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OVER HET LECTORAAT

Smart Sensor Systems

Aanleiding
De trend naar steeds kleinere, lichtere en goedkopere sensoren geeft ongekende
toegang tot metingen en potentiële kennis voor de verschillende spelers in de
samenleving (quadrupel helix), wat tot grote vooruitgang zal leiden op het gebied
van gezondheid en omgevings- en industriële veiligheid. Dit zal burgers en
werknemers meer inzicht geven en mondiger maken, omdat ze minder afhankelijk
worden van onderzoekers, ondernemers en overheden om data, kennis en
handelingsperspectieven te bemachtigen. Het zal ook productieprocessen
effectiever en veiliger maken doordat smart maintenance binnen handbereik ligt.
Slimme meetinstrumenten en sensoren (statisch, mobiel en zelfs draagbaar)
leveren een wereld aan nuttige gegevens op. We gaan hierbij uit van het doel dat
je wilt bereiken, zoeken daar de analysemethode bij om dat te bereiken en bepalen
dan de hoeveelheid metingen en de benodigde nauwkeurigheid om die methode te
voeden. Vervolgens baseren we de sensoren en meetsystemen daarop. Uiteraard
neemt in data-analyse naast het gebruik van complexe statistische technieken,
ook de toepassing van diverse machinelearning en artificial intelligence
technieken een belangrijke plek in. Van gegevens informatie maken, staat in de
kern van alle projecten.
Het lectoraat Smart Sensor Systems richt zich op het ontwerp en de ontwikkeling
van meetsystemen, en ook op het analyseren van data en terugkoppelen van de
gecreerde informatie. Ethische en juridisch aspecten van dataverzameling en
legibility van informatie in digitale (risico)communicatie of aansturing vormen
daarbij een logisch onderdeel.
Preventie en predictie zijn de kernwoorden van het lectoraat. Meten is weten.
En weten is vóór zijn. Of het nu gaat om predictieve modellen voor gezondheid
en (arbeids)veiligheid of early warning systems voor preventief onderhoud van
machines. Voorkomen is beter – en goedkoper – dan genezen of repareren.
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Missie

Onderzoekthema’s
De Haagse Hogeschool

De missie van het lectoraat is om smart sensor systems
toepasbaar te maken voor de samenleving. Een smart sensor
system kenmerkt zich door het meten, combineren en
analyseren van data en op basis daarvan het bieden van
handelingsperspectieven. ‘Smart’ staat vooral voor maatwerk:
een meting van een specifiek persoon, dier, plant of machine,
die wordt geanalyseerd en waar door predictie een toegespitst
handelingsperspectief op geboden kan worden. Het onderzoek
vindt plaats in de onderzoekslijnen Smart Health, Smart Safety
& Industry, Smart Mobility en Smart Acquisition and Control.
Of het nu gaat om het meten van milieublootstellingen en
gezondheidseffecten voor mensen, het bestuderen van
groeiparameters in de kas, of het ontwikkelen van autonoom
rijdende voertuigen, de missie van het lectoraat is om mensen
en apparaten te helpen de juiste beslissingen te nemen.

Doelen
Het doel van het lectoraat Smart Sensor Systems is gezond
blijven. Het lectoraat zet hiertoe smart sensor systems in. Hierbij
staan metingen aan (milieu)blootstelling, voeding, ondernomen
activiteiten en gezondheid centraal. Met deze metingen worden
predictiemodellen gebouwd om op tijd maatregelen te kunnen
nemen ter voorkoming van nadelige gezondheidseffecten en
uitval. Dat geldt zowel voor levende wezens in hun dagelijkse
omgeving (onderzoekslijn Smart Health) als voor (arbeids)
veiligheid en machine health in de industriële omgeving
(onderzoekslijn Smart Safety and Industry).
Binnen de onderzoekslijn Smart Mobility worden duurzame en
autonoom rijdende voertuigen ontwikkeld. Voertuigen die zowel
voor het laatste stukje reizen van personen en goederen zorgen
als voor efficiënte overslagsystemen. Al deze ontwikkelingen
moeten bijdragen aan een bereikbare, schone en gezonde stad.
Binnen de onderzoekslijn Smart Acquisition and Control
wordt zowel kennis ontwikkeld om optimale metingen in tijd
en ruimte te doen, als voor het verzenden, verwerken en
analyseren van big data en het automatisch beslissen op basis
van sensormetingen. Deze onderzoekslijn ondersteunt de
andere drie onderzoekslijnen en vormt dan ook de kern van
het lectoraat.
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Vanaf 2020 vormt Smart Sensor Systems samen met
de lectoraten New Finance en Change Management het
kenniscentrum Digital Operations and Finance (DOF).
Met ingang van 1 januari 2021 worden daar de lectoraten
Smart Sustainable Manufacturing en Fotonica aan toegevoegd.
Daarnaast blijft het lectoraat samenwerken met andere
kenniscentra, zoals Health Innovation.
De rol van technologie in het bedrijfsleven en de samenleving
blijft groeien. Nog nooit was er zo veel data en rekenkracht.
Tegelijkertijd staan we voor een grote uitdaging om onze
economie volhoudbaar te maken: ecologisch én sociaal
duurzaam. Het koppelen van fysieke en financiële datastromen
in bedrijfsprocessen kan helpen om die stap te zetten.
Het kenniscentrum Digital Operations and Finance onderzoekt
hoe data en digitale technologie ingezet kunnen worden voor
een duurzame economie. Er wordt onderzocht hoe processen
beter ingericht kunnen worden en hoe data gekoppeld
kunnen worden. Het kenniscentrum combineert kennis over
nieuwe technologieën, financiële systemen, veranderende
organisaties en het meten aan mens, machine en organisatie.
In praktijkgerichte en actuele casussen wordt economisch en
technisch denken met elkaar verbonden. Het lectoraat Smart
Sensor Systems draagt met onderzoek bij aan deze missie van
het kenniscentrum.

Missie DOF
● Bijdragen aan een economie die deugt door digitale
technologie te ontwikkelen en toe te passen in
daarbij passende organisatievormen. We kijken
naar de verschillende levensfasen van producten
en diensten: productie, handel en gebruik.
● (Toekomstige) professionals in staat stellen om
met digitale technologie vorm te geven aan een
economie die deugt door het onderzoeken en
realiseren van onderwijsinnovatie. Opleidingen zijn
de kraamkamers van een deugdzame economie.
Als we de nieuwe generatie leiders in business en
industrie opleiden in het licht van een economie die
deugt, hoeven we later, achteraf niet te repareren.

Smart Sensor
Systems

2020
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WIE ZIJN WIJ?
Over de lector
Dr. John F.B. Bolte
John Bolte studeerde af als aardbevingsseismoloog aan de Universiteit
Utrecht. In 2003 promoveerde hij aan de TU Delft op het gebied van
akoestische imaging. Al vanaf 2002 werkt hij als scientific project
manager voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM). Hij schreef bijvoorbeeld aan een nationale richtlijn voor de
bescherming van werknemers tegen elektromagnetische velden. Bij
het RIVM deed hij ook jarenlange ervaring op met het ontwikkelen en
toepassen van draagbare meetinstrumenten (wearables). Hij kreeg
diverse onderzoeksubsidies toegekend van ZonMw en RIVM (> 1,25
Miljoen Euro). John Bolte is sinds 2011 geregistreerd epidemioloog na
zijn studie tot milieu- en arbeidsepidemioloog aan de Vrije Universiteit
en werd in 2016 benoemd tot lector aan De Haagse Hogeschool. In 2020
is hij aangesteld als directeur (leading lector) van het Kenniscentrum
Digital Operations & Finance.
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WIE ZIJN WIJ?
Kenniskringleden

Alieh Alipour

Hogeschooldocent
Werktuigbouwkunde TIS
Projectleider PrimaVera
Onderzoeker Predictive Maintenance
Onderzoeker Smart Safety and
Industry - predictive maintenance
Ontwerpen van testopstellingen
voor pompen, motoren en lagers in
scheepvaartsystemen. Data genereren
met verschillende sensorsystemen
en sensorpositionering voor
machinelearningalgorithmes.

Bas Hilckmann

Hogeschooldocent Ruimtelijke
Ontwikkeling TIS
Smart Mobility - Expert duurzame
mobiliteit Projectleider Sym.BE
Ontwikkelingen binnen elektrisch,
waterstof en autonoom rijden met
aandacht voor last mile oplossingen
als shuttles of slimme deelfietsen
gekoppeld aan (H)OV en hubs.

Lodewijk Artnzen

Hogeschoolhoofddocent
Technische Natuurkunde TIS
Coördinator minor Microtechnologie,
processing and devices
Hoofdonderzoeker Smart Health,
Nanotechnologie - Medische High
Tech
Toepassen van micro- en
nanotechnologie bij de ontwikkeling
van nieuwe biosensoren. ontwikkelen
lab-on-a-chip, microringresonator
metingen, intraveneuze sensoren.

Astrid Jansen

Senior management-assistent
Faculteitsbureau TIS
Coördinatie en ondersteuning
Coördinator van alle lopende zaken
in het lectoraat.

Rufus Fraanje

Hogeschoolhoofddocent
Mechatronica TIS
Coördinator minor Robotics and
Vision Design
Hoofdonderzoeker, expert
machinelearning, Smart Mobility en
Smart Health - agrotech in kas
Projectleider: Let’s Move IT,
SUMMALab en SCOUT
Positiebepaling en navigatie van lowcost (mobiele) robots en de ontwikkeling
en toepassing van sensor fusion en
machinelearning in zelflerende (complexe)
control systemen.

Erdal Korkmaz

Hogeschooldocent Elektrotechniek
TIS
Onderzoeker Smart Health computational electromagnetics,
antennas and microwave
engineering
Ontwikkelen van slimme sensoren
om bepaalde kankers eenvoudig te
detecteren en onderzoek om blootstelling
aan elektromagnetische straling te
kunnen meten en monitoren.
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WIE ZIJN WIJ?

