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DIEN UW AANVRAAG 
VOOR ONDERZOEK IN
Nieuwe	aanvragen	voor	onderzoek	zijn	welkom	bij	de	
Wetenschapswinkel	UT.	Naast	onderzoeksprojecten	
verlenen	we	advies,	of	zoeken	we	naar	nuttige	
kenniskoppeling,	binnen	of	buiten	de	UT.
	
Basis	is	en	blijft	dat	u	als	maatschappelijke	organisatie	
in	de	regio	gebruik	kunt	maken	van	de	expertise	zoals	
aanwezig	op	de	UT.	Het	organiseren	van	themabijeen-
komsten,	met	vakexperts,	rekenen	we	tegenwoordig	
tot:	‘nieuwe	vorm	van	dienstverlening’.
	
We	breiden	onze	diensten	uit	richting	het	MKB.	
Onder	de	noemer	Portal	to	Innovation,	een	initiatief	
van	Kennispark	Twente	en	de	Kamer	van	Koophan-
del,	is	deze	nieuwe	doelgroep	bij	ons	welkom	met	
kennisintensieve	vragen	rondom	productontwikkeling	
en	innovatie.	Zie	
www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/
	
Mocht	u	willen	profiteren	van	de	expertise	op	de	UT	
maar	weet	u	nog	niet	precies	of	dat	kan	en	hoe	dat	
moet,	bel	ons	gerust	om	samen	de	mogelijkheden	te	
bespreken.	
	
Aanvragen	voor	onderzoek	zijn	in	te	dienen	via	ons	
digitale	aanvraagformulier,	te	vinden	op:	
www.utwente.nl/wewi
Ons	telefoonnummer	is:	053	-	489	3848/3942/4407.

MIJLPAAL: 2500STE VRAAG!
De	teller	van	de	projectadministratie	bereik-
te	een	magisch	getal.	Voor	de	2500ste	keer	
kwam	een	verzoek	binnen	bij	de	Weten-
schapswinkel	UT	om	te	bemiddelen	tussen	
vraag	(uit	de	regio)	en	aanbod	(expertise	op	
de	UT).	

Vragensteller	was	Zorgboerderij	Alldrik	
(www.alldrik.nl).	De	zorgboerderij	brengt	
kwaliteit	in	het	leven	van	mensen	met	een	
beperking,	jong	en	oud.	‘We	leveren	maat-
werk,”	zegt	eigenaar	Henk	van	der	Giesen.	
“We	werken	kleinschalig	aan	liefdevolle,	be-
trokken	zorg	waarbij	we	talentontwikkeling	
bevorderen	en	ongewenste	druk	vermijden.’	
Een	deskundig	team	biedt	professionele	
ondersteuning	voor	dagbesteding,	ambulan-
te	thuisbegeleiding	en/of	kortdurend	verblijf.
	
Van	der	Giesen	stelde	twee	spannende	vra-
gen	aan	de	Wetenschapswinkel	UT:	Wat	zijn	
de	behoeften	van	mensen	in	de	gemeente	
Hof	van	Twente	die	lijden	aan	een	combi-
natie	van	eenzaamheid	en	depressiviteit?	
En,	om	het	vraagstuk	concreet	te	maken	en	
aansluiting	te	vinden	bij	de	UT:	kunnen	ICT-
tools	hierin	ondersteuning	bieden?

BRAINSTORM
Studentonderzoeker	Lisa	Wessels	pakte	de	
vraagstelling	op	en	ging	onder	begeleiding	
van	docent	Hanneke	Kip	MSc.	van	de	
vakgroep	Psychology,	Health	&	Techno-
logy	aan	het	werk.	‘De	combinatie	tussen	
eenzaamheid	en	technologie	trok	meteen	
mijn	aandacht,’	vertelt	Lisa.	‘Ik	wilde	echt	
in	de	praktijk	en	op	locatie	aan	de	slag.	De	
opdracht	van	Alldrik	voldeed	daar	helemaal	
aan.’
		
