TECHTALK
DELFT

Parkinson, verlamming
en hartritmestoornissen - daar worden
slimme Delftse innovaties tegen ontwikkeld.
Net als om winkels
klaar te stomen voor
de toekomst en om het
varen veiliger te maken. Ben je niet zo van
de techtalk, maar meer
cultuurliefhebber?
Waarschuwing: techtalk
zou wel eens heel erg
cultuur kunnen zijn...

HARTRITMESTOORNISSEN HELPEN HERKENNEN
/

Hartritmestoornissen worden vaak (te) laat ontdekt en zijn ook moeilijk te
herkennen. Huisartsen zouden die stoornissen veel makkelijker en eerder
kunnen diagnosticeren als ze beschikken over een slimme detectietool. Toekomstmuziek? Nou, heel nabije toekomstmuziek, want dat is precies wat

Afi houdt hartritme in de gaten
de YES!Delft-startup Praxa Sense – met onder meer de Hartstichting en TU
Delft als partner – aan het ontwikkelen is, de slimme detectietool Afi. Waar
dat toe moet leiden? Hartritmestoornissen vroegtijdig ontdekken en beroertes
helpen voorkomen.
Meer weten? Kijk op www.praxasense.com.

8 WINKELS VAN DE
TOEKOMST
/

Hoe ziet de winkel van de toekomst eruit?
Vorig jaar hebben studenten van ROC
Mondriaan en de TMO Fashion Business
School onderzocht welke innovaties daarvoor
van belang kunnen zijn. Die innovaties – van
VR en ‘spybril’ tot winkelrobot – werden ter
plekke getest, in Ray Brandstore, NO13 en
Instore conceptstore. De winkelmede-

Kom shoppen in winkels van de
toekomst!
werkers konden ervaren hoe het is om in een
‘winkel van de toekomst’ te werken en wat
dat van ze vraagt. Het onderzoek krijgt van
8 tot en met 28 april een uitgebreid vervolg,
waaraan, naast de eerste deelnemers ook Van
Renssen Sigaren, Mini Me, Groene Vingers,
De Sjees en Topdeal Watches meedoen. Met
welke innovaties? Kom zelf maar kijken!
Meer weten? Bekijk het filmpje op
bit.ly/2JNtn8K.

VEILIG VAREN AANVOELEN
/

Sinds vorige maand is Delft een nieuw lab
rijker, het Researchlab Autonomous Shipping, om varen veiliger te maken. En laat dat
nou iets zijn waar ook de YES!Delft-startup
Smart-Ship werk van maakt. Zij hebben de
oorzaken van scheepsongevallen onderzocht.
En wat blijkt: 85 procent van de ongevallen
is te wijten aan een onjuiste inschatting van
wat de apparatuur aan input levert. Dat kan

Veilig varen met haptics aan boord
beter, aldus Smart-Ship, door ‘haptics’ toe
te passen: input die de ernst van de situatie
aangeeft, bijvoorbeeld door zacht of hard
te trillen. Met zulke haptische input voel
je beter aan wat er van je aan boord wordt
gevraagd.
Meer weten? Kijk op www.smart-ship.eu.

TECHTALK IN THEATER
/

Wat in het theater te zien is, is cultuur. Dus is techtalk cultuur. Want wat
dacht je van het Kindercollege over hoe circulaire techniek de afvalstroom
kan helpen stoppen, op 13 april in Theater de Veste? Of, 3 dagen later in
hetzelfde theater de ScienceBattle, waar jonge wetenschappers elkaar uitdagen op het podium? Wie heeft het beste onderzoek en presenteert dit het
beste? Met een belangrijke rol voor het publiek als jury. Boeiend. Verrassend.

Is ’t techtalk? ’t Is cultuur!
Docerend. Onthullend – en techtalk die iedereen begrijpt. Nog meer? Dat
kan, maar je moet er wel snel bij zijn. Want vanavond vind je in het theater
‘stand-up physic’ Lieven Scheire. Hij geeft een theatercollege over ons DNA
en over hoe de genetica ons zelfbeeld én onze medische toekomst ingrijpend
aan het veranderen is.
Meer weten? Kijk op www.theaterdeveste.nl.

BEWEGEN (Z)ONDER CONTROLE
/

45 miljoen mensen lijden wereldwijd aan Parkinson. Hun spieren
trekken zich herhaaldelijk samen en verslappen weer. Dat leidt tot
tremoren, onwillekeurig beven en trillen. Daar is nog geen middel
tegen gevonden – maar de YES!Delft-startup STIL lijkt daar hard
naar op weg. Het geheim: het principe van noise-cancelling toe-

Move-cancelling stabiliseert beven
passen op bewegingen. Een brace om de pols stuurt ‘anti-bewegingen’ uit, wat de tremor tegengaat en de hand stabiliseert. STIL zit
nu in de testfase, met het Reinier de Graaf ziekenhuis als partner.
Meewerken aan de testfase? Surf naar www.stil-technology.com en
‘contribute now’!

STAPPEN ZETTEN IN LOPEN
/

De oudere lezers kennen ’m vast nog wel: de tv-serie De man
van $ 6 miljoen. De held was voor dat bedrag verspijkerd, met
onder meer supergehoor en superogen en superspieren. De
YES!Delft-startup Reboocon Bionics doet iets vergelijkbaars:
het ontwikkelt robottechnologie om mensen met een handicap

Robotica om te helpen op eigen benen te staan
te helpen Reboocon staat voor REcover, BOOst, CONnect.
Oprichter Shiqian Wang ontwikkelt sinds 2010 als onderzoeker
exoskeletten, onder meer vanuit de EU-projecten Mindwalker
en Symbitron. In 2016 richtte hij Reboocon op. In no time wist
Reboocon belangrijke stappen te zetten: ze wist voldoende investeerders te vinden en op eigen benen te staan – en dát is nu
ook precies wat de wetenschappers en ingenieurs van Reboocon mogelijk willen maken voor mensen met een handicap.
Meer weten? Kijk op www.rbionics.com.
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