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Toelichting voor de leerlingen 

 
Mensen maken heel veel gebruik van hulpmiddelen. Zulke 
hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld producten zoals een 
brievenbus, pen, computer, trein, wekker, scheerapparaat, 
auto, rolstoel, mobiele telefoon, verpakkingsmateriaal, 
aanwijsbord en noem maar op. Al deze producten zijn 
ontworpen door “technisch ontwerpers”. Dat zijn mensen die 
zijn opgeleid voor het vak “technisch ontwerpen”.  
De resultaten van technisch ontwerpen kom je dus voortdurend 
en overal tegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 – Technische ontwerpen (Bron foto’s: TU Delft) 
 
Opleidingen voor technisch ontwerpen zijn bijvoorbeeld de 
studie “Industrieel Ontwerpen” aan de Technische Universiteit 
Delft en de studie “Industriële Product Ontwikkeling” aan de 
techniekafdelingen van een aantal HBO’s. 
 
Een technisch ontwerper krijgt in het algemeen een (technisch) 
probleem voorgelegd. Hij moet een oplossing bedenken voor dit 
probleem. 
Daarbij gaat een technisch ontwerper niet alleen aan de slag. 
Meestal wordt eerst een team van mensen uit verschillende 
disciplines gevormd. Gezamenlijk moeten de teamleden op 
basis van alle informatie die het team verzamelt tot een 
zogenaamd “programma van eisen” komen. De technisch 
ontwerper ontwerpt vervolgens het product dat het 
voorgelegde probleem kan oplossen.  
Een technisch ontwerper moet dus goed kunnen samenwerken 
met mensen van andere disciplines. Je vindt technisch 

 

   

  

 Figuur 2 - Floor van Wingerden. 
Alliance manager, Philips-Nike 
Alliance 
Philips Consumer Electronics. 
Afgestudeerd 1990, I.O. / TU Delft 
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ontwerpers dan ook terug in allerlei soorten functies; dat 
kunnen ook leidinggevende functies zijn. 
     
“Industrieel ontwerpers zijn in staat de behoeften van een 
gebruiker te vertalen naar de commerciële en technische eisen 
van een product”. 
(Bron: TU Delft) 
 
“Je moet het lef hebben om het uiterlijk  
van een product te veranderen, zelfs op  
het moment van succes.  
Anders verdwijnt de magie”. 
(Bron: TU Delft) 
 
“Industrieel ontwerpers beheersen het  ontwerpproces als 
geen ander. Hierdoor zijn ze in staat om creatieve oplossingen 
te bieden binnen een zeer korte tijd.” 
(Bron: TU Delft) 
 

Biomedische Technologie 
Biomedische Technologie is een specialisme van technisch 
ontwerpen. 
In bron 1 lees je een citaat uit een artikel over biomedische 
technologie. 
 

1. Bron: citaat uit artikel over biomedische 
technolgie 
Het fascinerende van de “Biomedische Technologie” is dat deze 
zich bezighoudt met de meest ingewikkelde machine die er 
bestaat: het menselijk lichaam. Hoe zit het lichaam nu 
eigenlijk in elkaar en hoe werkt het precies? Hoe werkt 
bijvoorbeeld een hartklep en hoe kun je deze zo goed mogelijk 
namaken? Kunnen we moleculair verklaren hoe medicijnen zich 
in het lichaam gedragen en kunnen we op basis daarvan een 
systeem bedenken om een nieuw medicijn op de juiste plaats in 
het lichaam te brengen? Bij beantwoording van vragen uit de 
geneeskunde en de biologie is steeds vaker de inzet van 
technische specialisten vereist. Biomedisch Technologen 
integreren kennis uit de natuurkunde, wiskunde, 
elektrotechniek, scheikunde, werktuigbouwkunde en de 
informatica en passen deze toe op het menselijk lichaam. 

(Bron: http://www.techniek12plus.nl) 

 
Door de ontdekkingen in de natuurwetenschappen is het 
vakgebied van de medische technoloog voortdurend in 
ontwikkeling. De vragen aan de ontwerpers zijn heel 
verschillend, zoals je in de bronnen 2 tot en met 5 kunt lezen. 
 