De	onderzoeksvraag	werd	aangescherpt:	
Welke	behoeften	en	mogelijkheden	zijn	er	
voor	een	eHealth	interventie,	om	sociale	
contacten	te	verbeteren?	Lisa	interviewde	
daarvoor	negen	volwassen	cliënten	van	
Alldrik.	

FACEBOOK EN WHATSAPP
Nadat	de	behoeftes	van	de	cliënten	in	beeld	
waren,	werd	concreet	gekeken	welke	infor-
matietechnologieën	geschikt	zouden	zijn	
om	hen	sociaal	te	ondersteunen.	Met	name	
Facebook	en	Whatsapp	sprongen	eruit:	de	
behoeftes	die	uit	de	interviews	naar	voren	
kwamen	bleken	prima	te	vervullen	door	
middel	van	deze	bestaande	technologieën.
	
Zo	kan	een	besloten	groep	op	Facebook	
ondersteuning	bieden	bij	het	tegengaan	
van	eenzaamheid,	concludeert	Lisa.	Zij	
benadrukt	dat	monitoring	en	sturing	door	
Alldrik	-	bij	het	gebruik	van	sociale	media	-	
erg	belangrijk	is.	

Henk	van	der	Giesen	is	zich	daarvan	
bewust:	‘We	hebben	te	maken	met	een	
kwetsbare	groep	en	gaan	serieus	aan	
de	slag	om	onze	expertise	te	vergroten.	
We	moeten	vermijden	dat	ongewenst	en	
kwetsend	gedrag,	als	onbedoeld	gevolg,	
kan	optreden.’	

Een	eerste	concrete	actie	is	al	uit	het	onder-
zoek	gevolgd:	een	Saxion-student	werkt	aan	
de	implementatie	van	een	groepspagina	op	
Facebook.

‘WETENSCHAP EN KUNST  
KWAMEN BIJ ELKAAR’

Hebben	jullie	de	adviezen	van	Wim	Lengton	
goed	kunnen	gebruiken?	

Zeker! De andere zienswijze bracht ons op 
andere paden voor het gehele project. We 
hebben het project uitgebreid naar an-
dere methoden om ‘licht te vangen’. Wim’s 
opmerkingen en inzichten zijn hier een 
duidelijke katalysator voor geweest.

Paste	Wims	expertise	bij	jullie	vraagstelling?

Ja. We vonden de communicatie erg prettig 
en open. Het was interessant te zien wat 
er gebeurt wanneer twee verschillende 
werelden, wetenschap en kunst, bij elkaar 
komen om tot een hoger doel te komen.
 

Na het laten bezinken van het gesprek en 
de voortgang van het project, zijn weer 
andere vragen komen ‘opborrelen’. 
We willen Wim zeker verder raadplegen.

Kunnen	jullie	andere	klanten	aanraden	om	
de	Wetenschapswinkel	te	benaderen	met	
chemische/fysische	vragen?	

Ja! Onze vraagstelling was misschien nog 
wat algemeen: we waren vooral op zoek 
naar duiding van ons onderzoek. Ik kan 
me voorstellen dat meer concrete vragen 
gerichtere antwoorden opleveren. Het kan 
allebei. 

KIJKEN, RUIKEN EN REDENEREN BIJ CHEMIEVRAGEN
Ook na zijn pensioen stelt chemisch-
analist Wim Lengton, oud-medewerker 
bij Chemische Technologie, zijn expertise 
nog graag ter beschikking. ‘Door mijn 
kennis en ervaring kan ik heel gericht 
kijken, beredeneren en zelfs ruiken wat 
er achter een chemische vraagstelling 
schuilgaat.’

