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De Technische 
Werkwinkel 
Gezond heidszorg 

In de Technische Werkwinkel Ge
zondheidszorg, kortweg TWG, wer
ken voornamelijk studenten van de 
Technische Universiteit Eindhoven 
die hun kennis en vaardigheden 
inzetten om -zonder winstoogmerk
specifieke problemen van gehandi
capten op te lossen. Naast studen
ten van de TU Eindhoven zijn ook 
mensen van de Hogere Technische 
School (HTS) en de Academie voor 
Industriele Vormgeving Eindhoven in 
de TWG aktief, waar nodig gesteund 
met adviezen van medische en tech
nische deskundigen. 
De TWG wordt binnen de TU

instelling, zowel inhoudelijk als be
stuurlijk geruggesteund door het 
projektburo voor biomedische en 
gezondheidstechnologie (BMGT). 
Dit buro heeft onder meer de taak 
het TUE-onderzoek op medisch
technisch gebied te k06rdineren. 
De werkwijze van de TWG is als 
voigt: 
Op verzoek van een individuele 
gehandicapte, OUdere, of een orga
nisatie of instelling op het gebied 
van gezondheidszorg, wordt een 
probleem door een groepje van 2 a 
3 studenten bestudeerd en vertaald 
naar een technische probleemstel
ling. Afhankelijk van de probleem
stelling leidt dit onderzoek tot een 
advies, ofwel er wordt gezocht naar 
een technisch goed en zo goedkoop 
mogelijke oplossing voor het pro
bleem in de vorm van een produkt
ontwerp of een prototype dat door 

de TWG zeit binnen redelijke termijn 
kan worden gerealiseerd, bijvoor
beeld het aanpassen van een be
staand apparaat of het ontwerpen 
en bouwen van een speciaal hulp
middel. Wanneer een prototype in 
de praktijk geschikt is gebleken, 
probeert de TWG ook om een 
bedrijf te interesseren voor het in de 
handel brengen van het ontwerp. 

Uit de hierna volgende voorbeelden 
mag blijken dat het werkterrein van 
de TWG zeer breed is: van speel
hulpmiddelen tot vervoer en huis
houdelijke apparaten. Wilt u infor
matie over deze of nieuwe 
projekten, of wilt u een probleem 
aan de TWG voorleggen, neemt u 
dan kontakt op met: 

De Technische Werkwinkel 
Gezondheidszorg, 
Buro BMGT 
TV Eindhoven, Wh 4.145 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
tel.(040) 472008. 
of 
pia Bureau Wetenschapswinkels 
TV Eindhoven, HG 0.42 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
tel.(040) 474141 



Spelen en bewegen 

Kinderen vinden het leuk om in een 
speeltuin te spelen. Gehandicapte 
kinderen vormen daarop geen uit
zondering. Op verzoek van de 
'Speuldries', een speeltuinprojekt in 
Deurne, ontwierp de TWG daarom 
twee speeltoestellen die ook voor 
rolstoelgebruikers toegankelijk zijn. 
De mallemolen is een draaimolen, 
voorzien van speciale stoelen en 
meerdere aandrijfmogelijkheden. 
De wiebelplaat is een konstruktie 
waarop kinderen zich met de hand 
afzetten langs een ronde schijf in 
het midden, waarna de wiebelplaat 
golvend in de rondte gaat 

bewegen. De TWG ontwikkelde ook 
een glijbaan die toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers, waarop een aan
tal personen tegelijk naast elkaar 
naar beneden kan glijden. 
Het schommelkuipje werd gebouwd 
v~~r kinderen die door een handi
cap, b.v. spierdystrofie, niet kunnen 
meedoen met bepaalde gymnastiek
oefeningen die wei een therapeuti
sche werking hebben op onder 
meer spierfunktie, evenwichtsgevoel 
en koordinatievermogen. In een kon
ventionele speelzaal kan de schom
mel zodanig worden opgehangen 
dat kinderen veilig met oefeningen 
kunnen meedoen. Maar de schom-

mel is ook geschikt voor thuis of in 
een speeltuin. Het frame is volledig 
instelbaar en er kunnen verschil
lende kuipjes gemonteerd worden. 
Deze schommel wordt in de handel 
gebracht door: 
Nijhra Lochum b.v. 
Hazeweg 8 Postbus 3, 
Lochum. 

Bewegen in water is niet aileen leuk 
als rekreatie, het heeft ook een 
therapeutische werking: ook voor 
mensen bijvoorbeeld die niet vol
doende spierkracht hebben om zelf 
te zwemmen. Een metylschool in 
Den Bosch vroeg de TWG een 
waterscooter te ontwerpen waarmee 
spierdystrofiepatiantjes zich zelfstan
dig in het water kunnen voortbewe
gen. De waterscooter bestaat uit een 
aandrijfeenheid (een elektromotor
tje met schroef) met handgrepen. 
De vormgeving van de handgrepen 
wordt nog afgerond met hulp van 
de Academie voor Industriale Vorm
geving in Eindhoven. 



