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HEALTH CONCEPT LAB_



WAT GA JE IN DEZE PRESENTATIE VINDEN?

• Waarom het Health Concept Lab (HCL)?
• Thema’s HCL
• Samenwerking
• Werkwijze HCL
• Projectvoorbeelden



WAAROM HET HCL?

De zorg verandert. Hoe gaan we er als 
Nederland voor zorgen dat alles blijft 
functioneren in de zorg?

Binnen het HCL dragen we door techniek en 
onderzoek bij aan mogelijke oplossingen om 
de zorg te ondersteunen.



THEMA’S HCL

We richten ons op het verlichten van de 
gevolgen van een aandoening (care), het 
verloop van de aandoening (monitoring) of 
het voorkomen daarvan (preventie).

Daarbinnen richten we ons op drie thema’s:
• Smart healthcare
• Future proof healthcare
• Fair health



SAMENWERKING

Samenwerking is belangrijk in het HCL.

We werken samen met
• Bedrijven
• Onderwijsinstellingen (universiteiten, 

hogescholen en mbo-scholen)
• Zorginstellingen

Maar ook door teams samen te stellen van 
studenten van verschillende studies.



WERKWIJZE HCL

Projectteams
• Multidisciplinaire studententeams

- Bijv. studenten van IPO, ESE/IPS, WTB, 
Ergotherapie

• Begeleiding door docenten, onderzoekers 
en/of professionals uit het bedrijfsleven

Proces
• Human centrered design
• Research through design (prototypes 

bouwen, testen en verbeteren)



PROJECTVOORBEELDEN_ 
BABY PATIENT SIMULATOR: TRAININGSHULPMIDDEL REANIMATIE BIJ BABY’S

Baby’s reanimeren vraagt andere 
vaardigheden van verpleegkundigen dan 
volwassenen reanimeren.

Hoe ontwerp je voor verpleegkundigen 
een functionele pop waarmee je op de 
goede manier reanimatie bij baby’s oefent?



PROJECTVOORBEELDEN_ 
RUYSLOOS: WINDRUISREDUCTIE VOOR GEHOORAPPARATEN

Concepten ontwikkelen en prototypes bouwen Prototypes testen in de windtunnel



PROJECTVOORBEELDEN_
ACTIVATING PARKINSON PATIENTS WITH SENSORS: WEARABLES ONDERZOEK

Hoe kun je Parkinson patiënten 
helpen met het gebruik van 
sensoren in producten?



PROJECTVOORBEELDEN_
ACTIVATING PARKINSON PATIENTS WITH SENSORS: VALDETECTIE

R.vandenHeuvel@han.nl



PROJECTVOORBEELDEN_
MuSSAP BEHANDELING (MULTI SENSORY STIMULATION AND PRIMING):
PRODUCTCONCEPTEN ONTWIKKELEN VOOR BEHANDELINGEN

De MuSSAP-behandeling is er 
voor baby’s met unilaterale 
cerebrale parese om de 
aangedane hand te stimuleren 
om te gebruiken. 

Hoe kun je de hulpmiddelen 
optimaliseren?



PROJECTVOORBEELDEN_
MuSSAP BEHANDELING (MULTI SENSORY STIMULATION AND PRIMING):
PRODUCTCONCEPTEN ONTWIKKELEN VOOR BEHANDELINGEN
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