Jan Lambers

Hogeschooldocent Technische
Natuurkunde TIS
Onderzoeker Smart Health agrotech in kas,
Smart Safety - predictive
maintenance maritiem
Ontwikkelen van meetmethodes vooral
voor de kastuinbouw: aanraakloze
kopdiktemeter, capacitieve leaf area index
meter, licht leaf area indexmeter. Adviseur
maritieme predictive maintenance
analyse.

John Seiffers

Directeur Accenda B.V. vmg.
Docent Mechatronica
Expert duurzame mobiliteit en
energie
Ontwikkelen van autonoom rijdende
voertuigen zoals Alley Hoop en
Renault Twizy.

Derek Land

Wasif Muhammad

Projecten in de agritech sector en
ontwikkeling en testen van sensoren.

Positiebepaling en navigatie van
autonoom rijdende voertuigen zoals
Alley Hoop en Twizy en de ontwikkeling
en toepassing van sensor fusion en
Machinelearning en AI in imaging.

Hogeschooldocent Technische
Natuurkunde TIS
Onderzoeker Smart Health
en Smart Safety & Industry algoritmeontwikkeling

Fidelis Theinert

Hogeschooldocent Elektrotechniek TIS
Coördinator minor Embedded Systems
Onderzoeker Smart Safety
(worker and machine) en
Smart Mobility
Ontwikkelen van een meetvest voor
Arbeidssituaties met modulair te kiezen
sensoren voor enerzijds blootstellingen
(o.a. fijnstof, luchtvochtigheid, O3, NOx, UV,
geluid) en anderzijds lichaamparameters
(hartslag, respiratoire frequentie,
temperatuur).
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Hogeschooldocent
Elektrotechniek TIS
Onderzoeker Smart Mobility
- autonoom rijden en navigatie
systemen, machinelearning

WAT DOEN WIJ?

Onderzoekslijnen
SMART SAFETY

MACHINE

SMART HEALTH

MENS

DIER

PLANT

MACHINE HEALTH

PERSONAL HEALTH

PRECISION FARMING

BLOOTSTELLING MILIEU/ARBEID

VOEDING

BEWEGING/ACTIVITEIT

SMART ACQUISITION
AND CONTROL

SMART MOBILITY

Figuur 1 laat de samenhang tussen de
onderzoekslijnen zien. Of je nu gezondheid van
mens, dier, plant of machines bestudeert, je wilt
tot voorspellingen komen over hun gezondheid of
functionaliteit, zodat je kunt ingrijpen. Door zowel
hun gezondheid of functionaliteit en biologische
parameters als hun blootstellingen, activiteiten
en voeding te bemeten, kunnen op basis van
statistiek en machinelearningtechnieken
predictiemodellen worden opgesteld om tot
(automatische) handelingsperspectieven te
komen.
In Smart Acquisition and Control wordt zowel
kennis ontwikkeld om optimale metingen in
tijd en ruimte te doen, als voor het verzenden,
verwerken en analyseren van big data en
het automatisch beslissen op basis van
sensormetingen. Deze onderzoekslijn
ondersteunt de andere drie onderzoekslijnen en vormt dan ook de kern van het lectoraat.

E-HEALTH
RISICOCOMMUNICATIE

GEZONDHEID
FUNCTIONALITEIT
BIOLOGISCHE PARAMETERS

Figuur 1 De onderzoekslijnen van het lectoraat Smart Sensor Systems

Onderzoekslijn Smart Health:
Exposoom en Effecten (bij mens, dier en plant)
Met statische, mobiele en zelfs draagbare sensors (wearables)
kunnen zowel de (milieu)blootstelling als de biologische en
gezondheidseffecten (gelijktijdig) gemeten worden. Dit geeft
bijvoorbeeld de mogelijkheid om in ruimte en over tijd de
blootstellingsvariaties te monitoren en deze eventueel te
verminderen. Denk hierbij aan terugkoppelingssystemen die
verkeer automatisch omleiden. Bij mens en dier geeft het de
mogelijkheid gelijktijdig, de blootstelling; het activiteitenpatroon
en het verplaatsings- en bewegingsgedrag; het voedingspatroon,
tezamen ook het persoonlijke externe exposoom genoemd, en
daarnaast gezondheidsfactoren (biologische parameters en
functionaliteiten) te bemeten. Denk hierbij ook aan participatie

van burgers die zelf in meer of mindere mate blootstelling meten,
het zogenaamde Citizen Science, maar ook hun lichaamsfuncties
(o.a. fitbit en smart watches) en gezondheidsparameters testen,
het zogenaamde Quantified Self. Daarmee kan de sterkte van
eventuele individuele blootstelling-gezondheidsrelaties worden
bepaald, en kan deze kennis op basis van predictiemodellen en
interventies toegepast worden in smart (personal) medicine.
Ook bij planten kunnen sensoren worden ingezet om gelijktijdig
omgevingsfactoren en groeifactoren te bemeten en deze
kennis toe te passen op basis van predictiemodellen en via
terugkoppelingssystemen en interventies in smart (sustainable
and precision) farming.
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WAT DOEN WIJ?

Projecten Smart Health
Biosensoren voor detecteren van
enzymen, dna en virussen
Projectomschrijving

Dit project vloeit voort uit een samenwerking van Smart
Sensor Systems met TNO en het bedrijf Delta Diagnostics. Dit
bedrijf is in korte tijd een belangrijke speler geworden in de
doorontwikkeling (spinoff van ontwikkeling bij TNO) alsmede
de verdere marktintroductie van deze Microring Resonators
(MRRs) als Point-of-Care diagnostische techniek. Door de
samenwerking met het lectoraat Smart Sensor Systems aan
te gaan zijn extra mogelijkheden ontstaan om de toepassing
van de techniek verder te onderzoeken en te ontwikkelen.
Zo zal in deze samenwerking het meten van de concentratie
van biosignaalstoffen voor een reeks biologisch systemen
worden uitgebreid. Deze onderzoekslijn vindt plaats in nauwe
samenwerking met onderzoekers uit het lectoraat Smart Sensor
Systems. Bachelor studenten van Technische Natuurkunde
en Process and Food Technology zijn doorlopend actief bij
dit onderzoek betrokken. Zij beantwoorden samen met meer
ervaren onderzoekers de meest actuele onderzoeksvragen
die direct voortkomen uit de samenwerking tussen het
lectoraat en het bedrijf Delta Diagnostics. De techniek wordt
beschouwd als een belangrijke en innovatieve stap, omdat
label-vrij detecteren van eiwitten in een complexe vloeistof zoals
bloed/serum in de toekomst in een mum van tijd kan worden
bepaald, zowel real-time als parallel als reversibel meten van
de concentratie van biologische eiwitten is mogelijk – en dit
biedt ongekende mogelijkheden voor snelle diagnostiek. De
techniek is zowel elegant als veelzijdig. Silicium microringen zijn
op een chip aangebracht en via een Optische Koppeling Grating
wordt laserlicht ingekoppeld. De optische padlengte van de
microring is afhankelijk van de lengte van de ring, alsmede de
brekingsindex. Slechts een heel smal golflengtegebied van een
(tunable) IR laser is resonant met optische padlengte. Zo kan de
optische padlengte met grote precisie worden uitgelezen. Op
de ringen kan een biologisch detectie element (biomolekuul)
worden aangebracht, door covalent te binden met de silicium
atomen van de ring. Het analyte (het biomolekuul waarvan we de
concentratie willen weten) past stereochemisch op unieke wijze
op het detectielement. Hierdoor wordt de optische padlengte
van de ring uniek afhankelijk van de concentratie van het
detectieelement.
Dit betekent voor de toekomst, dat snel en accuraat Point of
Care diagnostiek mogelijk wordt voor ziekenhuis en huisarts.
Het multidisciplinaire karakter van het onderzoek zorgt voor
een leerzaam en innovatief onderzoeksveld, waarbij expertise
en vaardigheden uit vakgebieden micro- en nanotechnologie,
alsmede fotonica, biofysica en biochemie samenkomen.

Doel

Biosensoren voor detecteren van enzymen, dna, en
virussen verkennen en ontwikkelen.

Eindproduct/Beoogde resultaten
●
●
●
●

Opzetten lab met microringresonatoren
Test microringresonator
(Mee)schrijven subsidieaanvragen
Hoogwaardige meetresultaten voor relevante
biomoleculaire systemen. De eiwitten IL 10, IL 20
staan zijn relevant voor project I-chip.

Samenwerkingspartners

● ILT (adviseur)
● Bart de Boer en Peter Harmsma, Delta Diagnostics
● Erasmus MC – I-Chip

Financiering

● Eerste geldstroom, RAAK MKB gelden, NWA I-Chip

Looptijd

01-02-20 tot 01-02-22

“

Het doen van echt onderzoek is voor
studenten, docenten en onderzoekers inspirerend en
leerzaam. Een gehele faculteit wordt hierdoor echt
een lerende gemeenschap. We verweven ons eigen
onderzoek onder andere met het Bachelor onderwijs
van Technische Natuukunde en betrekken studenten
er
actief bij. Het is geweldig om te zien welk effect dit
heeft op studenten en hoe motiverend en plezierig
het is om samen nieuwe dingen uit te vinden.

