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Er loopt een patentaanvraag voor het ontwerp
van ID-studente Alice Verdonk. ‘’Ik wil graag
vertellenn over mijn project, maar ik mag niet
te veel details prijsgeven.’’ Verdonk wist wat
ze wilde als afsstudeerstage: bij een bedrijf en
in het buitenland. Haar begeleider Jun Hu had
contacten met de researchafdeling van
Philips Healthcare in Sjanghai. ‘’Dus werd het
Sjanghai.’’ Het werd geen liefde op hhet eerste
gezicht. ‘’Toen ik aankwam dacht ik “wat een
vieze stad’’, vertelt Verdonk. Gelukkig warenn
de mensen er toegankelijker en behulpzamer
dan ze had verwacht.
Haar opdracht was de ontwikkeling vvan een
product dat ouderen moet helpen om langer
zelfstandig te blijven wonen. ‘’Het ging om
apparaatje dat op het lichaam gedragen moet
worden, waar sensoren inzitten. Dat apparaat
moet zorgen dat er sneller hulp komt bij
noodgevallen, maar het moet daarnaast ook
voorkomen dat dat nodig is.’’ Er was al een
eerste prototype toen Verdonk arriveerde.
‘’Daarmee hebben we praktijktesten gedaan.
Ik hebb hem zelf gedragen, maar we hebben
hem ook getest bij bewoners in een ver-
pleeghuis. Zij hebben het apparaatje een
maand gedragen.’’ Met de evaluatie van die
test en een grote stapel literatuur ging
VVerdonk aan de slag. ‘’Ik heb een interactie-

methode bedacht op basis van de criteria die
daar uitroolden. Zo is het bijvoorbeeld be-
langrijk dat het apparaatje met één hand kan
worden bediend. Ook moest ik er rekening
mee houden dat de fijne motoriek het bij
ouderen niet meer zo goed doet. En de
weerking moet heel eenvoudig zijn; de drager
moet er ook mee overweg kunnen als hij in de
war is.’’ Oveer het daadwerkelijke ontwerp
mag ze vanwege de patentaanvraag niets
zeggen. 
Verdonk besteedde ook tijd aan een plan van
aanpak om het product op de Chinese markt
te brengen. ‘’Philips richt zich hierrmee vooral
op de Europese en Amerikaanse markt, terwijl
China zelf ook een groeimarkt is. Door de
eeenkindspolitiek kunnen ouderen vaak niet
meer worden opgevangen door hun
kinderen.’’ De ideeën van Veerdonk gaan nu
naar de afdeling Design van Philips. ‘’Zij
richten zich helemaal op het ontwerp. 
Uiteeindelijk kan het er nog helemaal anders
uit komen te zien. Ik ben benieuwd hoe dat
uitpakt.’’ De verwachting is dat het
apparaatje over een paar jaar te koop is.
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Technologiestichting STW roept haar projectleiders op hun beste STW-promovendus te
nomineren voor de titel van Simon Stevin Gezel 2008. Sinds 2005 kent STW jaarlijks deze
prijs toe voor STW-promovendi. De prijs bestaat uit een gegraveerde spiegel van
kunstenaar Frans Snik en een geldbedrag van vijfduizend euro dat wordt besteed aan een
activiteit die past binnen de doelstellingen van STW. De beste tien genomineerden
worden opgenomen in een STW-uitgave over ‘technologisch toptalent’. De drie beste
promovendi, die gepromoveerd moeten zijn in 2007, zullen dit najaar - voor publiek -
strijden voor de titel.
STW financiert technisch-wetenschappelijk toepassingsgericht onderzoek en brengt
daarvoor universiteit en bedrijfsleven met elkaar in contact. De TU/e is betrokken bij maar
liefst 23 door STW ondersteunde projecten. Koplopers zijn de onderzoeksgebieden
Embedded Systemen met zes projecten en Informatietechnologie met vier projecten.
Meer informatie: www.stw.nl/Programmas/Simon+Stevin+Gezel.htm

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft op 9 april het innovatie-
programma Life Sciences en Gezondheid (LSG) gelanceerd. Het officiële startschot voor
dit programma, dat Nederland aan de top moet brengen van het internationaal medisch en
klinische onderzoek, werd gegeven in het Leidse CORPUS Experience. Het programma -
waarin overheid, universiteiten en bedrijfsleven de komende vijf jaar in totaal ruim een
miljard euro investeren - moet leiden tot een verdubbeling van de economische en maat-
schappelijke opbrengst van het onderzoek in deze sector in de komende tien jaar. 
Het geld wordt vooral geïnvesteerd in de recentelijk opgerichte topinstituten TI Pharma,
Biomedical Materials Program (BMM) en Center for Translational Molecular Medicine
(CTMM). In deze instituten - zonder fysieke locatie - werken universiteiten en bedrijven
nauw samen op het gebied van de medische wetenschap. Ook de TU/e neemt deel in de
topinstituten.