 

 
Figuur 3 - Adriaan van 
Hooydonk 
Directeur of BMW design 
Afgestudeerd in 1988, I.O. TU 
Delft 

 

Figuur 4 - Tjeerd Hoek 
Manager User Experience, 
Microsoft  
Afgestudeerd in 1992, I.O. 
TU Delft 
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2. Bron: robotarmen bij operaties 
Sinds een paar jaar gebruiken chirurgen bij sommige 
precisieoperaties robotarmen. Deze technische verlengstukken 
kunnen trillingsvrij en volgens de fabrikanten tienmaal 
preciezer opereren dan de menselijke hand. Een nadeel is dat 
de chirurg tot nu toe niet kan voelen wat hij via de robotarmen 
doet. Dat gaat nu veranderen. Talloze onderzoeksgroepen 
bestuderen de mogelijkheid van krachtterugkoppeling: de 
reactiekracht die de robotarm bij het opereren ondervindt, 
doorgeven aan de chirurg.  
 
Veel vooruitgang is al geboekt bij het contact met zachte 
structuren, maar harde structuren vormden altijd een groot 
probleem.  
Delftse onderzoekers hebben nu voor het eerst een prototype 
gemaakt dat zowel harde als zachte structuren probleemloos 
kan beetpakken en waarmee de op afstand opererende chirurg 
ook echt voelt wat hij doet. 

Bron: TUDelft, Delft Integraal 2004-3 

 

 
Figuur 5 – Robotarmen in de operatiekamer 
 

3. Bron: pijnbestrijding met meet- en 
regeltechniek 
Rode gezwollen ledematen die warm of koud aanvoelen, een 
dof gevoel, niet goed kunnen bewegen en vooral pijn. Dat zijn 
de symptomen van posttraumatische dystrofie (PD). 
In het onderzoeksverband TREND werken allerlei 
wetenschappers samen om de 'black box' van deze onbegrepen 
aandoening te openen.  
Zo benaderden werktuigbouwkundigen van de TU Delft de 
neurologische oorzaak van de ziekte vanuit de meet- en 
regeltechniek.  
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Ze ontwikkelden drie testopstellingen waarmee ze bij 
individuele PD patiënten kunnen vaststellen wat ze mankeren in 
het centrale zenuwstelsel.  
In samenwerking met de Amerikaanse neuroloog David Bashor 
hebben de Delftenaren voor het eerst een Biologisch Neuraal 
Netwerkmodel met 2300 neuronen gekoppeld aan een spier 
skeletmodel. Door in het model een specifieke verbinding 
tussen twee typen neuronen te blokkeren, konden de 
motorische symptomen van de PD patiënten worden 
gesimuleerd. Samen met medici uit vijf academische 
ziekenhuizen zijn ze nu op zoek naar de onderliggende oorzaak 
van het ziektebeeld, dat ook andere symptomen als pijn, 
huidafwijkingen en maagdarmklachten, kan verklaren 
 
Bron: TUDelft,Delft Integraal 2005-1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6 – Test PD patiënten 
 

4. Bron: risico’s bij kijkoperaties 
Ontwerpers TU Delft pakken risico’s kijkoperaties aan.  
 
Dr. Jack Jakimowicz is benoemd tot deeltijdhoogleraar “Safety 
in Healthcare” aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de 
TU Delft. De nadruk van de leerstoel ligt op kwaliteit en 
veiligheid van medische technologie in het algemeen en die van 
minimaal invasieve chirurgie (kijkoperaties) in het bijzonder. 
Surgeon's Cockpit 
De techniek van 'kijk'-opereren is een heel andere manier van 
opereren dan de traditionele 'open' wijze. Niet alleen is nieuwe 
apparatuur noodzakelijk maar ook een andere introductie van 
innovatieve technieken, een aangepast beleid m.b.t. 
bekwaamheidscriteria/incidenten- en complicatieregistratie en 
transdisciplinair overleg. 
 
Juist deze transdisciplinaire aanpak van minimaal invasieve 
technieken is de kern van het onderzoek rondom de ‘Surgeon’s 
Cockpit’ binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU 
Delft. Onderzoekers met onder andere een medische, 
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ergonomische, psychologische en technische achtergrond 
werken daarin samen met designers aan een nieuwe visie op 
operaties. 
Het recente rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
maakt duidelijk dat de risico’s verbonden aan minimaal 
invasieve chirurgie (kijkoperaties) onderschat worden. De 
medische wereld onderkent de uitkomsten van dat rapport. 
 

Persbericht TUDelft, 11 december 2007. 

 
 

5. Bron: darmonderzoek 
 
Als een slak door het darmkanaal  
Het huidige instrument voor darmonderzoek, de colonoscoop, 
veroorzaakt veel ongemak. Aan de TU Delft wordt een 
alternatief ontwikkeld, geïnspireerd op de manier waarop 
slakken zich voortbewegen.  
Onderzoekster Dimitra Dodou promoveert maandag 18 
september op dit onderwerp.  
De darm is een erg lastige omgeving om een apparaat in voort 
te bewegen. Toch is darmonderzoek nodig bij een flink aantal 
mensen, bijvoorbeeld om na te gaan kijken of iemand 
darmkanker heeft. Het huidige onderzoeksinstrument, de 
colonoscoop, is een lange, dunne en flexibele slang die bij het 
onderzoek veel pijn veroorzaakt. Er wordt dan ook geprobeerd 
om een alternatief apparaat te ontwikkelen, bijvoorbeeld een 
kleine robot die zich zelfstandig door de darm voortbeweegt.  
 