”

Dr. L.H. (Lodewijk) Arntzen
Hogeschoolhoofddocent Technische Natuurkunde
De Haagse Hogeschool, faculteit Technologie,
Innovatie en Samenleving
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WAT DOEN WIJ?
Medical Delta LivingLab Vitality Innovation & Technology (VIT) for Life
Projectomschrijving

Doel

Het Medical Delta Living Lab Vitality Innovation & Technology
(VIT) for Life richt zich op het bevorderen van de vitaliteit
van mensen met (een verhoogd risico op) leefstijlgerelateerde gezondheidsklachten door duurzaam effectieve,
gepersonaliseerde en contextafhankelijke, sociale en
technologische innovaties te ontwikkelen, evalueren en
implementeren die gezonde voedingskeuzes, goed leren
bewegen en/of voldoende bewegen stimuleren. We richten ons
op selectieve en geïndiceerde preventie in de levensloop. Het
lab is primair gericht op de doelgroepen jeugd en volwassenen
met leefstijl-gerelateerde gezondheidsproblemen. Er wordt aan
VIT for Life gewerkt vanuit een drietal locaties in Westland en
Rotterdam. Er wordt gewerkt in de quadruple helix. In co-creatie
met de doelgroep en publieke en private partners worden nieuwe
kennis, methodieken en producten ontwikkeld die de doelgroep
helpen bij het realiseren van een gezondere leefstijl en (semi-)
professionals helpen bij vroegsignalisering van hoogrisico
groepen, monitoring, het werkelijk bereiken van deze mensen
(aansluiting vinden op wensen, behoeften, leefwereld van die
doelgroep) en het ondersteunen van deze mensen in hun leefstijl
door gepersonaliseerde analyse en sociale en technologische
innovaties.

Meer aandacht voor gezondheid en preventie verlaagt de
druk op ons zorgstelsel. Gezondheidsapps en innovaties
die gezond eten en voldoende bewegen stimuleren,
bereiken lang niet alle mensen met een verhoogd risico
op levensstijl-gerelateerde klachten. Medical Delta Living
Lab VIT for Life richt zich op deze groepen en zet in op
het gebruiksvriendelijk maken van ontoegankelijke apps
of ingewikkelde technologie. Daarnaast integreert het
deze technologieën in het bredere interventie-aanbod van
artsen en fysiotherapeuten.

Eindproduct/Beoogde resultaten

● (Door)ontwikkeling, evaluatie en implementatie van
doelgroep-specifieke zorgtechnologie
● Aantoonbare verbetering van relevante
gezondheidsdeterminanten
● Aantoonbare vermindering van zorgconsumptie

Dit lab resulteert niet alleen in een verbeterde vitaliteit
en reductie in zorgkosten van jeugd en volwassenen in
de MRDH, maar ook in technologische innovaties die
vanuit de Delta verder in Nederland uitgerold kunnen
worden en tot een toename van kennis en competenties
van (toekomstige) professionals rondom VIT for Life in
de regio.

Samenwerkingspartners

Kenniscentrum Health Innovation, De HHs, Kenniscentrum
Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam, Kinderfysiotherapie
regio Westland, WMO-radar.

Financiering

Medical Delta Living Labs aanjaagfinanciering 2020

Looptijd

01-05-20 tot 01-05-24

Meer informatie

https://www.medicaldelta.nl/living-labs-field-labs/
medical-delta-living-lab-vit-for-life
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WAT DOEN WIJ?
Wearables voor Arbo: Meetvestjes voor Lichaamsparameters,
Blootstelling en Beweging
Afstudeerproject Wearables
in the Workplace

Projectomschrijving

Op 1 februari 2019 is het project Wearables voor Arbo:
Meetvestjes voor Lichaamsparameters en Blootstelling en
Beweging gestart. In samenwerking met Kinetic Analysis en CBS
ontwikkelt het lectoraat meetvestjes met lichte sensoren die
blootstelling, beweging en lichaamsparameters kunnen meten.
Doel van het project is om met de meetvestjes een early warning
systeem te bouwen ter preventie van acute gezondheidsrisico’s
en bronnen van potentieel te hoge blootstellingen in een
arbeidsomgeving te detecteren. De uiteindelijke stip op
de horizon is het bepalen van persoonlijke blootstellingseffectrelaties om werknemers beter te beschermen en
uiteindelijk meer inzicht voor de wetgever te geven bij het
bepalen van blootstellingslimieten.
In 2020 is met de afstudeerstage van Lilly Umans een
achtergronddocument voor sensorkeuzes en een eerste
werkend prototype van een lichaamsvest en blootstellingsvest
gemaakt. Ook is het werk gepresenteerd op het big data seminar
van het CBDS en op twee internationale conferenties.

Doel

Het ontwikkelen van meetvestjes met lichte sensoren te
gebruiken in arbeidssituaties.
Analyses aan meetvestjes met sensoren die tegelijkertijd
blootstelling, beweging en lichaamsparameters kunnen
meten. Op deze manier kunnen we early warning systemen
bouwen ter preventie van acute gezondheidsrisico’s, hotspots
en bronnen van potentieel te hoge blootstellingen detecteren
en persoonlijke blootstellings-effectrelaties maken om
werknemers beter te beschermen. Ook zet dit de deur open
naar beter begrepen wetgeving voor blootstellingslimieten.
Door de COVID crisis konden er geen metingen verzameld
worden en zullen de veldtest na afloop van de lockdown in
2021 voortgezet worden. Het project is daarmee tenminste tot
en met december 2021 verlengd.

In 2020 is met de afstudeerstage van Lilly Umans bij
het lectoraat, Kinetic Analysis en het CBS en ism TNO
het eerste werkende prototype van de meetvestjes
opgeleverd. Het ontwerp van het meetvestje en
de keuzes van de sensoren zijn gebaseerd op
literatuuronderzoek, expert interviews en vragen
uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
(NEA). Enerzijds was het doel de subjectieve
antwoorden uit de NEA te vervangen voor objectieve
sensormetingen en anderzijds om nieuwe data te
verzamelen die niet uitgevraagd kunnen worden,
zoals de blootstellingsduur aan reukloze gassen.

Eindproduct/Beoogde resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meetvestje1 – Lichaamparameters
Meetvestje2 – Blootstelling en Beweging
Draadloos datatransport
Opslag en visualisatie op platform
Programmeren van app
Business case
Testen onder populatie
Toepasbaarheid (usability) en kwaliteit (accuracy)
Commerciële editie maken

Samenwerkingspartners

Kinetic Analysis, CBS, RIVM, TNO

Financiering

vanuit CBS en De HHs met gesloten beurzen

Looptijd

01-02 –19 tot 31-12-21
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WAT DOEN WIJ?
Capacitieve Leaf Area Index Meter
Projectomschrijving

Proof of principle en prototype van een (capacitieve) leaf area
index meter.

Doel

Eigen ontwikkelde meetmethode in Scout 1 om de eerste
capacitieve LAI te ontwikkelen.

Eindproduct/Beoogde resultaten
●
●
●
●

Prototype capacitieve LAI meter
Modellering capaciteit en elektrisch veld
Meting invloed van tomatenbladeren op capaciteit
Manuscript

Samenwerkingspartners

De partners in SIA Raak MKB Scout 1 en in het aan te
vragen SIA Raak MKB Scout 2
Hogescholen en Universiteiten: HAS, Avans, Fontys, NHL,
InHolland, HAS, Wageningen UR; Brancheorganisaties:
Prominent, LTO Glaskracht; Bedrijfsleven: Berg
Hortimotive, Aris, Indigo, Logistics, Innovation Handling,
PRIVA, Fresh Valley, Vereijken Kwekerijen, Bioverbeek,
Twinburg, Gubbels paprikateler, Delphy, Kwekerij de
Poort, Holland Innovative, Blue Engineering, DT Van Noord
Tomaten.

Financiering

Eerste Geldstroom / lectoraatsreserves opgebouwd in
Scout 1 voor dit werk

Looptijd

01-09-19 tot 31-08-20
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WAT DOEN WIJ?
NWO NWA Startimpuls Meten en Detecteren van gezond gedrag –
WP6 Ethiek en gebruikersinterface
Projectomschrijving

Eindproduct/Beoogde resultaten

In de samenleving van de 21e eeuw zullen sensoren en
meetapparatuur alom tegenwoordig zijn, geïntegreerd zijn in
slimme apparaten, en vaak met elkaar verbonden zijn. Zij zullen
grote hoeveelheden data genereren, opslaan en analyseren.
Er zal onderzoek gedaan worden naar
ethische en sociologische aspecten
van het meten en detecteren van
gedrag van mensen in relatie tot hun
gezondheid. De aanvaarding en (morele)
aanvaardbaarheid worden onderzocht
voor de in andere werkpakketten
ontwikkelde meettechnieken en -devices
waarbij metingen worden gedaan aan of
in de nabijheid van de mens.

Er zijn de volgende deelprojecten met studentengroepen
uitgevoerd:
● User Requirement en app mock-up
1	IDE: user experience: fysiotherapists and patient
requirements
2 IDE: vest and warning system requirements
3 CMD: touchpoints and MockUp app
● Meetvestje met sensoren voor lichaamsresponsen
1 Elektrotechniek: PCB, sensoren en WiFi upload
2 HBO ICT: PCB, sensoren en bluetooth upload
3 Elektrotechniek:
		 1 Meetvestje1 - Lichaamsparameters *
		 2	Meetvestje2 – Blootstelling en Beweging *
Umans, 2020 - Wearables in the Workplace Application of Smart Sensor Systems in Survey
Data Verification. BSc thesis, The Hague University
of Applied Sciences, Research Group Smart
Sensor Systems and Statistics Netherlands.
● App development:
1	HBO-ICT: app development van Anomo app in
google Playstore
● KC DOF: Investmentbank and measurement vest
business case *
● Peer reviewed paper legibility met TU Delft: Robbins H,
Stone T., Bolte JFB, Van den Hoven J, 2021 - Legibility
as a Design Principle: Surfacing Values in Sensing
Technologies, Science, Technology and Human
Values, https://doi.org/10.1177/0162243920975488

Doel

Het ontwikkelen van tools om luchtkwaliteit (en
fysiologische metingen) real-time terug te koppelen aan
eindgebruikers met respiratoire aandoeningen, eerste
doelgroep bestaat uit COPD-patiënten:
● De ontwikkeling van een app die een patiënt in real
time inzicht in zijn of haar blootstelling aan PM2.5 op
basis van een draagbare low cost PM2.5 sensor.
● De ontwikkeling van een (computer)platform dat
een behandelaar de mogelijkheid biedt om het
blootstellingspatroon aan PM2.5 te evalueren en
dit te koppelen aan de gezondheidsstatus van de
patiënt. Deze gezondheidsstatus is dan wel uit
directe observatie en onderzoek door de medische
professional zoals longarts en fysiotherapeut
of door interpretatie van objectief gemeten
lichaamsparameters zoals beweging, hartslag,
ademhalingsfrequentie en thoraxomvang.
● Ontwikkeling van meetvestjes met sensoren: een
voor lichaamsparameters en een voor luchtkwaliteit
ism Kinetic Analysis (www.kinetic-analysis.com) en
CBS.