Regelmatig	stapt	Wim	Lengton	op	de	fiets	
richting	de	UT,	als	er	weer	een	interessant	
chemisch	vraagstuk	is	binnengekomen	bij	
de	Wetenschapswinkel.	Zo	ontmoette	hij	
dit	voorjaar	ondernemer	Paul	Hilgeman.	Hij	
reinigt	vinylplaten	met	een	speciale	machine	
die	schoonmaakvloeistof	opbrengt	en	daarna	
afzuigt.	‘Ik	ben	hier	al	jaren	mee	bezig.	Het	
is	een	deel	van	mijn	leven	geworden,’	vertelt	
Hilgeman	die	het	proces	op	termijn	via	zijn	
bedrijf	PHAudio	wil	aanbieden.	‘Maar	dat	doe	
ik	pas	als	de	reiniging	optimaal	is.	Platen	
reinigen	is	een	lastige	klus,	als	je	het	goed	
wilt	doen.’	
Met	enige	regelmaat	blijft	een	witte	waas	op	
de	platen	achter,	in	de	vorm	van	een	vliesje	
(zie	foto).	Hilgeman	stuurde	de	technische	
gegevens	van	het	reinigingsapparaat	naar	
Lengton	op.	Bovendien	nam	Hilgeman	
een	flesje	van	de	reinigingsvloeistof	mee	
en	deelde	de	samenstelling	daarvan	met	
Lengton.	

TYNDALL-EFFECT
‘De	oppervlak-actieve	stof	bestaat	uit	grote	
moleculen,	en	die	moet	je	hoe	dan	ook	goed	
uitwassen,’	legt	Lengton	uit.	‘Ook	bleek	-	tot	

grote	verbazing	van	de	klant	-	dat	de		
vloeistof	stofdeeltjes	bevatte.	Dat	kon	ik	met	
het	blote	oog	vaststellen	door	het	flesje	met	
de	vloeistof	een	draaiing	mee	te	geven	en	
tegen	het	licht	te	houden.	Daar	zag	ik	
duidelijk	het	zogenaamde	Tyndall-effect:	het	
licht	wordt	verstrooid	door	stofdeeltjes	die	
groter	zijn	dan	de	golflengte	van	het	licht.’	

Lengton	kwam	met	een	tweeledig	advies:	de	
platen	‘uitwassen’	met	dubbel	gedestilleerd	
water,	en	op	zoek	gaan	naar	een	schoner	
samengestelde	reinigingsvloeistof.	‘Moge-
lijkerwijs	ligt	de	uiteindelijke	oplossing	in	de	
combinatie	van	een	verbeterd	mondstuk	
en	een	optimaal	samengestelde	reinigings-
vloeistof,’	zegt	Hilgeman.	‘Daar	ben	ik	nu	
druk	mee	aan	de	slag.’		

KUNSTENAARSDUO
Een	andere	uitdagende	vraagstelling	kwam	
dit	jaar	binnen	van	kunstenaarsduo	Sacha	
van	den	Haak	en	Felix	van	Dam	(zie	kader).	

Met	een	chemisch	proces	‘vangen’	ze	het	
zonlicht	op	een	geprepareerd	schilderdoek.	
Doordat	invalshoek	en	intensiteit	veranderen,	
wordt	een	fraai	patroon	zichtbaar,	als	een	
soort	‘handtekening’	van	de	dag.	Dit	proces	
(‘Printing	Daylight’)	levert	al	mooie	resultaten	
op,	maar	het	kan	allemaal	nog	veel	beter.	
Lengton:	‘In	dit	proces	is	de	concentratie	
kaliumdichromaat	(K2Cr2O7)	cruciaal	voor	
een	goed	eindresultaat.	Ik	heb	het	duo	
voorgesteld	om	op	semiwetenschappelijke	
manier	te	experimenteren	met	concentraties	
en	belichtingstijden	door	met	maatcilinders	
en	een	nauwkeurig	spuitje	de	concentraties	
te	variëren,	en	deze	resultaten	uit	te	zetten	
in	een	grafiek.	De	jongens	waren	hier	zeer	
ontvankelijk	voor.	Ze	hebben	mijn	adviezen	
opgevolgd	en	zijn	zelf	tot	betere	resultaten	
gekomen.	Het	is	fijn	om	met	klanten	samen	
te	werken	die	zich	open	opstellen	en	echt	iets	
willen	leren.’	