Vervoer 

De stoeltransporteur maakt het rol
stoelgebruikers mogelijk zieh te 
verplaatsen in een woning die niet 
aan hun rolstoel is aangepast. Een 
willekeurige vierpotige stoel wordt 
op de transporteur vastgezet door 
de poten tussen twee hoekprofielen 
te klemmen. De afstand hiertussen 
is instelbaar. Door gebruik te maken 
van een trapsteun kan men drem
pels tot 15 em hoog overwinnen. 
Ingeklapt is de transporteur zo kom
pakt dat deze in het bagagemandje 
van een elektrisehe rolstoeI vervoerd 
kan worden. 
Verkoop: Oostwoud International 
B.V. 
Postbus 374 
3900 AJ Veenendaal. 

Uitgaande van bestaande driewielers 
en tandems is door de lWG een 
kombinatie daartussen ontworpen: 
de driewielertandem. Deze is speei
aal bedoeld voor mensen met een 
gehandieapte partner of huisge
no(o)t(e). De tandem is zo stabiel 
dat deze ook bij onverhoedse bewe
gingen (b.v. van spastiei, epileptiei) 
bestuurbaar blijft. (Gewicht 50 kg, 
belasting tot 200 kg). 
Verkoop: Firma INCA 
Ambachtsstraat 2 
2861 EX Berg Ambacht. 

Van een bejaardentehuis kwam de 
vraag een inklapbare loopbrug te 
ontwerpen met leuningen, omdat 
veel bejaarden moeite hebben met 
het in en uit een touringcar stappen 
tijdens dagreizen. De konstruktie is 
opvouwbaar, kompakt en niet al te 
zwaar. 
V~~r fietsen met een doortrap
systeem bestaan nog geen mogelijk
heden om de overbrengingsverhou
ding (het verzet) snel te veranderen. 
Getraeht wordt hiervoor een ge
sehikt versnellingssysteem te ont
wikkelen. 



Aangepast 

Voor een dame die graag sinaasap
pels wilde uitpersen maar die pro
blemen had met het plaatsen van 
een sinaasappel op een elektrische 
pers en het daarna gekontroleerd 
leveren van aandrukkracht, werd 
een eenvoudig stangenmechanisme 
gemaakt, met een steunplank voor 
de citruspers. Een halve sinaasappel 
wordt in de kap geplaatst, waarna 
vrij willekeurig op de hefboom ge
duwd kan worden. Door middel van 
veren komt het systeem daarna 
weer in de hoogste stand. Het 
apparaat is eenvoudig te reinigen en 
kan ingeklapt opgeborgen worden. 

Tevens werd een aanpassing op een 
bestaande blikopener gemaakt 
waardoor deze ook voor mensen 
met een verminderde handfunktie te 
bedienen is. 

Ontwerpen Bekroond 



Twee ontwerpen van de Technische 
Werkwinkel Gezondheidszorg wer
den in 1985 bekroond met de 'Won
dere wereld B.P.F. Bouw-trofee': de 
oogdruppelaar en de boekengrijper. 
De oogdruppelaar maakt het voor 

oudere mensen mogelijk om zichzelf 
oogdruppels toe te dienen. De 
plaats waar een druppel moet vallen 
is in te stellen. Er is een bedrijf 
gevonden dat een aantal voorlopige 
modellen zal produceren. De boe
kengrijper werd op aanvraag van 
een rolstoelgebruikster bedacht om 
daarmee ook boeken die zich buiten 
armafstand bevinden, uit een boe
kenkast te kunnen pakken. Met de 
boekengrijper kunnen boeken van 
verschillende diktes gepakt worden. 

Wetenschapswinkels 

De acht wetenschapswinkels die op 
de Technische Universiteit Eindho
ven aktief zijn steliEm zich ten doel 
om onderzoek te verrichten voor 
kennis- en kansarme groepen in de 
maatschappij. Hiertoe worden bij
voorbeeld gerekend milieugroepen, 
buurtgroepen, aktiegroepen, gehan
dicaptenorganisaties, maar ook indi
viduele werknemers, huurders en 
gehandicapten. 
De wetenschapswinkels worden ge
rund door studenten, daarbij vaak 
gesteund door wetenschappelijk 
personeel van de TUE. Zij geven 
kosteloos adviezen, verrichten zelf 
onderzoek of kunnen behulpzaam 
ziin bij het onderbrengen van onder
zoek in een vakgroep of bij het 
verschaffen van informatie. 

