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• Actualisering curricula
• Professionalisering 
• Kennisontwikkeling en -verspreiding
• Genereren van middelen
• Verbinden à onderzoek - onderwijs -

praktijk

à Publicaties, lezingen, producten, 
onderwijs www.hr.nl/zorginnovatie

Kenniscentrum Zorginnovatie | Activiteiten



Kenniscentrum Zorginnovatie | Onderzoekslijnen



Lectoraat 
Technische Innovatie 

in de Zorg

Lectoraat 
Labinnovatie en 

Point-of-Care Testing

Kenniscentrum Zorginnovatie | ZOT & TIZ



Technologie is eng



Affectieve Technologie



Zorgrobot Zora



Zorgrobot Alice



Robot als huisdier



Zorgtechnologie | Doel

Technologie as middel om een 
doel te bereiken:

+ Kwaliteit van zorg

- Kosten beheersen

Leven gezonder, aangenamer en 
leuker voor eindgebruikers door 
zorginnovaties



Zorgtechnologie | Domeinen



Zorggebruikers & Formele zorgprofessionals & Informele zorgverleners

Bronnen figuren: www.nu.nl; denhaagfm.nl; www.openplacement.com; www.erasmusmc.nl; nursing.advanceweb.com; www.bndestem.nl

User-centered co-creatie: Samen met & voor eindgebruikers

Zorgtechnologie | Eindgebruikers



Interprofessioneel Team

TECHNIEK

ZORG

DESIGN

ICT

Daisy van 
Tussenbroek, BSc



ZoT-aanpak

• Reële problemen

• User-centered co-creatie
• Onderzoeken, Ontwikkelen & 

Implementeren

• Estafette-projecten
• Samenwerking met zorginstelling 

en/of bedrijven



http://cerncourier.com

https://childrensnational.org

heidislojewski.com Digital Journal

MRI scanner



Doel
• Verbeteren zorg voor cliënten & patiënten
• Verbeteren werkomstandigheden professionals

Voorbeelden projecten

“Waarom heeft nog niemand hier iets 
beters voor bedacht?”  verzuchtte een 
verpleegkundige tijdens haar werk. 



1 | Handhygiëne-feedback-systeem

Ontwikkeling handhygiëne feedback systeem
à‘stoplicht-’systeem

Couveuse stoplicht estafette 2011-2019 RvG

2017

https://prezi.com/ygej-cfzbvms/couveuse-
stoplicht-estafetteproject-2011-2019/



1 | Handhygiëne-feedback-systeem



2 | Ampullenopener

Uitgangspunt: 
multidisciplinair & co-design

Probleem | Snij-incidenten

Ampullenopener | 
Deponeren ‘kop ampul’ in 

naaldenbeker 

Eind-
product



3 | Houder sondevoeding

Probleem | onhygiënisch, 
onhandig

Happyfeed
Handiger, 
hygiënisch, plaats 
voor plunjer 

Eindproduct | 
daadwerkelijk 
geïmplementeerd



5 | Infuusspalk

Open structuur, zicht op 
insteekplaats

Probleem | onvoldoende 
zicht insteekplaats, klit 
vast, lastig aanbrengen

Concept

Wikkelspalk| eenvoudig 
aanbrengen



6 | Schedelomtrek

Beter aflezen, betere 
positionering 
achterhoofd

Probleem | afleesfouten, 
verschuiven &  onhygiënisch

Concept



7 | Lengtemeter

Lichtstralen, automatische 
lengtemeting, buiten couveuse

Probleem | onpraktisch & 
onhygiënisch

Eind-
product



8 | Doorspoelen flush-spuit

PrototypeProbleem | kost veel 
kracht, pijnlijk

Concept

Final protype



Toekomstig onderzoek & ontwerp

vragen & voorlichting



Toekomstig onderzoek & ontwerp

cliënt als zorgprofessional?



Toekomstig onderzoek & ontwerp

visuele communicatie



Toekomstig onderzoek & ontwerp

samenspraak



Toekomstig onderzoek & ontwerp

ergonomie



Bron figuur: http://lastresistance.com

Dr.ir. Linda Wauben | l.s.g.l.wauben@hr.nl

Bedankt voor uw interesse!