Installatie die gebruikt wordt om zonlicht vast te leggen

Witte waas op grammofoonplaat



Medewerkers:	
Egbert	van	Hattem
Elly	Reimerink-Velthuis
Tim	Jongman
Laura	Venhorst

Vormgeving:	Mariët	Resink

De	Wetenschapskrant	wordt	gratis	
verspreid	in	de	regio	en	verschijnt	
2	keer	per	jaar.	De	krant	verschijnt	
in	een	oplage	van	900	exemplaren.	
Overname	van	artikelen	met	
bronvermelding	is	toegestaan.	
Vraag	om	een	gratis	abonnement	

bij	de	Wetenschapswinkel.	Stuur	
hiervoor	een	mail	naar	
e.reimerink@kennispark.nl

Wetenschapswinkel	UT
Postbus	217
7500	AE	Enschede

053	-	489	3848

e.reimerink@kennispark.nl

www.utwente.nl/wewi

www.facebook.com/wewi.ut.1

www.twitter.com/wewiut

VRAAGBAAK
 
PORTAL TO INNOVATION (+31	(0)88	444	04	69)
U	komt	bij	Kennispark	Twente	binnen	en	wordt	ver-
volgens	doorverwezen	binnen	Kennispark	maar	ook	
buiten	Kennispark.		Meer	informatie	is	te	vinden	op	
www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/

WETSWINKEL TWENTE (+31	(0)6	33590669)
Stichting	Wetswinkel	Twente	is	door	vier	studentes	
opgericht	in	augustus	2014.
De	Wetswinkel	Twente	is	een	organisatie	op	het	
gebied	van	het	geven	van	gratis	juridisch	advies	aan	
iedereen.	Op	het	kosteloze	inloopspreekuur	is	ieder-
een	met	elke	willekeurige	juridische	vraag	welkom,	
info@wetswinkeltwente.nl.

TECHNOSTARTERS SPREEKUREN
Kennisbescherming,	techniek,	marketing	en	onder-
nemingsplan.	Technostarters	(of	innovatieve	starters)	
worden	in	een	persoonlijk	gesprek	door	een	
onafhankelijke	coach	verder	op	weg	geholpen.	
Men	kan	zich	via	een	formulier	en	een	invultoets	
inschrijven	voor	een	TechnoStarter	Spreekuur,	via:	
www.novuster.nl.	

NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS 
(NOVU)
www.technostartersspreekuren.nl/form/intake

JURIDISCH ADVIESPUNT 
(+31	(0)53	489	4118)
Dit	adviespunt	is	bedoeld	voor	startende	onder-
nemers,	met	name	vanuit	de	Universiteit	Twente	en	
Saxion.	Juridisch	adviespunt	Kennispark	Twente:	
Mr.	Peter	van	Roosmalen,	juridischadviespunt@ken-
nispark.nl,	www.utwente.nl/az/juridische-zaken/

ONDERZOEKSRAPPORTEN
Femke	de	Gooijer,	The design of an electric rowing 
support for senior rowers. Enschede,	augustus	
2016.

Gijs	Lemmens,	Business model innovation for 
organizations in the social domain.	A	case	study	of	
‘De	Viermarken’.	Enschede,	juli	2016.

H.G.L.	Wessels, Behoeften en mogelijkheden voor 
een eHealth interventie om sociale contacten te 
verbeteren. Enschede,	juni	2016.

Daan	Nikkels,	Verstelbare broodsnijmachine. 
Broodsnijden op maat.	Enschede,	juni	2016	(onder	
embargo).

Michelle	Peters,	Duurzame verpakking voor zacht 
fruit. Enschede,	mei	2016.

Axel	Lok,	Laagfrequente geluidshinder klacht won-
ing Losser.	Enschede,	januari	2016.

‘MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID VIND IK ERG BELANGRIJK’ 
Laura	Venhorst	is	per	
1	september	8	uur	
per	week	in	dienst	
van	de	Wetenschaps-
winkel	UT.	Zij	gaat	als	
‘bemiddelaar	onder-
zoek’	aan	de	slag.	
Vooral	bij	de	faculteit	
Gedragswetenschap-
pen	weet	ze	goed	de	
weg.
	