* officieel onderdeel van ander project, maar samenhangend

Samenwerkingspartners

TU Delft – WP 6 leader, onderzoekt legibility van meetdata
voor eindgebruiker en de Ethiek in Technologie
(prof. Dr. Jeroen van den Hoven)
Leden van het consortium in algemene vergaderingen
Samenwerking met studenten Verpleegkunde en Fysio
therapie van Saxion en Avans in eerste deel project (2018)

Financiering

Fases
1.
2.
3.
4.

NWO NWA Startimpuls Meten en Detecteren van gezond
gedrag

gebruikersonderzoek (2018-2019)
Ontwerp van gebruikersinterface (2018 – 2019)
Technisch ontwerp van dataverwerking (2019)
Programmeren van een app (2019 – 2020)

Looptijd

01-11-18 tot 01-11-20

Geen onderdeel van dit project, maar wel verbonden:
Wearables voor Arbo:
Meetvestje 1: Prototype lichaamsparameters (2019 – 2020)
Meetvestje 2: Prototype Blootstelling en Beweging
(arbeidssituaties)

Meer informatie

https://2.wetenschapsagenda.nl/programma/
startimpulsprogramma-meten-en-detecteren-vangezond-gedrag/
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Beweegnorm - vervangen SQUASH vragenlijst voor
objectieve metingen (CBS, RIVM, HHs)
Projectomschrijving

CBS – HHs - RIVM Beweegonderzoek: vervangen SQUASH
vragenlijst voor vaststellen van metabolisme op basis van vragen
over activiteiten en duur door objectieve metingen met inertial
measurement units en (bewegings)sensoren.

Eindproduct/Beoogde resultaten

● Pre-pilot draagbaarheid
● Uitvoeren beweegonderzoek met 40 vrijwilligers in
GVS BT Lab die tegelijkertijd verschillende types
bewegingsensoren dragen
● Uitvoeren van week onderzoek met dagboekjes van zelfde
40 vrijwilligers in dagelijks leven die een accelerometer
droegen van type Activ Pal
● Datacleaning
Machine learning patroonherkenning op metingen

Doel

Dit onderdeel richt zich op het testen qua toepasbaarheid,
accuraatheid en kosten van diverse verschillende manieren
om metabolisme en beweging te meten.
● Welke bewegingssensoren geven in combinatie
met patroonherkenning de beste classificatie van
activiteiten?
1	Instrument: gevoeligheid, bias, accuraatheid, draag
positie
2 Drager: welke instrument, draagpositie
● In hoeverre geven bewegingssensoren een beter
resultaat dan vragenlijsten? Hierbij spelen bereidheid tot
deelname en accuraatheid van de resultaten een rol.
● Wat is het verschil in kosten? Lukt het om
meetinstrumenten onder 20 Euro/deelnemer te maken?
Of onder 50 Euro/deelnemer.
● Binnen dit onderzoek (maar geen taak De HHs):
Welke vragenlijsten geven de beste inschatting van
metabolisme (EU Pasmos, uitgevoerd door RIVM)? Welke
vragenlijst wordt best vervangen door welke metingen?

Samenwerkingspartners

● CBS: Annemieke Luiten (coördinator veldwerk)
● CBS-trainee Rowan Voermans, afgestudeerd
Mechatronicus,
CBS en UU: prof. dr. Barry Schouten
● RIVM heeft lead in EU Pasmos project naar score
vijf verschillende vragenlijsten naar activiteiten mbt
metabolisme en de UKK bewegingssensor.

Financiering

Eerste geldstroom en in kind CBS medewerker

Looptijd

01-03-18 tot 01-03-20 (na evaluatie mogelijke voortzetting
tot 01-03-22)

Onderzoekslijn Smart Safety and Industry:
Veiligheid en Effectiviteit
Machine Health borgen door smart en predictive maintenance:
op tijd en slim onderhoud plegen, zorgt naast veiligheid
voor een optimale productiecapaciteit. Kleine sensoren en
embedded systems geven real-time informatie over de slijtage
en levensduur van machines. Door predictiemodellen op
basis van deze sensorgegevens over langere tijd en meerdere
machines kan het optimale punt van onderhoud gekozen
worden. Daarbij wordt de effectiviteit vergroot door de kosten
wegens haperen van het productieproces af te wegen tegen de
onderhoudskosten. Ook spelen sensoren en predictiemodellen
een belangrijke rol in inspectiesystemen en vroegtijdige
waarschuwingssystemen (early warningsystems) voor werker
en omgeving. Omgevingsveiligheid is een voorwaarde voor

het uitoefenen van risicovolle bedrijfsactiviteiten, denk
bijvoorbeeld aan de chemische en de metaalindustrie. Veiligheid
wordt verzekerd door het plegen van preventief onderhoud
en het nemen van maatregelen om risico’s te beperken voor
de omgeving en de werknemer. Arboveiligheid gaat naast
procesincidenten ook over langdurige blootstelling van
werknemers aan een schadelijke omgeving, bijvoorbeeld op het
gebied van biologische agentia zoals microben en schimmels,
fysische agentia zoals geluid, luchtkwaliteit en straling,
chemische agentia zoals bij concentratie van potentieel giftige
en explosieve stoffen, en andere niet direct waarneembare
risico’s.
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Projecten Smart Safety and Industry
NWO NWA – ORC PrimaVera –
Smart en predictive maintenance

Labopstelling

Voor het onderzoek zijn er nog relatief weinig metingen geweest
met een begrepen oorzaak. Daarom zijn studenten van de minor
Asset Management and Maintenance in een labopstelling aan de
slag gegaan met het genereren van echte data. Zo kan worden
bepaald wat de juiste meetposities zijn en welke type sensoren
moeten worden ingezet. Met deze labopstelling testen we lagers
voor korte en lange periodes onder verschillende bedrijfs
omstandigheden. De testen moeten een beter inzicht geven in
het gedrag van lagers, met als doel big data te genereren, zodat
algoritmes voor predictive maintenancemodellen kunnen worden
gevalideerd.

Doel

In werkpakket 1 Data Acquisitie nemen wij de lead in het
opzetten van een ontwerpmethode voor multimodale
sensing en data-acquisitie in tests van lagers in pompen
in de scheepvaart. We doen dit door een testbench voor
lagers te bouwen. Hierop zullen we data verzamelen om
de prognostische algorithmes in werkpakket 3 te voeden
en verder te ontwikkelen. We verzamelen data overeen
komstig de standaardmethodes in de maritieme sector,
maar ontwikkelen ook alternatieve conditionmonitoring
systemen zoals aanrakingsloos meten en optische
meetsensorsystemen.

Projectomschrijving

In het landelijke project Predictive mainten for Very effective
asset management (PrimaVera) onderzoeken we hoe we met
big data algoritmen kunnen maken die voorspellen wanneer
kapitaalgoederen onderhoud nodig hebben.
In dit project werkt het lectoraat Smart Sensor Systems met
veel andere kennisinstellingen en bedrijven samen aan de
ontwikkeling van slimme systemen – fabrieken, structuren
en voertuigen – in de drie sectoren maritiem, infrastructuur
en hightech productie. De productie en het gebruik van die
slimme systemen zijn volledig geautomatiseerd. De machines
rapporteren online over hun eigen prestaties en plannen hun
eigen onderhoud in. De heilige graal in onderhoud is predictive
maintenance.

Samenwerkingspartners

Universiteit Twente, Radboud Universiteit,
Technische Universiteit Eindhoven, Hogeschool Saxion,
Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR),
Koninklijke Marine, Rijkswaterstaat, Nederlandse Spoorwegen
(NS), Damen, Technobis, Alfa Laval, Royal IHC, Rolsch,
Waterschap de Dommel, ORTEC en ASML.

De ontwikkelingen gaan razendsnel in het industriële Internet
of Things, in de sensortechnologie en de data-analyse en
-optimalisatie. Door van die recente ontwikkelingen gebruik te
maken, kunnen we gebreken aan en uitval van machines beter
voorspellen. Door onderhoud net op tijd (just-in-time) uit te
voeren, dus vlak voordat een systeem daadwerkelijk uitvalt,
kunnen bedrijven hun onderhoudskosten terugbrengen, terwijl
de in-bedrijfstijd toeneemt.

Financiering

Het PrimaVera-project is gefinancierd door het NWO
NWA-onderzoeksprogramma Onderzoek op Routes door
Consortia (ORC).

Looptijd

01-09-20 tot en met 01-09-25

Integrale aanpak

Meer informatie

Het PrimaVera-consortium richt zijn onderzoek naar
predictive maintenance in de drie genoemde sectoren
bijvoorbeeld op componenten in scheepsmotoren, pompen,
elektromotoren, lagers en aansturingselementen zoals
programmable logic controllers (PLC’s). Het consortium
ontwikkelt nieuwe combinaties van model- en datagedreven
voorspellingsmethoden, combineert blackbox- en machine
learningtechnieken met specifieke domeinkennis én werkt aan
een integrale aanpak van het hele systeem: hardware, software,
menselijke en organisatorische factoren. In 2019 kende de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) 5 miljoen euro subsidie toe aan dit consortium.

