
 
 
 
 
i3B nieuwsbrief – september 2013 
 
In de tweede helft van 2013 staat i3B een spannende tijd te wachten met het eerste jaarsymposium en 
een eerste samenkomen van de wetenschappelijke adviesraad en de raad van toezicht, een aan NWO 
voorgelegd projectvoorstel met een concreet i3B ecosysteem uitgewerkt op het gebied van 
ondersteuning voor Parkinson patiënten, en last but not least de langverwachte eerste 
participantenovereenkomsten met kennisinstellingen. Hierover leest u in deze eerste nieuwsbrief na de 
zomer. En natuurlijk ontmoeten wij u graag bij het i3B Café op 6 september!  
 
Jaarsymposium i3B, 31 oktober 2013 
Op 31 oktober zal het i3B jaarsymposium plaatsvinden in Wageningen. De opzet van het i3B 
jaarsymposium zal een drieluik zijn rondom thema’s met het wetenschappelijke perspectief, de 
produktontwikkeling belicht vanuit het bedrijfsleven, en een demonstratie. De thema’s zijn Food, 
Cognition & Behavior, Light, Cognition & Behavior en Health, Cognition & Behavior. 
Het programma en de sprekers staan vermeld op onze i3B website. Aanmelding is verplicht en kan via 
de website. Wij nodigen ook graag uw relevante relaties uit; geef de contactgevens van deze personen 
a.u.b. door aan Yvonne (yvonne.leander@i3b.org) en/of Herma (herma.vankranenburg@i3b.org).  
 
Wetenschappelijke Adviesraad en Raad van Toezicht 
De door bestuursleden en participanten voorgestelde personen voor de wetenschappelijke adviesraad 
hebben in groten getale positief gereageerd op de uitnodiging om zitting te nemen in de i3B 
wetenschappelijke adviesraad. Begin augustus waren er meer dan 30 bevestigde leden. Ook de raad van 
toezicht begint vorm te krijgen met inmiddels 5 toegezegde leden die door het bestuur zijn uitgenodigd. 
Naar verwachting zullen de meesten van hen aanwezig zijn op ons jaarsymposium op 31 oktober. Een 
goede gelegenheid om kennis te maken met deze waardevolle aanvulling voor ons i3B netwerk en met 
elkaar van gedachten te wisselen!  
 
Meerjaren onderzoeksprojecten met concreet uitgewerkte i3B ecosystemen  
Na de eerdere inventarisatie van werkvelden voor i3B, en de voortdurende interactie met NWO over 
potentiële onderzoeksvoorstellen, zijn nu verschillende academische groepen bezig met het uitwerken 
van projectvoorstellen. Samenwerking met en gebruikmaking van i3B Labs, faciliteiten en partijen 
hebben hierin een substantiële rol. Hierover is in eerdere nieuwsbrieven al bericht. Een drietal 
onderzoeksgroepen van Radboud Universiteit c.q. UMC St. Radboud (prof. Bas Bloem, prof. Tom Heskes 
& prof. Theo van der Weide & prof. Wessel Kraaij, prof. Bart Jacobs & prof. Eric Verheul) zijn onder 
aanvoering van dr. Thea van Kemenade zeer voortvarend bezig geweest en hebben een eerste 
uitgewerkt projectvoorstel (met werknaam ParkinsonNeXt+) aangeleverd dat momenteel voorligt bij 
NWO. In dit voorstel neemt een viertal mkb’ers uit i3B deel. Via het thema Health, Cognition & Behavior 
zal in het jaarsymposium inhoudelijk ingegaan worden op dit voorstel. 
 