Hoe	ben	je	in	contact	gekomen	met	de	
Wetenschapswinkel	UT?
In eerste instantie zou ik een opdracht gaan 
doen bij de Wetenschapswinkel. Een vrien-
din had mij aanbevolen bij de klant en ik 
vond het een leuke opdracht. Helaas is die 
opdracht niet doorgegaan, maar toch heeft 

de wetenschapswinkel geprobeerd mij aan 
een nieuwe opdracht te koppelen. 

Het contact is mij altijd bij gebleven. Dit 
spreekt mij dan ook erg aan in de WeWi. Ze 
proberen te helpen door allerlei wegen uit 
te proberen, zowel voor studenten als voor 
klanten. Studenten kunnen hier mooie stage 
of afstudeerplek doen; bedrijven krijgen 
een goed onderzoek en een mooi rapport 
waarmee ze verder kunnen.
  
Ben	je	zelf	ook	‘maatschappelijk	actief’?	
Op dit moment ben ik vooral actief bij 
Studentenvereniging AEGEE-Enschede. 
Daar heb ik verschillende commissies 
gedaan. Vorig jaar bijvoorbeeld heb ik met 
medestudenten op de Oude Markt een grote 
stormbaan neergezet met verschillende 

grote luchtkussens. Iedereen mocht daar 
gratis aan meedoen.

Ik vind maatschappelijke betrokkenheid erg 
belangrijk. Komend jaar ga ik als master de 
lerarenopleiding Maatschappijleer doen, hier 
op de UT. Dat toont aan dat ik het erg leuk 
vind om actuele issues in onze maatschap-
pij aan de orde te stellen.  
	
Wat	is	jouw	‘specialisme/expertise’?
De afgelopen jaren heb ik Psychologie 
gestudeerd op de UT. Daar heb ik veel 
docenten en studenten leren kennen. Ik 
weet welke studies er gevolgd worden op 
de UT, maar ook op Saxion. Daardoor kan ik 
hopelijk snel de goede vakdocenten en stu-
dentonderzoekers vinden die de projecten 
kunnen uitvoeren.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS VOOR ALTERNATIEVE AANPAK DYSLEXIE?
Toen	Franziska	Mohr	las	over	de	vraag	van	
Bouman	Coaching	bij	de	Wetenschaps-
winkel	UT	-	over	een	nieuw	ontwikkelde	
methode	om	dyslexie	te	behandelen	-	was	
ze	meteen	enthousiast.	‘In	een	master-
opdracht	in	het	kader	van	mijn	studie	
Psychologie	bekijk	ik	of	significante	resul-
taten	aantoonbaar	zijn	voor	inzet	van	deze	
methode	in	de	praktijk,’	zegt	Franziska.	‘Erg	
interessant,	vooral	ook	de	onderwijskundige	
aspecten.	Dat	spreekt	mij	persoonlijk	erg	
aan.	Hierna	wil	ik	het	basisonderwijs	in,	als	
onderwijzeres.’

VISUALISEREN
Samen	met	haar	begeleidster	-	dr.	Tessa	
Eijsink	van	de	vakgroep	Instructietechnolo-
gie	–	bestudeert	ze	de	methode	van	die	
uitgaat	van	het	‘visualiseren’	van	woorden.	
Bij	basisschoolleerlingen	bereikte	Bouman	
er	goede	resultaten	mee,	en	bovendien	
bleken	zij	de	alternatieve	aanpak	erg	leuk	
te	vinden:	een	niet	onbelangrijk	bijeffect,	en	
extra	succesfactor.

Bouman	breidde	zijn	aanpak	uit	en	leidde	
docenten	en	persoonlijke	coaches	op.	‘Dat	
zijn	methode	een	positief	effect	sorteert	
staat	wel	vast,’	zegt	Franziska.	‘Maar	soms	
moet	ik	Wim	Bouman,	puur	vanuit	weten-
schappelijk	opzicht,	een	beetje	afremmen	
in	zijn	enthousiasme,’	vertelt	ze	lachend.	
‘Ik	blijf	voorzichtig	en	probeer	zo	goed	en	
objectief	mogelijk	de	data	te	analyseren.’