Website: https://primavera-project.com/
Artikel: https://nieuws.hhs.nl/ons-nieuws-nl/primaveraproject-de-uitdagende-route-naar-voorspellendonderhoud/

Geplande evenementen

De colloquia die we met regelmaat organiseren, vindt u op
de website https://primavera-project.com/colloquium/
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Onderzoekslijn Smart Mobility
LearningLab Urbinn.nl
Betreft de ontwikkeling van autonome en duurzame voertuigen
en bundelt een reeks projecten binnen deze onderzoekslijn zoals
de autonoom rijdende rolstoel, de waterstofauto, de elektrische
raceauto (The FormulaCruisers), Twizy en het last mile vehicle
de Alley Hoop. In het project de Slimme Rolstoel worden

verschillende sensoren, zoals Lidar, ultrasoon en 3D vision,
gecombineerd om kaarten van statische en dynamische
objecten te maken en via algoritmes routes bepaald en
vervolgens gereden.

Projecten Smart Mobility
Automatische Rolstoel
Projectomschrijving

In het lectoraat Smart Sensor Systems van De Haagse
Hogeschool wordt onderzoek gedaan naar toepassingen van
mobiele, intelligente, robotica. Één van de onderzoeksvragen is
of rolstoelen veiliger en gebruiksvriendelijke gemaakt kunnen
worden met nieuwe functies zoals: ‘automatisch rijden’, ‘botsdetectie’, ‘ondersteuning bij lastige manouvres’ en ‘volgen van
partners’.
Deze vraag is besproken met ergotherapeuten van het
tyltylcentrum ‘De witte vogel’, het contact is georganiseerd door
Klaasjan van Haastrecht van het SmartLab van Sophia revalidatie.
De conclusie van dit overleg is dat voor een aantal cliënten bij
De Witte Vogel de automatische rolstoel zeker nuttig kan zijn.
Na dit overleg is er verder nagedacht met ergotherapeuten
van Sophia revalidatie. De conclusie van dit overleg is dat de
‘intelligente functies’ als modules de kwaliteit van leven van
diverse groepen mensen (denk aan: chronisch progressieve
aandoeningen, ALS, MS, cliënten met een hoge dwarslaesie,
cliënten met een neglect of een waarnemingsstoornis, misschien
ook blinden en slechtzienden) kunnen verbeteren en de zorg
efficiënter gemaakt kan worden (in zorghuizen/revalidatiecentra
kunnen mensen naar bestemming gestuurd worden zonder dat
verplegend personeel de rolstoel moet voortduwen).
De conclusie is dat de automatische rolstoel, of ook wel slimme
rolstoel genoemd, potentie heeft.

Doel

Realiseren van een slimme besturingsmodule voor
bestaande rolstoelen (en evt. ook rollators en scoot
mobielen). De besturingsmodule dient gebruiksvriendelijk
en veilig te zijn met als beoogd effect dat de participatie van
rolstoelgebruikers wordt vergroot en/of de werkdruk van
zorgverleners wordt verminderd.

Eindproduct/Beoogde resultaten
Prototype automatische rolstoel

Samenwerkingspartners

Op projectbasis met onder andere: Basalt, ‘s Heerenloo,
Rijndam

Financiering

Lectoraatsreserves

Studenten hebben een eerste prototype ontwikkeld voor een
automatische rolstoel, waarmee het principe van automatisch
rijden is aangetoond. De betrouwbaarheid en het rij-comfort
dienen echter verbeterd te worden voor dat testen in een
praktijkomgeving gedaan kunnen worden. Verdere ontwikkeling
wordt uitgevoerd in co-creatie met revalidatie- en/of zorginstellingen, bedrijven, en De Haagse Hogeschool.

Looptijd

Doorlopend project

Meer informatie

dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagseactueel/nieuws/details/2018/02/05/hoogsteambtenaar-vws-beproeft-zelfrijdende-rolstoel
Julia Broos, Rolstoel rijdt zelf naar huis, Algemeen Dagblad
editie Delft, 10/11/2016, ad.nl/dossier-den-haag/rolstoelrijdt-zelf-naar-huis~a87052a7/
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SIA Raak MKB Let’s move IT Sensor Design and Evaluation
Projectomschrijving

Het project SIA Raak MKB Let’s Move IT project, deel 1 – Sensor
Design and Evaluation richt zich op onderzoek welke type
sensoren, afhankelijk van de toepassing en omgevingscondities,
het beste gebruikt kunnen worden voor (indoor) autonome
navigatie en omgevingsdetectie. Binnen het project wordt
ook een multi-sensor test platform ontwikkeld waarmee
360-graden scans gemaakt kunnen worden van de omgeving
met verschillende type sensoren, waaronder Radar, Lidar,
Ultrasonic en camerasensoren. In 2019 is een prototype van een
scanning sensor systeem met design report en een handleiding
ontwikkeld. Er zijn 360-graden mapping testresultaten gemeten
vanaf een vast punt en vanaf een mobiel platform. Tot slot is
een evaluatierapport opgesteld dat keuzes beschrijft tussen
sensoren voor mobiele robots. Kennisoverdracht aan studenten
vindt plaats via de minor Embedded Systems van de opleiding
Elektrotechniek en via de minor Robotics and Vision Design van
de opleiding Mechatronica.

Doel

● Onderzoeken welke type sensoren, afhankelijk van
de toepassing en omgevingscondities, het beste
gebruikt kunnen worden voor (indoor) autonome
navigatie en omgevingsdetectie.
● Ontwikkelen van multi-sensor test platform waarmee
360-graden scans gemaakt kunnen worden van de
omgeving met verschillende type sensoren, o.a.
Radar, Lidar, Ultrasonic en camera sensoren.

Publicatie sensorfusion
configuraties

Eindproduct/Beoogde resultaten

Prototype scanning sensor systeem met design report en
handleiding, 360-graden mapping testresultaten gemeten
vanaf vast punt, 360-graden mapping testresultaten
gemeten vanaf mobiel platform en evaluatierapport keuze
van sensoren voor mobiele robots.

In stoffige en vuile omgevingen zijn optische sensoren
zoals lidar’s en camera’s minder geschikt voor het
navigeren van mobiele robots. In samenwerking met
Lely, die voertransport- en mestveegrobots ontwikkeld,
is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van alternatieve technieken, waarbij
diverse sensor-configuraties en filtertechnieken zijn
onderzocht. De resultaten geven richting in het maken
van ontwerpkeuzes voor de ontwikkeling van nieuwe
mobiele robots, waarbij zo weinig mogelijk aanpassingen
van de omgeving nodig zijn.

Samenwerkingspartners

Fontys, NHL, Brainport Industries, MetaalUnie, Prodrive,
TE Connectivity, Lely, Accerion, Gibas, HIT, Itility, Berg
Hortimotive, Blue Engineering, Accenda en RadioAccess.

Financiering
SIA Raak MKB.

Looptijd

Fraanje R, J, Beltman R, Theinert F, Van Osch M, Punter T,
Bolte J, 2020. Sensor fusion of odometer, compass and
beacon distance for mobile robots. International Journal
of Artificial Intelligence and Machine Learning (IJAIML)
10(1): 1-17. https://doi.org/10.4018/IJAIML.2020010101

01-10-17 tot 30-11-20
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SIA Raak MKB Let’s Move IT – Navigation and Interpretation
by Sensor Fusion and Semantic Mapping
Projectomschrijving

Gerobotiseerde logistieke oplossingen op de werkvloer van
MKB-maakbedrijven kunnen alleen met mobiele robots van
meerdere fabrikanten worden gerealiseerd o.a. vanwege de
grote variaties in de omgeving (anders dan bij grootschalige
logistieke bedrijven). Geen enkele robotfabrikant heeft echter
geïntegreerde totaaloplossingen beschikbaar. Hoe kunnen
we beschikbare individuele robotsystemen voor het MKB
aantrekkelijk maken door ze geïntegreerd op de werkvloer toe
te passen om hun wensen op het gebied van productiviteit
en flexibilisering in logistiek en productie te vervullen? Op dit
moment missen de MKB-maakbedrijven én de robotleveranciers
het inzicht in de wijze hoe dit robuust operationeel te maken.

Doel

Wij zijn trekker van werkpakket 3 Sensing en Route-interpretatie.
We onderzoeken hoe kunstmatige grids en bakens vermeden
kunnen worden door middel van een integratie van SLAM
(Simultaneous Localisation and Mapping) en semantic
mapping. Wat voor soort sensoren zijn hiervoor nodig, en hoe
kan de interpretatie van de omgeving gebruikt worden voor
snelle en veilige navigatie en route planning? We bouwen
diverse sensorsystemen, passen die toe op diverse robots en
ontwikkelen algorithmes.

Eindproduct/Beoogde resultaten

Het doel van het Let’s Move It project is om een
referentie architectuur te ontwikkelen waarin AGV’s
en fleet-managers van diverse fabrikanten samen
kunnen werken en veilig en betrouwbaar opereren in
zowel gestructureerde als dynamische en complexe
omgevingen. De hogescholen hebben tevens het
nevendoel om technologische kennis op het gebied van
mobiele robotica toegankelijk te maken voor studenten en
docenten. De rol van het lectoraat Smart Sensor Systems
ligt op de ontwikkeling en evaluatie van sensor-, navigatie
en real-time objectherkenning en localisatie technieken.
In samenwerking met bedrijven als Lely en HIT heeft
het lectoraat in het kader van Let’s Move It de volgende
resultaten ontwikkeld:
● Multi-modal scanning device op basis van sonar, lidar,
radar
● Sensor-fusion algorithmes voor odometrie en een
enkele bakenafstandsmeting, en praktijktesten op
basis van UWB ranging technology
● Baken localisatie technieken op basis van kleinste
kwadraten en GTSAM
● Semantic mapping technieken voor herkennen en
localiseren van mensen en objecten als tafels en
stoelen op basis van diverse Lidar en stereo-camera’s
en deep-learning technieken waaronder YOLO

Samenwerkingspartners

Fontys, NHL, Brainport Industries, MetaalUnie, Prodrive,
TE Connectivity, Lely, Accerion, Gibas, HIT, Itility, Berg
Hortimotive, Blue Engineering, Accenda en RadioAccess.