Participatie status kennisinstellingen 
De Raad van Bestuur van Wageningen UR zal zich in de eerste bijeenkomst na de zomervakantie buigen 
over de participantenovereenkomst met Stichting i3B. Zowel vanuit de Animal Sciences Groep (prof. 
Martin Scholten) als uit de Agrotechnology & Food Sciences Groep (prof. Raoul Bino) is hard gewerkt 
aan een goede invulling van de overeenkomst en aan het borgen van draagvlak binnen diverse 
onderzoeksgroepen van Wageningen UR. Het wachten is nu op de definitieve handtekeningen van de 
RvB. 
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i3B participanten overleg en i3B Café, 6 september 2013 
Op vrijdag 6 september zijn alle participanten van harte welkom bij het twee-maandelijkse participanten 
overleg (aanvang 16:00 uur). Aansluitend zal Arend van de Stadt van Eagle Vision Systems een 
presentatie verzorgen over ‘EagleEye: people tracking met een netwerk van 3D sensoren’. De technische 
werking en het gebruik van het EagleEye systeem zullen worden toegelicht. Door een netwerk van 
stereocamera’s met lokale processor worden realtime puntenwolken gegenereerd waaruit continu de 
posities en looproutes van alle aanwezige personen en objecten in een ruimte worden berekend. Op 
basis van hieruit afgeleide tellingen en events kunnen specifieke people logistics functies worden 
gerealiseerd. Denk hierbij aan toepassingen in de zorg, toegangscontrole, en retail. Een aantal concrete 
toepassingen (o.a. met Noldus TrackLab) worden met behulp van videomateriaal nader toegelicht. 
Wij hopen u allen op 6 september te mogen ontmoeten! Locatie: Nieuwe Kanaal 5, 6709 PA Wageningen. 
 
Bijeenkomst: Topsector HTSM en de Europese R&D agenda 
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen maken nog niet optimaal gebruik van de Europese R&D 
programma's, daarom wordt op woensdag 11 september 2013 in Conferentiecentrum 1931 
(Brabanthallen) te ‘s Hertogenbosch een bijeenkomst georganiseerd over aansluiting van HTSM op 
Europese R&D programma’s. Meer informatie en aanmelden via de website.  
 
Productnieuws van de participanten 
In deze rubriek wordt productnieuws vermeld dat relevant geacht wordt voor andere participanten. 
Deze keer nieuws van TMSi en Motek Medical. Stuur productnieuws voor opname in deze nieuwsbrief 
a.u.b. naar Herma (herma.vankranenburg@i3b.org).  
 

TMSi introduceert de geheel nieuwe Mobita® 
De Mobita® is de nieuwe, compacte fysiologische signaalversterker (tot 32 kanalen) van TMSi. 
De Mobita geeft een nieuwe betekenis aan het woord flexibiliteit, te beginnen met zijn 
indrukwekkende specificaties gebundeld in een batterij gevoede "palm sized" behuizing. De 
Mobita bevat TMSi's unieke en gepatenteerde TAS2 (True Active Signal Shielding) technologie 
die er voor zorgt dat alle signalen vrij van elektrische storingen (bijvoorbeeld van het lichtnet) en 
van bewegingsartefacten van de elektrode-kabels gemeten kunnen worden. Meer informatie 
kunt u vinden op de site van TMSi. 
 

 
 
 
Motek Medical’s Human Body Model voor real-time en offline biomechanische analyse 

Het Human Body Model (HBM) voor biomechanische analyse van 
menselijke bewegingen gebruikt bewegings-en krachtdata om 
gewrichtsrotaties, gewrichtsmomenten en spierkrachten te 
berekenen en in real-time te visualiseren. Visualisatie van 
biomechanische variabelen wordt gedaan met een avatar van het 
menselijk lichaam, waarbij de spieren van kleur veranderen als ze 
actief worden. Een intuïtieve gebruikersinterface maakt het 
selecteren van parameters en verschillende manieren van 
visualizatie mogelijk. 
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Biomechanische analyse van bewegingen spelen een belangrijke 
rol in klinische behandeling van veel neurologische en 
orthopedische aandoeningen, maar ook voor sportdoeleinden. 
HBM faciliteert bewegingsanalyse in real-time door feedback te 
geven aan de therapeut en de patient. Bewegingsvariabelen, zoals 
gewrichtsrotaties , gewrichtsmomenten, spierlengtes en 
spierkrachten, kunnen in real-time gepresenteerd worden. Dit 
helpt patienten om oefeningen effectiever uit te voeren dan 

bijvoorbeeld met verbale of tactiele 
feedback door de therapeut of 
sportinstructeur. Met HBM kunnen 
clinici, fysio- of oefentherapeuten 
direct voordeel opdoen van real-
time en offline visualizatie van 
specifieke bewegingsparameters. 
Toegevoegde informatie over 
interne krachten en momenten, 
welke anders fundamenteel niet 
zichtbaar zijn, kunnen worden 
geanalyseerd. Meer informatie op 
de site van Motek Medical. 
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