
Wetenschapssymposium: samenwerking met de regionale 

academische partners 

Het 8e Rijnstate Wetenschaps- en innovatiesymposium, dat op 5 juni plaatsvond, 

stond in het teken van de samenwerking met onze regionale academische partners. 

Wim van Harten verzorgde de aftrap en liet zien dat er de afgelopen paar jaar flinke stappen 

zijn gezet op het gebied van deze samenwerking. Rijnstate is toegetreden tot de 

Voedingsalliantie van Wageningen University en Research en er is een gezamenlijk 

speerpunt: obesitas behandeling en preventie. Met de Universiteit Twente ligt de focus op dit 

moment op de gebieden post-coma en vasculaire zorg, maar is er de intentie om ook op de 

gebieden robotics, e-health en future 

healthcare te gaan samenwerken. De 

eerste stap met de Radboud Universiteit 

is het gezamenlijk promotiefonds. Een 

samenwerking op de thema’s acute 

interne geneeskunde, oncologie van 

maag en slokdarm en 
kindergeneeskunde wordt verkend.  

Bart Kiemeney schetste het landschap 

met de vele samenwerkingsverbanden 

waarin het Radboud opereert. Dit vanuit 

de gedachte dat samenwerken nodig is 

om de beste zorg mogelijk te maken. 

Rijnstate is hierin één van de partners, 

niet vanwege het patiëntenaanbod, maar vanwege de aanvullende kennis en ideeën. In het 

kader van de ontwikkeling van een ‘Europa strategie’ voor de provincies Gelderland en 

Overijssel is een innovatie profiel Oost Nederland opgesteld waarbij ‘concepts for a healthy 

life (Topfit)’ en ‘smart industries’ als speerpunten naar voren zijn gekomen. 

 

 

Artikel van het jaar 

De prijs voor het artikel van het jaar 

(€1500,-), beschikbaar gesteld door 

het Rijnstate Vriendenfonds en 

‘uitgereikt' door Zora, de zorgrobot, 

werd gewonnen door Marleen 

Tjepkema-Cloostermans. Uit dit 

onderzoek bleek dat de Cerebral 

Recovery Index: een betrouwbaar 

hulpmiddel is voor het voorspellen van 

neurologische herstel na een 

hartstilstand. Michel Reijnen met zijn 

onderzoek naar de endovasculaire 

heparine- gebonden bypass en Tobias 

Engel, die onderzoek deed naar snelle 

moleculaire screening op ESBL 

dragerschap waren de andere 

genomineerden. 

 

Innovaties in de zorg 

Er werden 3 pitches verzorgd over innovaties in de zorg. Kirby Binayao presenteerde de Renal 

Tracker, een zelfmanagementplatform voor mensen met chronische nierziekten. 

Joost van der Rijt liet zien hoe MS patiënten en hun arts door gebruik te maken van MS Sherpa 

meer grip kunnen krijgen op de ziekte.  

Tot slot introduceerde Jan Taco te Gussinklo MedAngel, een draagbare sensor die real time de 

temperatuur van temperatuursgevoelige medicatie meet en deze informatie doorstuurt naar 

een mobiele app. 

http://thinkeast.nl/
https://www.renaltracker.com/
https://www.renaltracker.com/
https://www.mssherpa.nl/
https://medangel.co/