DATA
Tessa	en	Franziska	hebben	twee	basis-
scholen	uitgezocht	waar	de	dyslexie	behan-
delmethode	van	Bouman	fris	is	opgestart.	
Franziska:	‘We	kijken	naar	de	zwakste	tien	
procent	van	de	leerlingen	en	vergelijken	de	
resultaten	van	de	groepen	die	de	methode	
Bouman	volgen	met	groepen	die	reguliere	
begeleiding	krijgen,	en	met	groepen	die	
geen	speciale	begeleiding	krijgen.	We	
maken	ook	nog	onderscheid	tussen	leerlin-
gen	die	de	methode	als	onderdeel	van	hun	
lespakket	krijgen,	en	leerlingen	die	extra	
bijscholing	krijgen.	Het	is	echt	spannend	wat	
er	uit	gaat	komen.’

De	talloze	data	komen	uit	Cito-resultaten,	
gecombineerd	met	een	leerlingen-volg-
systeem	waarmee	de	vakgroep	Instructie-
technologie	al	veel	ervaring	heeft.	‘Ik	denk	
dat	we	aan	het	eind	van	de	rit	een	heel	
goede	eerste	indicatie	te	kunnen	geven,’	
zegt	Franziska.	

WETENSCHAP KOPPELEN AAN DE 
PRAKTIJK
Franziska	vindt	het	belangrijk	dat	signalen	
vanuit	de	maatschappij	wetenschappers	
kunnen	inspireren.	‘Het	werkt	naar	twee	
kanten	toe	heel	positief,’	vertelt	ze.	‘Aan	
de	ene	kant	kunnen	we	onze	wetenschap-
pelijke	methoden	nu	vruchtbaar	toepassen	
op	een	benadering	die	we	nog	niet	kenden,	
en	zo	tot	een	beter	inzicht	komen	van	
leerprocessen.	Aan	de	andere	kant	kunnen	
we	Bouman	Coaching	echt	helpen	hun	
methode	verder	aan	te	scherpen,	om	zo	in	
de	toekomst	nog	beter	het	maatschappelijke	
probleem	van	dyslexie	aan	te	pakken.	Ik	
lever	daar	graag	mijn	bijdrage	aan.’

ONTWERPEN MET OOG VOOR ‘HET GOEDE ROEIGEVOEL’
Roeipromotor	en	-organisator	Martha	
Bloemberg	benaderde	de	Wetenschaps-
winkel	UT	met	in	haar	hoofd	het	ongekende	
succes	van	de	e-bike.	Die	is	voor	oudere	en	
minder	valide	toerfietsers	een	doorslaand	
succes.	Zij	kunnen	langer	gezond	sportief	
blijven	bewegen,	samen	met	hun	toer-
maatjes.	

BOTENBOUWERS
Als	coördinator	Aangepast	Roeien	bij	de	
Wageningse	verenigingen	VADA-WAAG,	
weet	Bloemberg	dat	ook	recreatief	roeien	
een	sociaal	gebeuren	is.	‘Commerciële	
botenbouwers	tonen	echter	geen	enkel	
initiatief	richting	aangepast	roeien,’	aldus	
Bloemberg.	‘De	roeibeweging	is	lastiger	dan	
fietsen,	maar	onmogelijk	leek	het	me	niet.	
Vandaar	mijn	vraag	aan	de	technische	UT.’

TWEE STUDENTONDERZOEKERS
Dat	bleek	een	goede	gedachte.	Al	heel	snel	
werd	de	vraagstelling	opgepakt	door	stu-
dentonderzoeker	Femke	de	Gooijer.	Zij	ging	
ermee	aan	de	slag	voor	haar	bachelorop-
dracht	Biomechanical	Engineering,	onder	
begeleiding	van	Professor	Bart	Verkerke.	
Bovendien	werd	ze	in	haar	werkzaamheden	
ondersteund	door	studentonderzoeker,	
en	actief	roeier,	Cas	Scholten,	vanuit	zijn	
werktuigbouwkundige	expertise.	‘Ik	heb	
haar	geholpen	met	het	uitwerken	van	enkele	
ontwerpconcepten	en	het	maken	van	bere-
keningen,’	zegt	Cas.	

