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Drenthe pakt geld voor
project zorg en sensoren
ANNIQUE OOSTING

ASSEN Een slimme toiletbril en een

matras tegen doorliggen werden al
bedacht op de werkplaats zorg &
(sensor)technologie. Door een
smak geld komt daar nog meer bij.
Gisteren maakte onderwijsminister
Jet Bussemaker, bekend dat het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie,
zoals die werkplaats officieel heet, in
Assen 650.000 euro subsidie krijgt
uit het Regionaal Investeringsfonds
mbo. Best bijzonder, want dit is het
enige project in Noord-Nederland
dat geld uit dit fonds krijgt.
Niet voor niets zaten Albert
Bruins Slot (voorzitter college bestuur Drenthe College), Astrid-Odile
de Visser (bestuurder Interzorg),
Maurice Hoogeveen (wethouder Assen), Henk Jumelet (gedeputeerde
provincie Drenthe) en Han de Ruiter
(namens Hanze Hogeschool en andere bedrijven) apetrots achter een
tafel. ,,We begonnen in februari met
dit project. In juni had ik twee derde
van het benodigde geld al rond. En
nu hebben we van de overheid de
rest gekregen’’, vertelde Slot. In totaal kost het project (dat vier jaar
duurt) 2 miljoen euro. Een deel komt
van gemeente, provincie en onderwijsinstellingen en het andere deel
betalen (zorg)bedrijven.
Even terug in de tijd. Vorig jaar
werd in Assen een innovatiewerkplaats zorg en sensortechnologie gestart. Doel: technologie introduceren in de zorg. Dat blijkt nog niet zo
gemakkelijk. Knappe koppen denken niet zo gemakkelijk aan praktische zaken in bijvoorbeeld verpleeghuizen. Daarom werden ze aan studenten van het hbo en mbo gekoppeld. De techneuten kregen
praktische tips van de zorg- en welzijnstudenten, die snappen wat nodig is in bijvoorbeeld verzorgingste-
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huizen. ,,Die combinatie werkt (zie
voorbeelden) en wordt de komende
jaren flink uitgebreid door de toekenning aan het practoraat’’, zegt De
Visser.
Plan is om op een plek in Assen
een expertisecentrum op te richten.
Waar studenten zitten, maar ook be-

drijven en zorginstellingen, zodat
iedereen van elkaar kan profiteren.
,,Normaal moet je leuren bij bedrijven, maar in dit project meldden ze
zichzelf aan’’, zegt Slot. Ook de RUG
klopte al aan om mee te doen.
Heel Drenthe profiteert van de
toekenning: ook de studenten van

Drenthe College in Emmen en Meppel krijgen straks, net als in Assen,
les is technologie en zorg en werken
op projectbasis samen met het bedrijfsleven. Maurice Hoogeveen:
,,We zijn praktisch en klein begonnen en kunnen nu samen gaan
groeien.’’

Deze oplossingen werden al bedacht
- Slimme toiletbril
Bij veel ouderen moet goed in de
gaten gehouden worden wat iemand
eet en drinkt. Ook zijn er vaak urineweginfecties. Een slimme toiletbril
kan dat meten en doorgeven. De
techneuten maakten de wc-bril wit.
Onhandig, vertelden de mbo-studen-

ten, want veel ouderen zien niet goed
en dan is zwart handiger. Daarom
werd dat in het ontwerp aangepast.
- Matrassen tegen doorliggen
Sensortechnologie kan matrassen
slimmer maken door gegevens te
verzamelen. De techniek is op dit
gebied al erg ver, maar met sensoren

vallen nog stappen te maken.
- COPD T-shirt
Een T-shirt dat bepaalde metingen
doet bij COPD patiënten, zoals de
bloeddruk en longinhoud. Patiënten
kunnen eerder zuurstof nemen, nog
voordat ze zich ziek voelen. (Samen
met Wilhelmina Ziekenhuis Assen.)