Persbericht TUDelft, 18 september 2006. 

 
Je hebt door bronnen 2 tot en met 5 een beeld gekregen van de 
vragen die ontwerpers in de biomedische technologie 
voorgelegd krijgen. Je hebt ook kunnen zien dat zij veel 
samenwerken met experts op andere gebieden, zoals chirurgen. 
 

Biomedische Technologie (BMT) 
studeren? 
BMT kun je studeren aan de (Technische) Universiteiten van 
Twente, Eindhoven, Delft en Groningen. In Delft is het een 
specialisatie van de faculteit Industrieel Ontwerpen waarbij 
wordt samengewerkt met een speciale vakgroep van de 
faculteit Werktuigbouw (WTB) 
Informatie vind je op de websites van de universiteiten. 
Er is op dit moment veel vraag naar ontwerpers in de BMT. De 
ontwikkelingen in dit vakgebied gaan namelijk snel en staan op 
een wetenschappelijk hoog niveau.  
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Op diverse hogescholen is daarnaast een HBO-opleiding tot 
Technisch Ontwerper, zoals Industriële Product Ontwikkeling 
(IPO). 

Leerdoelen van de module 
In deze module maak je uitgebreid kennis met het technisch 
ontwerpen en leer je een aantal basisvaardigheden aan 
waarover een technisch ontwerper moet kunnen beschikken: 
• overleggen in een brainstormsessie, 
• samenwerken in groepen van drie of vier mensen, 
• het ontwerpproces systematisch aanpakken met behulp van 

de “ontwerpcirkel”, 
• het werken met een zogenaamde ideeëntabel, 
• je inleven in een probleem dat moet worden opgelost met 

een technisch ontwerp 
• het bijhouden van een logboek, 
• het (wervend) presenteren van het gemaakte product 
• gebruik maken van de vaardigheden die je bij het vak 

techniek heb aangeleerd. 
 
Je gaat in deze module een hulpmiddel ontwerpen dat moet 
bijdragen aan het oplossen van een probleem in de biomedische 
technologie. 
Je zult ervaren dat het maken van een prototype een essentieel 
onderdeel van het hele ontwerpproces is. 
Tot slot maak je een complete opdracht op basis van een 
probleembeschrijving uit de biomedische technologie. 
Bij alle opdrachten zul je moeten samenwerken met 
klasgenoten in groepjes van twee, drie of soms vier personen. 
In een groepje moeten vaak afspraken worden gemaakt over de 
verdeling van de taken. 

Opbouw van de module 
De module is onderverdeeld in 3 hoofdstukken 

Hoofdstuk 1 
In dit hoofdstuk maak je kennis met de zes fasen van de 
ontwerpcyclus en je gaat ermee oefenen. Je leert daarbij 
vooral een ontwerpprobleem systematisch aan te pakken.  
Je oefent een aantal technieken waarbij een beroep wordt 
gedaan op jouw creativiteit bij het bedenken van oplossingen. 
Dat wordt ook wel “divergent denken” genoemd. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een schriftelijke toets. 

Hoofdstuk 2  
In dit hoofdstuk ga je je met simulatieopdrachten inleven in 
mensen met een handicap. Deze simulatieopdrachten stellen je 
in staat  een gegeven probleem beter aan te voelen en 
daardoor met een doeltreffend technisch ontwerp en product 
te komen.  
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Vervolgens ga je een hulpmiddel ontwerpen waarmee mensen 
met een handicap geholpen kunnen worden. Je past hierbij toe 
wat je in hoofdstuk 1 geleerd hebt. 
Tevens wordt van je verwacht dat je van het hele  
ontwerpproces verslag legt in een logboek. Hoe een logboek 
werkt, zal je door je docent worden uitgelegd. 
 
Het ontworpen product wordt beoordeeld.  
De beoordeling vindt plaats aan de hand van  
• het doorlopen proces  
• het product 
• de presentatie. 