Financiering

SIA Raak MKB Let’s Move IT, eerste geldstroom en
lectoraatsreserves

Looptijd

01-10-17 tot en met 30-11-20

Voorbeelden van case studies waarin sensoren, navigatie
algorithmes en object herkenning en localisatie technieken
zijn ontwikkeld en geevalueerd.
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Autonome Renault Twizy – sensor fusion and semantic mapping
Projectomschrijving

Vanuit de TU Delft is de vraag gekomen om een Renault Twizy
voor te bereiden om straks autonoom tussen Station Zuid en de
TU Delft Campus te kunnen rijden.

Doel

Eindproduct/Beoogde resultaten

Voor het autonoom kunnen laten rijden van de Twizy is het in
eerste instantie belangrijk dat er voorzieningen ingebouwd
worden die het mogelijk maken om de Twizy te besturen, te
laten remmen en te laten versnellen/vertragen op basis van
signalen.
Navraag bij het TU Delft team van de Toyota Prius geeft het
volgende:
● De auto heeft een automatische park-assist, dus al
automatisch sturen, gassen en remmen.
● Dit gebeurt via een CanBus.
● Voor de toepassing autonoom rijden is een door TNO
ontwikkelde Interface geïntegreerd binnen de CanBus.
(MoveBox).
● De stuursignalen voor het autonoom rijden worden
vanuit het in ontwikkeling zijnde besturingsplatform
gestuurd naar de MoveBox.
Dit is niet beschikbaar binnen de Twizy. Het team zal dus
voor een andere oplossing gaan. Het gecompliceerde
ten opzichte van een “gewoon” autonoom rijdend
voertuig is dat het voertuig ook nog 100% manueel
bestuurbaar dient te blijven. Er mag dus niet ingegrepen
worden op de bestaande infrastructuur van de Twizy.

Automatische besturing van de Renault Twizy waarmee
een voorgeprogrammeerd traject afgelegd kan worden.

Samenwerkingspartners

Delfts Gebiedsfond, Accenda en TU Delft

Financiering
Looptijd

01-09-19 tot en met 31-01-20
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NWO living Labs - Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMALab)
Projectomschrijving

The Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMALab) connects
and learns from sustainable passenger and freight transport
experiments/pilots on different locations, assists on scaling
up and implementing promising solutions and helps to push
innovations in a societal responsible way.

Samenwerkingspartners

TU Delft (overall leader), TNO, TNO-ECN, Maastricht U –
ICIS, AMS, Future Mobility Network, We-all-wheel, Platform
31, CROW, Gemeente Rotterdam, Gemeente Delft,
Gemeente Den Haag, MRA

Doel

Financiering

NWO living Labs - Smart Urban Mobility MetA Lab
(SUMMALab) en eerste geldstroom.

SUMMALab helps to increase (knowledge) revenues from future,
current and even past investments in pilots. It helps to negotiate
the ‘innovation valley of death’ by actively supporting initiatives
moving from small scale pilots in protected environments
towards full-fledged implementations of promising mobility and
transport concepts in competitive settings. SUMMALab forms
a network of mid-size and large cities as well as metropolitan
regions, provinces, private partners and resident organisations,
in which experiments take place and innovations can be scaledup. The network helps to reach economies of scale of promising
concepts when multiple cities/regions work on similar solutions.

Looptijd

01-10-19 tot 01-1-24; SP5: 01-10-19 tot 01-07-21

Meer informatie

www.summalab.nl
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/
onderzoeksprojecten/i/14/31814.html

Eindproduct/Beoogde resultaten

● A Transdisciplinary Learning Space bringing together
science, policy and industry resulting in a learning
agenda and documented observations on and across
experiments as well as preliminary and partial answers to
existing and new emerging questions (SP1);
● Structured overview of best practices and lessons
learned with respect to business models, technical
aspects, impact assessment methods and scaling-up
based on completed experiments and by SUMMALab
supported ongoing and new experiments (SP2 and SP3);
● A tool that allows for assessment of the business
case viability of an experiment and the possibilities for
upscaling and a report based on 4 experiments (SP4);
● A tool to support experiments with advice about
required infrastructure, vehicles and sensor, sensor
platform and an interface for data exchange with UMO
(SP5);
● Impact assessment method comprising (1) indicators
and measurement plans, (2) a database with context
specific measured impacts (3) ex-ante effects estimation
algorithms and (4) ex post effects measurement or
estimation guidelines (SP6);
● Support tool on ‘up-scalability’ and an overview of
best practices and lessons. It delivers these lessons in
a de-contextualized form to the trans-urban learning
coördinators (SP7);
● An interactive design transport model supporting the
design of future mobility and transport systems and a PhD
thesis (SP8);
● A web-based environment which contains a learning
agenda, best practices and lessons learned based on
experiments, anonymized data from experiments. Journal
and conference papers

“

SUMMALab geeft professioneel,
onderbouwd en praktijkgericht advies over
het opzetten en evalueren van experimenten
binnen het mobiliteitsdomein. John Bolte en
Rufus Fraanje ontwikkelen op enthousiaste
en inspirerende wij een mooie tool om
de partners van SUMMALab met de techniek
van de experimenten te ondersteunen.

”

Dr. (Maaike) Snelder
Assistant Professor Transport networks
TU Delft, Civil Engineering and Geosciences,
Department Transport & Planning
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Onderzoeklijn Smart Acquisition and
Control: Big Data Analytics, sensor fusion,
Internet of Things
De kennis die in deze onderzoekslijn wordt opgedaan
staat in dienst van de onderzoeken Smart Health, Smart
Mobility en Smart Safety. Immers, metingen moeten gedaan
worden door statische of mobiele systemen zoals drones en
inspectierobots die bij voorkeur ook autonoom bewegen. Bij
autonoom bewegen is het combineren van diverse soorten
sensoren, zogenaamd sensor fusion, van groot belang. De
data moet via een optimaal acquisitiesysteem slim verzameld

worden, dus precies genoeg om de vraag te beantwoorden.
De volgende bewerkingsstappen zijn immers tijdsintensief
en kostbaar: metingen bijeenbrengen via veilige draadloze
netwerken, opslaan en archiveren, cleanen en via big data
analytics bruikbaar maken voor observatie, predictiemodellen
en terugkoppelingssystemen. Deze lijn is een permanente
basis voor de ontwikkeling van andere onderzoekslijnen.

Onderzoek in tijden van Corona
Tijdens de pandemie heeft ons onderzoek ondanks
de ingewikkelde tijd toch mooie kansen kunnen
bieden voor studenten. Het onderwijs binnen de minor
Robotics & Vision Design, waarin onze opdrachten
worden uitgevoerd, moest op het laatste moment
helemaal omgevormd worden van het maken
van robots naar het maken van digital twins. Zie
onderstaande artikelen:
https://www.dehaagsehogeschool.nl/overde-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/
details/2020/12/04/autonoom-rijdende-renaulttwizy
https://www.dehaagsehogeschool.nl/overde-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/
details/2020/12/09/lessen-uit-de-eerste-golf
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RESULTATEN

11

Langdurig samenwerkingsverband met
externe partners

1

Gewonnen prijzen

7

Lezingen of (gast)colleges
Aantal studenten		
173
Aantal docenten 		
161
Aantal personen uit
beroepspraktijk/
maatschappij				 266
Aantal (praktijkgericht)
onderzoekers				
142

1

Lid van werkveldcommissie
van opleiding

3

Organisatie van
evenementen of congressen
Aantal studenten		
155
Aantal docenten 		
33
Aantal personen uit
beroepspraktijk/
maatschappij				 368
Aantal (praktijkgericht)
onderzoekers 				
59

2
7

Rapporten gericht op
beroepspraktijk of
maatschappij

87

21
1

Projecten waarbij studenten
actief betrokken zijn in de
uitvoering van onderzoek
(anders dan afstuderen)
Aantal studenten			 132

(Prototype van) product, tool of
model

Bijdrage aan wetenschappelijk
congres

22

11

Adviestrajecten met
beroepspraktijk

5
1

Artikelen in tijdschriften

5

Begeleiding afstudeeropdracht
Aantal studenten				 5

1

Ontwikkelde en uitgevoerde
minor of keuzemodule
Aantal studenten				 30

3

Bijdrage aan
curriculumvernieuwing

1

Ontwikkelde onderwijsmaterialen

2

Lid wetenschappelijke redactie
tijdschrift/wetenschappelijke
commissie

2

Publicaties sociale/
populaire media

2

Ontwikkeling van onderzoekslijn
in curriculum

Begeleiding proefschrift
(copromotor)

WAT DOEN WIJ?