- Bedriifskundewinke/ 
Kleinschalige ondernemingen, on
dersteuning werknemers. 
- Bouwkundewinkel 
Leefbaarheid in woonwijken, be
zwaarschriftprocedures, woningaan
passingen, vocht- en isolatieproble
men. 

- Chemiewinkel 
Milieuvragen op het gebied van 
onder andere formaldehyde, bestrij
dingsmiddelen, lood, cadmium, 
hinderwetaanvragen. 

- Diensten 
(Elektrowinkel) 
Kabeltelevisie, medische apparaten, 
hulpmiddelen, elektrische energie
voorzieningen, automatisering. 

- Fysikawinkel 
Vragen met betrekking tot (verkeers-) 
geluidmetingen, snelheidsmetingen, 
stralingshygiene, verkeersveiligheid, 
grondwaterstand. 

- Technische Werkwinkel 
Gezondheidszorg (TWG) 
Ontwerpen en vervaardigen van 
hulpmiddelen voor gehandicapten. 
- Tema-winkel 
Vragen op gebied van omgevings
technologie, arbeid, innovatie 
kommunikatie, ekonomie. 

- Werktuigbouwkundewinkel 
Konstruktievragen, energievragen 
met betrekking tot zon-, wind- en 
waterkracht, brandstofgebruik, 
stookkosten. 



Inleiding 
Biomedische- en 
Gezondheidstechnologie 

Toepassingsgebieden voor technolo
gische kennis en vaardigheden zijn 
er in de maatschappij veel te beden
ken, bijvoorbeeld technologie in de 
gezondheidszorg. Zo'n twintig vak
groepen, verdeeld over aile afdelin
gen van de TUE, houden zich bezig 
met onderzoek en onderwijs op dit 
gebied. Het totale BMGT-gebeuren 
steunt op deze vakgroepen. 

Biomedische en gezondheidstech
nologie vormt een multidisciplinair 
toepassingsgebied tussen gezond
heidszorg en techniek dat wordt 
gedefinieerd als: aile aktiviteiten 
waarbij natuurwetenschappelijke en 
technologische kennis en vaardighe
den worden gebruikt en aangevuld 
voor probleemstellingen uit de ge
zondheidszorg en biologie. Dit kan 
zijn materialenonderzoek t.b.v. 
kunstorganen en -Iedematen, het 
ontwikkelen van nieuwe diagnosti
sche, therapeutische of revalidatie
apparatuur, maar ook het ontwikke
len van organisatiemodellen voor 
instellingen van gezondheidszorg. 
Kortom, er zijn legio uitgangspunten 
om technologische kennis toe te 
passen in de gezondheidszorg. 

Het BMGT-onderzoek aan de TUE 
is ondergebracht in een drietal pro
gramma's: 

- Technologie rond Vitale Funkties 
(TVF) 

het Ziekenhuis Research Projekt 
(ZRP) en 
- Perceptieve Informatieverwerking 
in wisselwerking met apparatuur en 
programmatuur. 

Het BMGT-onderwijs aan de TUE 
bestaat uit een dertigtal medisch
technische keuzevakken verzorgd 
door de verschillende vakgroepen, 
welke door studenten uit aile facul
teiten kunnen worden gevolgd. 
V~~r studenten is het ook mogelijk 
om binnen iedere faculteit van de 
TUE de studie met een specialisatie 
of aksent op medische technologie 
af te ronden. Bij de faculteit Werk
tuigbouwkunde bestaat reeds een 
formeel goedgekeurde variant W 
van de vrije studierichting biomedi
sche technologie. 

De zorg voor onderlinge samenhang 
van aile BMGT-aktiviteiten -waar 
mogelijk en gewenst- wordt gedra
gen door de beleidskommissie 
BMGT met een daarbij behorend 
projektburo BMGT. 
Naast de afstemming tussen de 
faculteiten zorgt de beleidskommis
sie ook v~~r een afstemming van de 
BMGT -aktiviteiten met het TUE
instellingsbeleid voor onderwijs en 
onderzoek. 
Landelijk vindt weer afstemming 
plaats tussen de 3 TU's en TNO in 
het Inter-Centra-Overleg BMT (ICO
BMT) en in het Inter-Universitair-

Overleg (lUO-BMT) dat samenge
steld is uit het ICO, uitgebreid met 
de medische fakulteiten en akade
mische ziekenhuizen. 



N.B. 

De TUE is gerechtigd de in het 
kader van het onderzoek verkregen 
kennis en gegevens aan te wenden 
voor eigen onderwijs en onderzoek. 
De TU E aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade aan 
personen en zaken die voortvloeit 
uit de toepassing of het gebruik van 
resultaten van het verrichte 
onderzoek cq uit het opvolgen van 
de door de wetenschapswinkel 
uitgebrachte adviezen. 
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