Hoofdstuk 3 
In hoofdstuk 3 staan de eindopdrachten in het kader van de 
biomedische technologie. 
Ook het product dat in hoofdstuk 3 wordt ontworpen, wordt 
beoordeeld zoals in hoofdstuk 2: P(roces), P(roduct), 
P(resentatie). 
Het logboek speelt hierin een heel belangrijke rol. 
En als je deze module hebt gedaan kun je uit eigen ervaring 
vertellen wat technisch ontwerpen in de BMT inhoudt. 

Werkwijze tijdens de module 
In alle hoofdstukken zul je heel veel samenwerken in groepjes 
van twee of drie leerlingen. Geregeld zul je de bevindingen van 
het groepje moeten presenteren in de klas. 
Dat geldt vooral voor de opdrachten in hoofdstuk 2 en 
hoofdstuk 3. 
Bij hoofdstuk 2 ga je leren een logboek bij te houden. 
In het logboek moet “het doorlopen proces” duidelijk worden 
gemaakt. Dus alle successen maar ook alle mislukkingen worden 
beschreven. 
In hoofdstuk 3 is de kwaliteit van het gemaakte logboek een 
belangrijke factor in de beoordeling 
Bij alle opdrachten ben je een “technisch ontwerper”. 
 
De schrijvers van deze module wensen je veel plezier, 
creativiteit en succes. 
We hopen dat de volgende uitspraak van Albert Einstein in deze 
module niet aan de orde is: 
“Het is een wonder dat nieuwsgierigheid de schoolbanken 
overleeft”. 
 
De schrijvers hebben deze module gemaakt met twee andere 
uitspraken van dezelfde geniale geleerde in het achterhoofd: 
“Als we onze beperkingen eenmaal accepteren, kunnen we ze 
overwinnen”, 
en: 
“Het belangrijkste is om steeds nieuwe vragen te stellen”. 
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1 De ontwerpcyclus 

In dit hoofdstuk ga je leren te werken met het eerste deel van 
de ontwerpcyclus. 

De elementen die daarbij aan de orde komen zijn: 

• werken volgens de methode van de ontwerpcyclus 
• een ontwerpprobleem analyseren en beschrijven 
• een programma van eisen opstellen 
• de (deel)taken en eigenschappen van een ontwerp formuleren. 

 

1. Opdrachten 

Startopdracht 
Eerst beginnen we met een startopdracht. 
Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je één eenvoudig 
prototype maakt met een aantal eenvoudige materialen. Je 
werkt samen met twee andere leerlingen. 
 
Bij het maken van het ontworpen prototype mag je gebruik 
maken van de volgende materialen: 
• dikke rietjes 
• cocktailprikkers 
• plasticine (kunststof klei) 
• papier, formaat A6 
• paperclips (2 maten) 
• plakband 
• aluminiumbakjes (van huzarensalade) 
• touw 
• wasknijpers 
• pritt-stiften 
• ijslollystokjes 
• satéstokjes 
• elastiekjes 
 
Je hebt maximaal 20 minuten om de opdracht uit te voeren.  
Als de tijd om is, worden de voorwerpen gepresenteerd.  
Een presentatie duurt maximaal twee minuten.  
Je kiest één ontwerp uit de onderstaande vijf opdrachten. 
LET OP: bewaar alle gemaakte prototypes goed. Je hebt ze 
later nog nodig. 
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1.1 Zadensorteerder 
In het dagelijks leven wordt heel veel gesorteerd. Bijvoorbeeld 
zaden, allerlei bloembollen en bloemen, tomaten, pillen, enz.  
Jullie gaan je richten op het sorteren van stalen balletjes van 
verschillende grootte. 
De balletjes stellen zaden van verschillende grootte voor. 
Maak een opstelling die stalen balletjes van vier 
verschillende groottes automatisch sorteert en opvangt.  
 
1.2 Preparaattransporteur 
Bij het onderzoek naar verschillende soorten ziektes worden 
vaak kleine radioactieve preparaten gebruikt. Vanwege 
besmettingsgevaar is het meestal niet mogelijk om deze 
preparaten met de hand op te pakken. 
Om zelf op een veilige afstand (minimaal 25 cm) van het 
radioactieve preparaat te blijven is het nodig een apparaatje te 
ontwerpen waarmee een preparaat te transporteren is zonder 
het aan te raken. 
Het moet dan eerst opgetild en dan verplaatst worden. 
Als preparaat gebruik je een doosje van een filmrolletje of een 
klompje klei van die grootte. 
 Bouw deze “transporteur”. 
 
1.3 Spinnenvanger 
Veel mensen zijn bang voor spinnen. Minder bevreesde 
huisgenoten moeten deze vriendelijke en nuttige diertjes dan 
vangen. Maar we willen deze bekwame insectenvangers niet 
beschadigen, laat staan doodmaken. 
Diervriendelijk zou zijn een werkende spinnenvanger die de 
gevangen spinnen onbeschadigd kan buitenzetten.  
De spinnenvanger moet met één hand te bedienen zijn.  
De andere hand is tenslotte nodig om je vast te houden aan de 
trapleer waarop je staat. 
Bouw deze spinnenvanger voor gebruik met één hand. 
 