TOTAAL AANTAL BEREIKTE PERSONEN
Aantal personen uit
beroepspraktijk of maatschappij

Aantal studenten

495

634

Aantal (praktijkgericht)
onderzoekers

Aantal docenten

194

201

TOTAAL AANTAL PUBLICATIES EN KENNISPRODUCTEN

1

(Prototype van) product,
tool of model

5

Artikelen in tijdschriften
Niet peer-reviewed				
Peer-reviewed						

1
4

Internationaal						
Nationaal							

3
2

17

PUBLICATIES

7

Bijdrage aan wetenschappelijk
congres (proceedings)
Internationaal						 5
Nationaal							 2

2

Publicaties sociale/populaire
media

2

Rapporten gericht op
beroepspraktijk of maatschappij

Partners en netwerk
De belangrijkste samenwerkingsverbanden verlopen via subsidieprojecten. Door samen te werken
met bedrijven en andere onderwijsinstellingen kan er over en weer van elkaar worden geleerd. Externe
samenwerking versterkt de kennisbasis van het lectoraat, levert praktijkkennis en geeft inzicht hoe het
onderwijs optimaal kan aansluiten bij de behoeften in de samenleving.
Zie voor een overzicht van onze samenwerkingspartners bijlage 1.
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Samenwerking met onderwijs
In de basiskenniskring zitten vier minorcoördinatoren, zij
zijn een heel goede connectie met het onderwijs en kunnen
er voor zorgen dat aan de ene kant de vragen van de
opleidingen en de studenten goed in het lectoraatsonderzoek
en nieuwe projecten terecht komen, en aan de andere
kant kan het lectoraat zo opdrachten vanuit SIA en NWO
projecten voor studentengroepen uitzetten in de minoren en
bedrijvenprojecten. Hierbij zijn de minorcoördinatoren en de
hogeschoolhoofddocenten een onmisbare schakel om de
onderzoeksopdrachten vanuit de onderzoeksprojecten en de
ontwikkelingsvraag vanuit het onderwijs te koppelen.
In 2020 is wegens de COVID19-crisis onverwacht ander
onderwijs ontwikkeld, en werden ook de onderzoeksopdrachten
in de minoren aangepast. Zo is er in de minoren Embedded
Systems en Robotics and Vision Design zwaar ingezet op
het ontwikkelen van Virtual Reality modellen van autonome
voertuigen zoals de slimme rolstoel en de autonome Renault
Twizy die op basis van hun virtuele sensornodes en plaatsing
hun route moesten vinden in een Gazebo vormgegeven virtual
environment. Als daar alle sensornodes en aansturingssoftware
naar behoren werkten konden ze in de volgende fase van
hun project op anderhalve meter de daadwerkelijke hardware
aanbrengen en veldtesten doen. Een groot voordeel is dat
deze virtuele modellen nu ook voor toekomstig minor en major
onderwijs beschikbaar blijven voor illustraties en experimenten
en dat studenten, na enige weerstand in maart, juist in
september expliciet vroegen om ook een virtuele opdracht te
mogen doen in de minoren.
In den breedte zijn met het Meerjarenplan van het Kenniscentrum
Digital Operations and Finance ook contouren voor samen
werkingen met de faculteiten BFM, M&O en IT&D naar voren
gekomen en liggen interdisciplinaire projecten en minoren meer
voor de hand, zoals dat nu aan Agrotech in de glastuinbouw
wordt gewerkt bij Embedded Systems en Robotics and Vision
Design bij TIS, en aan AgroBusiness in de glastuinbouw bij BFM.
Ook zal in 2021 vanuit KC DOF worden gewerkt aan nieuwe
masters en is de lector Smart Sensor Systems de voorgenomen
trekker van de interne AI coalitie..
Het doel van het lectoraat is om innovaties de hogeschool in te
brengen en het regionale onderzoeksorgaan te zijn. Dit gaat in
een wisselwerking tussen behoeften vanuit de Maatschappij,
vanuit het Bedrijfsleven, vanuit Onderwijs en vanuit Onderzoek.
Door in te zetten op subsidies van NWO en SIA, de Strategische
Kennis- en InnovatieAgendas (SKIAs) van de ministeries, het
Topsectorenbeleid etc. wordt er impliciet rekening gehouden met
de behoeften van de Maatschappij, het is immers de politiek die
de inhoud van de calls van deze subsidieverstrekkers bepaalt.

Voorts is het samenwerken met strategische partners van
De HHs van belang om een stevig cluster te vormen. Omdat
bijvoorbeeld Applied Data Science een belangrijk gebied in
ontwikkeling is, werken we de afgelopen jaren samen met het
CBS op het gebied van mixed mode surveys waarbij we inzetten
op het vervangen van subjectieve vragenlijsten door objectieve
sensormetingen in combinatie met machine learning.
Het lectoraat bekijkt het onderzoek dus vanuit drie kanten: Ten
eerste vanuit de vraag van het bedrijfsleven en de maatschappij,
waarbij er concrete vragen om realisatie van een voorgestelde
oplossingsrichting zijn. Dit vindt typisch plaats in de Raak MKB
en Raak Publiek projecten waarbij vragen worden gesteld voor
betere meetinstrumenten. In SCOUT was er bijvoorbeeld de
vraag van de kastuinders over het maken van een contactloze
kopdiktemeter.
Ten tweede vanuit de ontwikkeling van toepassingen op basis
van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en van het
beschikbaar komen van nieuwe methoden, technieken en
halffabricaten. Door te laten zien wat kan, komen er nieuwe
vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de ontwikkelingen
van de autonoom rijdende rolstoel, de meetvestjes voor
arbeidssituaties, en de microringresonator, die we in de
eerste instantie ontwikkelen omdat we denken dat dat nieuwe
oplossingsrichtingen geeft waar bedrijven en instellingen eerder
niet beseften dat die tot de mogelijkheden behoorden.
Iets wat ondersteund wordt door het feit dat de ILT en iSZW
belangstelling tonen naar aanleiding van lezingen door het
lectoraat en we ook zijn uitgenodigd voor deelname aan
subsidieaanvragen.
Ten derde is vraag vanuit onze Opleidingen belangrijk om te zien
waar ze graag meer expertise op ontwikkeld zien worden dat past
bij hun gekozen profiel. Hiervoor is het ook van belang dat er een
regelmatig overleg plaatsvindt zowel vanuit het kenniscentrum
als met het geïntegreerde MT (opleidingsmanagers en lectoren)
van onze “huisfaculteit” TIS.
Het doel is altijd om de opgedane kennis ook terug te voeren
in het onderwijs, opdat studenten kennismaken met de laatste
technieken en waardevoller zullen zijn voor de arbeidsmarkt.
Ook is directe winst voor het Onderwijs te halen uit de
samenwerking in grotere (NWO) projecten wat de kans geeft om
te leren van de aanpak van andere hogescholen en universiteiten
en onze kwaliteiten te meten met die van hen. Zo kunnen we
enerzijds zien waar De HHs staat en of we voor of achterlopen,
en anderzijds waar andere expert op zijn en welke niches bij ons
passen.
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Samenwerking met minoren:
● Microtechnology, Processing and Devices
(coördinator Lodewijk Arntzen)
● Robotics and Vison Design 1 en 2
(coördinator Rufus Fraanje)
● Embedded Systems 1 en 2
(coördinatoren Fidelis Theinert en Wasif Muhammad),
● Life Cycle Management (Smart Maintenance)
(coördinator Tony Bostelaar en Alieh Alipour)
● Living Labs (coördinator Eveline Kapteijn - Kruijswijk)
● Applied Data Science
(coördinatoren Tony Andrioli en Jeroen Vuurens, ITD)

Samenwerkingen met Labs:
● Bewegingstechnologielab (coördinator Marc Schrauwen)		
•	Beweegonderzoek met CBS
● Health Point (coördinator Jacqueline Langius)
•	PDS
● Learning Lab Urbinn.nl
(voorzitter John Bolte, coördinator Eveline Kapteijn)
•	autonoom en duurzaam vervoer: prototypes, hardware en
semantic mapping
•	Let’s Move IT, SUMMALab, Twizy, Autonome Rolstoel
● Else Kooijlab TU Delft
• MRI proof measurement devices

Samenwerking met opleidingen:
HBO ICT - Delft
● Smart Health: hardware meetvestje, app programming

Commissies en nevenfuncties John Bolte
● Lectorenplatform Domein Applied Sciences
● Platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO)
● NWA Meten en Detecteren van gezond gedrag
● Beroepenveldcommissie opleiding Data Science i.o.
● Strategiegroep Built Environment

HBO ICT – DIF
● Smart Mobility: codes autonome voertuigen
CMD
● Smart Health: service design and app development
IPO/IDE
● Smart Health: meetvestjes
Technische Natuurkunde
● Smart Health: Vervolg SCOUT, MRI proof measurements,
biosensors Smart Safety: PrimaVera

“

Voor mijn stage bij het
Lectoraat Smart Sensor Systems
ben ik bezig geweest met het realiseren
van een rolstoel die autonoom kan
navigeren in bekend terrein. Hiervoor
heb ik onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om de Intel Neural
Compute Stick 2 te combineren met
het Robot Operating System.
Hiervoor heb ik samengewerkt met
Rufus Fraanje, docent van de opleiding
Mechatronica. Hij heeft mij laten zien
hoe leuk het kan zijn om onderzoek
te doen en waarom het belangrijk is
dit ook te doen binnen opleidingen
op het HBO.

Technische Bedrijfskunde
● Sensor Data Challenge, Smart Mobility: Last Mile Vehicle
Elektrotechniek
● Smart Mobility: SUMMALab, Twizy, Let’s Move IT
● Smart Safety: PrimaVera, vestje arbeidsomstandigheden
● Smart Health: Vervolg SCOUT, Sensor Data Challenge
Mechatronica
● Smart Mobility: SUMMALab, Twizy, Let’s Move IT
● Smart Safety: PrimaVera
● Smart Health: Vervolg SCOUT
Built Environment
● Smart Mobility: SYM.BE
Process and Food Technology
● Smart Health (microringresonator etc.)

”

Werktuigbouwkunde
● Smart Safety: PrimaVera

Jordy van der Wijngaard,
Student HBO-ICT
De Haagse Hogeschool, faculteit IT & Design
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2021

Komend jaar
In 2021 zet het lectoraat binnen het PrimaVera-project stevig in
op predictive maintance en in de samenwerking met de bij het
project betrokken scheepsbouwers als Damen en Royal IHC. Zo
zal de testbench voor lagers verder worden ontwikkeld en zullen
de eerste lagermetingen eind 2021 uitgevoerd worden.
Binnen het SUMMALab wordt samenwerking gezocht met derde
partijen op het gebied van autonoom rijden en wordt de toolbox
voor advies op autonoom rijdend maken verder uitgebreid. Ook
zal er een aanvraag voor het ontwikkelen van schoonmaak- en
inspectierobots worden opgesteld.
Binnen Smart Health - High Tech Gezondheid zetten we verder
in op het ontwikkelen van biosensoren, MRI proof sensoren en
meetnodes voor elektromagnetische velden (5G). Uiteraard
zetten we in op het verder testen van wearable sensoren voor
omgevings- en arbeidsblootstellingen en beweging ism met
CBS en RIVM.

