels de stages van de
studenten nauwe contacten met en toegang tot een
groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen.

MIJN
MIJN ONDERWIJS
ONDERWIJS ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN
 Ontwikkeling
Ontwikkeling modules
modules Health
Health Technology
Technology
Innovation
&
Implementation
binnen
Innovation & Implementation binnen curricula
curricula
 Patiënt
Patiënt veiligheid
veiligheid cursussen
cursussen
 Begeleiding
Begeleiding TG
TG BME
BME MT
MT stages
stages
 Training
Training op
op (complexe)
(complexe) medische
medische apparatuur
apparatuur
 Training
Training medisch
medisch specialisten
specialisten (inter)nationaal
(inter)nationaal
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Naast studenten zal ik me ook bezighouden met
trainingen voor medische professionals in het kader van
‘lifelong learning’.

VERDER
VERDER HTI
HTI ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN NIET
NIET IN
IN DETAIL
DETAIL BESPROKEN
BESPROKEN

#5
#5 TECHMED
TECHMED 3D
3D INNOVATION
INNOVATION CENTER
CENTER
#6
#6 INRICHTING
INRICHTING ENDO-OK
ENDO-OK
#7
#7 KWALITEIT
KWALITEIT MANAGEMENT
MANAGEMENT SYSTEM
SYSTEM
#8
#8 CONTRACT
CONTRACT RESEARCH
RESEARCH
#9
#9 ADVISERING
ADVISERING BEDRIJVEN
BEDRIJVEN
EN
EN NOG
NOG MEER
MEER ...........
...........

75

Er zijn nog veel andere activiteiten die ik niet kan
bespreken met het oog op de tijd.

AANVULLEN
AANVULLEN MOTTO
MOTTO
Graag wil ik het motto van de universiteit
aanvullen / uitbreiden met

SMART TECH
FOR HIGH IMPACT
IN HUMAN HEALTH
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Smart Tech
for High Impact
in Human Health

DE EERSTE BRUGGEN NADEREN VOLTOOIING

Met deze intreerede naderen
de eerste bruggen hun voltooiing.
Ik heb aangegeven welke bruggen
er nog gebouwd kunnen/moeten worden.
Ik hoop dat met vele van u samen te kunnen doen.

Beipanjiang
Beipanjiang Bridge
Bridge
Shuipan
Shuipan Guizhou,
Guizhou, China
China

PROF
PROF DR
DR IR
IR RUUD
RUUD VERDAASDONK
VERDAASDONK
CHAIR
CHAIR HEALTH
HEALTH TECHNOLOGY
TECHNOLOGY IMPLEMENTATION
IMPLEMENTATION
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DANKWOORD
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Ik wil graag afsluiten met een dankwoord.

DANKWOORD
DANKWOORD
Om te beginnen wil ik het College van Bestuur van de
Universiteit Twente danken voor het oprichten van deze
leerstoel die ze aan mij hebben toevertrouwd.
Hetzelfde geldt voor de Benoemings Advies Commissie,
het Management van het TechMed Centre en de
Decanen van de Faculteit TNW.
Wat kun je nog meer wensen dan een leerstoel die
‘op je lijf’ geschreven is?

CVB,
CVB, BAC,
BAC, TECHMED,
TECHMED, DECANEN
DECANEN
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DANKWOORD
DANKWOORD

Dank aan alle collega’s voor het warme ontvangst en
het wegwijs maken op de Universiteit Twente.
In korte tijd heb ik een groot netwerk kunnen opbouwen
met enthousiaste mensen.

WARM
WARM ONTVANGST
ONTVANGST DOOR
DOOR NIEUWE
NIEUWE COLLEGA’S
COLLEGA’S
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DANKWOORD
DANKWOORD

Dank in het bijzonder aan het team van collega’s
waarmee we het ‘Sustainable Health Technology’
programma hebben opgesteld dat vanaf 1 januari 2020
een officiële status gaat krijgen waardoor we grote
stappen kunnen gaan maken.

SUSTAINABLE
SUSTAINABLE HEALTH
HEALTH TECHNOLOGY
TECHNOLOGY TEAM
TEAM
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DANKWOORD
DANKWOORD
Niet alleen op de Universiteit Twente maar ook in de
regio ben ik met open armen ontvangen om
samenwerking op te zetten. Al snel kreeg ik
uitnodigingen voor gesprekken.
Ik heb veel inspiratie opgedaan op de ‘handelsmissie’
naar Canada en ben onder de indruk hoe men daar
ouderenzorg en revalidatie heeft georganiseerd.
Het vakkundige gezelschap en ook gezellige groep
heeft daaraan bijgedragen.

NETWERK
NETWERK (OOST)
(OOST) NEDERLAND
NEDERLAND
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DANKWOORD
DANKWOORD
ONVOORWAARDELIJKE
ONVOORWAARDELIJKE STEUN
STEUN VAN
VAN
Ik wil een aantal mensen in het bijzonder bedanken
voor hun onvoorwaardelijk steun:
Albert, Danny, Erica, Jacob, John,
Martin, Michael, Rienk, Tim, Ton,
Tycho en Wanda.
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DANKWOORD
DANKWOORD

OUDERS
OUDERS EN
EN (SCHOON)
(SCHOON) FAMILIE
FAMILIE

Wie ben je zonder een familie die achter je staat en nu
een hele supporterstribune bezet?
Lieve Ma en Pa, dank voor jullie steun en zorg.
Gelukkig kunnen jullie dit nog meemaken maar
jullie behoren helaas ook tot de groep met
ouderdomsziekten waardoor Ma niet hier
in de zaal aanwezig kan zijn.
(Schoon-) broers en zussen, dank voor de gezellige
momenten samen met de neven en nichten die sinds
mijn vorige oratie 9 jaar ouder en aanzienlijk gegroeid
zijn. Wellicht dat zij het nu wel hebben kunnen volgen.
Een aantal van jullie is nu zelf in de zorg werkzaam,
dus ik hoop dat de rede jullie aangesproken heeft.
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Wie ben je zonder de steunpilaren die de brug thuis
stabiel houden?

Annemieke
Alexander
Celeste

Celeste en Alexander, het is een waar genoegen om
jullie door de puberjaren te zien groeien. Dit levert weer
inspiratie op voor een ander soort innovaties .
We hebben samen al heel wat bruggen bezocht op
prachtige plekken over de wereld. Laten we dat nog
lang blijven doen.
Annemieke, jij bent de brug over de valleien die de weg
naar deze plek heeft mogelijk gemaakt. Daarbij heb je
jezelf opgeofferd voor het gezin. Gelukkig krijg je nu
steeds meer tijd om je eigen ambities waar te maken.
I Love You!
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DANK
DANK VOOR
VOOR UW
UW BIJDRAGEN
BIJDRAGEN AAN
AAN HET
HET
CRAZY
CRAZY IDEA
IDEA FUND
FUND !!!
!!!
Tenslotte wil ik iedereen bedanken voor de
belangstelling in deze rede.
Ik hoop dat het inspireert tot verbetering van de zorg
en de kwaliteit van leven.
In het bijzonder dank voor de mensen die een bijdrage
hebben gegeven aan het ‘Crazy Idea Fund’.
Ik hoop jullie over een jaar te kunnen verrassen met
nieuwe vindingen.
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Tenslotte een paar wijze woorden
ter overdenking en inspiratie.
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Ik heb gezegd.

IK HEB GEZEGD
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Deze oratie is op VIMEO te bekijken
via onderstaande link:
https://vimeo.com/365699945/b0dfe5b075

Dank voor uw aandacht
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