
Industriëel ontwerpen
Hallo, wij komen uit 
de faculteit Industriëel 
Ontwerpen van de TU 
Delft. We zijn allemaal 
enthousiast over deze 
case!

BEP
17 Studenten van IO 
gaan de komende 9 
weken hun hersens 
laten kraken voor 
Reinier de Graaf. Hier 
vertellen we waar we 
mee bezig zijn!

Koen Emous
Mijn focus ligt op het 
inzichtelijk en meetbaar 
maken van de verschillende 
onderdelen van het 
ziekteverzuim en door te kijken 
naar implementatie daarin een 
verbetering teweeg proberen 
te brengen.

Simone Cobussen
Ik wil doktersassistenten 
beter in hun vel laten 
zitten, zodat hun 
emotionele beleving 
van het ziekenhuis niet 
negatief is.

Barbara Vroom

Ik wil dat 
doktersassistenten beter 
voor zichzelf zorgen door 
bewuster om te gaan 
met de druk die hen 
wordt opgelegd. 

Pauline Eshuis

Ik ga proberen te zorgen 
dat de doktersassistenten 
met het probleem dat 
zij lang zitten (of dit zo 
ervaren) meer in beweging 
komen.

Floor Burgers
Mijn bep focust op de 
bewustwording van 
doktersassistenten over 
de beweging die zij 
gedurende een werkdag 
al doen op positieve 
wijze. 

Daniela Estrada
Mijn focus ligt op het zitgedrag 
van de doktersassistenten in de 
backoffice. Hierbij wil ik goed 
kijken naar de ergonomie en 
beweging. Ik wil een product 
ontwerpen en dit met behulp 
van een prototype testen.

Hidde Slobbe
Mijn uitdaging is om 
doktersassistenten op een 
intrinsieke manier meer 
water te laten drinken op 
de werkvloer, met als doel 
stress te verminderen en een 
pauzemoment te creëren. 

Ekin Kerimoglu
Ik wil dat de 
doktersassistenten 
zich prettiger voelen in 
zijn werk omgeving en 
daardoor de mentale stress 
verminderen.
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Debora Kole
mijn ontwerp gaat 
ervoor zorgen dat de 
doktersassistenten zich 
op een positieve manier 
bewust worden van de 
beweging die ze al hebben 
op een dag. 

Anne Raspoort
Ik wil 
doktersassistenten 
meer staand laten 
werken in de back-
office door middel van 
een product.

Floor Oomen
Mijn focus ligt me op het 
verbeteren van de houding 
van de doktersassistenten 
in de backoffice, om 
daarmee de fysieke 
klachten en dus de 
behoefte om te bewegen 
te verminderen. 

Lisanne van den Berg
Ik wil het sedentair gedrag 
van doktersassistenten 
in de huidige 
werkomstandigheden 
verlagen door een 
laagdrempelig product te 
ontwerpen dat de MET-
waarde kan verhogen en de 
houding kan verbeteren

Dyantha Fisser
Ik wil mij focussen op de 
‘automatische piloot’ van 
de doktersassistenten. 
Een oplossing waardoor 
ze uit de (verkeerde) 
gewoontes worden 
getrokken. 

Mickey Linskens
Analyse van het 
probleem en 
experimenteren zal 
leiden tot een zo’n goed 
mogelijke oplossing 
voor het probleem, waar 
de doktersassistenten 
de hoofdrolspelers zijn

Tara Mulder

Ik wil 
doktersassistenten 
bewust maken van 
hoeveel ze bewegen 
door buiten naar 
binnen te halen.

Auke Nieuwsma
Mijn focus binnen 
dit project is om 
doktersassistente 
bewuster om te 
laten gaan met de 
bestaande activiteiten.

Het ontwerpen van 
een product dat 
doktersassistenten met 
plezier een korte pauze 
laat houden waardoor zij 
hun werkomgeving meer 
gaan waarderen.