Op het gebied van AgroTech gaan we met partijen in het
Westland zoals InHolland, Lentiz en tuinders een consortium
ontwikkelen voor het indienen van aanvragen voor gewas
monitoring, en verkennen we de verbindingen met AgroBusiness.
En uiteraard zetten we vol in op samenwerking met de andere zes
lectoraten in het Kenniscentrum Digital Operations and Finance
waar ons lectoraat deel van uitmaakt.
En als de gevolgen van de COVID19-crisis zullen zijn afgezwakt
en de studenten weer college mogen volgen, organiseren we
met alle enthousiasme weer de Sensor Data Challenge.

“

Projecten als PrimaVera hebben een hoog academisch gehalte.
Dan is het soms lastig om dit te vertalen naar bedrijfsrelevante
toepassingen en praktische cases. Het enthousiasme van John en de
praktische insteek van Alieh helpen dan enorm om innovatieve stappen te
zetten en voortgang te boeken. Wij werken graag met ze samen en hopen
dat in nog veel meer toekomstige projecten op te kunnen pakken.
Dr. ir. W.B. (Wouter) Teeuw | Professor (lector) Ambient Intelligence
Saxion University of Applied Sciences | Research Group Ambient Intelligence
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ONDERWIJS

BIJLAGE 1
●

Fontys

●

HHs – TIS - Proces & Food Technology

●

HHs – IT&D - Communication & Multimedia Design

●

HHs – TIS - Technische Natuurkunde

●

Partners van het lectoraat

●
●
●
●
●

HHs – GVS - Voeding & Diëtetiek

●

HHs – IT&D - HBO-ICT

●

HHs – TIS - Built Environment

●

HHs – TIS - Elektrotechniek

●

HHs – TIS - Industrieel Product Ontwerp

●

HHs – TIS - Mechatronica

HHs – TIS - Technische Bedrijfskunde
HHs – TIS - Werktuigbouwkunde
InHolland
NHL

Saxion

BEROEPSPRAKTIJK/MAATSCHAPPIJ

15

●

Accenda

●

Lely Industries

●

Alfa Laval

●

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

●
●
●
●
●

ONDERWIJS

●
●
●
●
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Partners
en netwerk

ONDERZOEKSDOMEIN

●
●

47

BEROEPSPRAKTIJK/
MAATSCHAPPIJ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accerion

●

AMS

●

ArboUnie

●

ASML

●

Berg Hortimotive

●

Blue Engineering

●

Brainport Industries

●

CDLeycom

●

CROW

●

DAM

●

Damen

●

Delphy

●

Future Mobility Network

●

Gemeente Delft

●

Gemeente Den Haag

●

Gemeente Rotterdam

●

Gemeente Zoetermeer

●

Gibas

●

HIT

●

iSZW

●

Itility

MetaalUnie
MRA
NS

ORTEC

Platform 31
Prodrive

Provincie Zuid-Holland
RadioAccess

Rijndam Revalidatie

Rolsch Asset Management
Royal IHC
RWS

’s Heeren Loo

Sofia Revalidatie
TE Connectivity
Technobis
Trenz

Unitron

Waterschap De Dommel
We-all-wheel

Kinetic Analysis

Koning en Hartman

ONDERZOEKSDOMEIN
●

CBS

●

Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven –

●

GGD

●

Onderzoeksplatform The Next Economy –

Omgeving – De Haagse Hogeschool

●

Radboud

Hogeschool

●

TNO

●
●

Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende

●

Lectoraat Stedelijk Metabolisme – De Haagse

●

Lectoraat Technologie voor Gezondheid –

●

Lectorenplatform Smart Cities and Citizens

●

Nederlandse Defensie Academie (Marine)

●
●
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Else Kooij Laboratorium

●
●

De Haagse Hogeschool

●
●

Maastricht University

●
●

Onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een

●

Veilige Wereld – De Haagse Hogeschool
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Mens en Technologie – De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool

RIVM

TU Delft

TU Eindhoven
U Twente

Universiteit Gent

Universiteit Utrecht
Wageningen UR

BIJLAGE 2

Publicaties 2020 lector John Bolte
Peer reviewed journal papers

Vanuit De Haagse Hogeschool:
● Bolte, J.F.B., 2020. Smart industrial safety and worker health:
wearables in the workplace. Tijdschrift voor Human Factors
45(4), 18-19. Invited.
● Fraanje R, J, Beltman R, Theinert F, Van Osch M, Punter T,
Bolte J, 2020. Sensor fusion of odometer, compass and
beacon distance for mobile robots. International Journal of
Artificial Intelligence and Machine Learning (IJAIML) 10(1):
1-17. https://doi.org/10.4018/IJAIML.2020010101
● Stege, T. A. M., Bolte, J. F. B., Claassen, L., Timmermans, D. R.
M., 2020. Electromagnetic field exposure in power plants: A
qualitative assessment of work safety perceptions among
employees. Journal of Risk Research 23(12): 1650-1660
https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1750459
● Ton B., Basten R., Bolte J., Braaksma J., Di Bucchianico
A., Van de Calseyde P., Grooteman F., Heskes T., Jansen
N., Teeuw W., Tinga T., Stoelinga M., 2020. PrimaVera:
Synergising Predictive Maintenance. Applied Sciences
10(23): 8348 (19 pages). https://doi.org/10.3390/
app10238348

RIVM rapporten

● Stam R., Bolte J.F.B, Pruppers M.J.M., Robijns J.J., Kamer
J., Colussi L.C. (2020) - Verkenning van de blootstelling aan
elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen.
Small cells en massive MIMO [Exploration of the exposure
to electromagnetic fields from 5G systems. Small cells and
massive MIMO] National Institute for Public Health and the
Environment (RIVM), RIVM-rapport 2019-0214. https://www.
rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0214.pdf

● Colussi L., Kamer J., Bolte J., 2020. Measurements of 5G NR
base stations in the Netherlands. Workshop on 5G and EMF
exposure, International Technical Workshop on 5G and EMF
Exposure, Agence Nationale des Fréquences (ANFR), Paris,
February 5, 2020.
● Colussi L., Bolte J., Kamer J., 2020. Measurement of
5G NR base stations in the Netherlands using different
measurement devices and methods. BioEM2020, Annual
Joint Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the
European BioElectromagnetics Association, Oxford, UK,
Jun 21 ‐ 26, 2020 – abstract accepted – BioEM2020 was
cancelled due to COVID-19 – abstractbook was published.
● Umans, L., Theinert J.F., Schouten B.J., Bolte J.F.B., 2020.
Sensor measurements for living and working conditions.
BigSurv20 – Big Data meets survey science, 2nd Biannual
Conference – online Fridays Nov 6 – Dec 4, 2020.
● Umans, L., Theinert J.F., Schouten B.J., Gijssel M., Bolte
J.F.B., 2020. Measurement vest for environmental exposures
and stressors and related bodily responses at the
workplace. In Workshop EU Data Protection Rules: Limiting
or facilitating the application of wearables at work and in
patient care? Stefania Marassi and Dr. Eva Maria Foldes.
CREUVENT, January 27, 2020, The Hague, The Netherlands.
● Umans, L., Theinert J.F., Gijssel M., Schouten B.J., Bolte
J.F.B.*, 2020. Wearables at the Workplace. CBS Big Data
seminar series – April 30, 2020, online seminar Statistics
Netherlands (CBS). Invited

Populaire media

Afstudeerbegeleiding

● Pomp.nl, 2020 – geinterviewd door ing. Marjolein De
Wit-Blok. Het loopt weer als gesmeerd, met kader over
PrimaVera, – Pomp.nl 2020-2

Conference and symposium papers

● TIM, 2020 – Smeerolie beschouwd als asset – HHs
Symposium Het loopt als gesmeerd – in kader: “PrimaVeraproject” John Bolte geinterviewd door ing. Marjolein De WitBlok – nr. 2002. Total Industrial Maintenance (TIM),
juni 2020-02, pp9 -11

● Umans, L., Bolte, J., Theinert, F., Schouten, B., 2020.
Wearables in the workplace. Application of smart sensor
systems in survey data verification, BSc-Thesis, The Hague
University of Applied Sciences
● Bolte J, 2020. Smart industrial safety and worker health
– wearables in the workplace. Human Factors NL Annual
Conference 2020: Zoom in - Zoom out, Delft - online 2-6 Nov
2020. Invited https://www.youtube.com/watch?v=_Cjy8
NpUmSM&list=PLmvQBtYcxel1AnvGXZkuXtpHOxHlcat
Rv&index=3&t=35s
● Bolte J, Alipour A, Arntzen L, Fraanje R, Hilckmann B, Jansen
A, Lambers J, Land, D, Muhammad W, Seiffers J, Theinert F,
2020. Prevention by prediction – Smart Sensors SystemsTHUAS, CBS Big Data seminar series – May 26, 2020, online
seminar Statistics Netherlands (CBS). Invited
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Producten
Overzicht van prototypes:
● Alfa versie Google Playstore van de COPD-app
● Anemo Automatic wheelchair 1: Gazebo based simulation of
automatic wheelchair within THUAS location Delft
● Automatic wheelchair 2: prototype real-time controller
board and software
● Capacitive Leaf Area Index meter
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Overzicht van prototypes (vervolg):
● Prototype meetvest voor Arbo
● Prototype meetvest voor COPD
● Real-time localisation system: automatic position tracking
based on VR lidar and on ultrasonic system
● Renault Twizy: Initial prototype comparing mapping
algorithms and object recognition
● Renault Twizy: Gazebo based dynamic simulation of Renault
Twizy driving around THUAS location Delft
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Meer informatie
Dr. John F.B. Bolte

015 - 260 63 86
j.f.b.bolte@hhs.nl

De Haagse Hogeschool

Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft

dehaagsehogeschool.nl/smart-sensor-systems