Samen	waren	ze	het	snel	eens	over	de	
belangrijkste	eisen	waar	een	ontwerp	voor	
roeiondersteuning	aan	moest	voldoen:	
deze	moet	het	‘fijne	roeigevoel’	versterken	
en	mocht	het	gehele	proces	van	de	roei-
ervaring	niet	aantasten.	Dus	geen	ellenlang	
gesleutel	en	afstellen	van	de	ondersteuning	
voordat	men	eindelijk	kan	gaan	roeien.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS
Femke	formuleerde	-	aan	de	hand	van	
literatuurstudie	en	een	uitgebreide	enquête	
onder	37	roeiende	ouderen	-	vijf	eisen,	
waaronder	de	toepasbaarheid	van	de	
ondersteuning	in	verschillende	boottypen,	
het	gemak	van	verwijdering/montage,	en	dat	
de	ondersteuning	geen	invloed	mag	hebben	
op	het	in-	en	uitstappen.	
‘Verder	heb	ik	een	zo	duidelijk	mogelijke	
prestatie-eis	geformuleerd,’	zegt	Femke.	
‘Het	blijkt	dat	vanaf	een	leeftijd	van	57	de	
eerste	beperkingen	gaan	optreden.	Dan	
gaat	het	geleidelijk	verminderen	van	condi-
tie,	spierkracht	en	flexibiliteit	opspelen.	Uit	
literatuurgegevens	kon	ik	afleiden	dat	een	
ondersteuning	tot	40%	van	het	geleverde	
vermogen	een	goed	streven	is.	Een	oudere	
roeier	kan	dan	tot	zijn	of	haar	85e	volwaar-
dig	blijven	meedoen	in	een	roeiploeg	van	
57	+’ers.’

VIER CONCEPTEN
Volgens	een	veelgebruikte	ontwerpmetho-
diek	werden	vervolgens	vier	concepten	

-	waaronder	een	opwindketting,	een	lineaire	
actuator	en	een	roterende	actuator	-	
vergeleken.	
‘Het	ontwerp	van	een	roterende	motor	op	
de	dol	-	waar	de	riem	tijdens	het	roeien	in	
draait	-	kwam	als	sterkste	uit	de	bus,’	vertelt	
Femke.	‘Bovendien	bleken	in	de	markt	al	
goede	meetsystemen	voorhanden	die	het	
geleverde	vermogen	en	de	hoeksnelheid	
(via	magnetische	Hall-sensoren)	vijftig	keer	
per	seconde	meten.	Zo	kan	de	roeier	real-
time	worden	ondersteund;	als	hij	de	riem	
naar	zich	toetrekt.’

VERVOLG
Femke	hoopt	dat	haar	verkennende	werk	
navolging	vindt.	‘De	specificaties	moeten	
verder	uitgewerkt	worden	en	de	meet-
sensoren	in	de	praktijk	gekalibreerd,’	vertelt	
ze	tijdens	haar	afstudeercolloquium	dat	ze	
met	een	8	afsloot.	
Professor	Bart	Verkerke	ziet	een	vervolg	
zeker	zitten.	‘Het	zou	het	mooist	zijn	als	een	
marktpartij	een	prototype	wil	bouwen	en	
bijvoorbeeld	een	master	afstudeerstudent	of	
een	stagiair	deskundig	wil	begeleiden.	Wij	
willen	graag	meedoen.	Bovendien	hebben	
we	in	ir.	Pascal	Sleutel	een	goede	roeier	
in	onze	faculteit	zitten.	Ik	geloof	in	een	
roeiondersteuning	voor	ouderen	maar	ook	
voor	andere	doelgroepen,	bijvoorbeeld	waar	
minder-valide	sporters	aan	hun	conditie	
werken,	of	hun	revalidatieproces	versnellen.’		