1.4 Zadenverspreider 
Sommige planten en bomen kunnen hun zaden over een 
behoorlijke afstand wegschieten. Dat heet autochorie.  
Een voorbeeld van zo’n plant is de reuzenbalsemien,  
die de zaden wegschiet als de plant wordt aangeraakt. 
  
Een zadenverspreider bevat een eenvoudige installatie die een 
zaadje (in dit geval een stalen kogeltje) precies 2 meter opzij 
schiet. De installatie moet in werking treden als deze 
kortstondig wordt aangeraakt. 
Natuurlijk gaat het “zaadje” opzij zonder extra hulp na het 
kortstondig aanraken. 
Bouw zo’n eenvoudige zadenverspreider 
 
 
 

 
Figuur 7 - Reuzenbalsemien 

 

Figuur 8 – ‘Puffer’  
(Bron: http://www.zorginbeeld.nl) 
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1.5 Medicijnvernevelaar 
Sommige medicijnen moeten via de longen worden opgenomen. 
Daarvoor moeten deze medicijnen verneveld worden. Meestal 
zijn deze medicijnen opgelost. 
Soms ook is zo’n medicijn een heel fijn poeder dat in de longen 
verspreid moet worden. Astmapatiënten gebruiken daarvoor 
soms zogenaamde ‘puffers’. 
Bouw een voorwerp dat een fijn poeder goed kan 
verspreiden in de lucht. 
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1.2 De betrokkenen 

Wat ontwerpt een ontwerper? 
Ontwerpers bedenken nieuwe producten en processen.  
Voorbeelden van producten zijn een walkman, een 
koffiezetapparaat, een couveuse, een rolstoel, een 
sportdrankje, een verpakking, een fiets, een verfsoort, een 
kantoorgebouw, nieuw medicijn, een kunstheup (of 
heupprothese), een operatietang, enzovoorts. 
 

 
Figuur 9 - Operatietangen 

 
Producten worden ontworpen omdat mensen er behoefte aan 
hebben, of omdat de behoefte eraan gekweekt wordt 
(reclame!).   
Zo is er bijvoorbeeld een vacuümverpakking ontworpen omdat 
mensen behoefte hebben aan koffie die langer vers blijft. 
Suikerpatiënten mogen geen frisdrank met suiker. Voor dit 
probleem hebben ontwerpers suikervrije dranken ontwikkeld. 
Omdat te veel suiker niet gezond is, drinken overigens steeds 
meer mensen suikervrije dranken. 
 
Ontwerpers gaan bij ontwerpen dus uit van een probleem of 
een behoefte van mensen.  
 
Uit de hierboven gegeven voorbeelden kun je afleiden dat 
ontwerpers in heel verschillende vakgebieden werken.  
Een nieuw gebouw wordt ontworpen door een bouwkundige, 
een nieuwe drank door een levensmiddelentechnoloog, een 
heupprothese door een biomedisch technoloog. Dat zijn drie 
voorbeelden van ontwerpers die gespecialiseerd zijn in een 
bepaald vakgebied. 
 

 
Figuur 10 - Heupprothese 
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Ontwerpers bedenken en maken ook plannen voor de fabricage 
van een prototype. Daarom wordt alles uitgewerkt in 
technische tekeningen, met een overzicht van de gebruikte 
materialen en bewerkingstechnieken.  
Ontwerpers maken het uiteindelijke product niet zelf, dat 
wordt uitbesteed aan een fabriek. 

Waarmee moet je als ontwerper rekening 
houden? 
Bij het ontwerpen moet je rekening houden met veel 
verschillende belangen, want de ontwerper heeft te maken met 
de wensen en eisen van verschillende betrokkenen. 
Deze betrokkenen (kunnen) onder andere zijn: 
• de consument 
• de vormgever 
• de constructeur 
• de fabrikant 
• de ondernemer/opdrachtgever 
• de overheid. 
 
Met alleen een prototype heb je nog geen nieuw product op de 
markt gebracht. 
Voordat een product ontworpen wordt, moet het 
ontwerpprobleem worden vastgelegd in een programma van 
eisen en beschreven worden in de taken en de eigenschappen 
van het nieuwe product.  
Daarnaast moet de opdrachtgever bepalen voor wie het product 
is bedoeld, in welke aantallen het zal worden geproduceerd en 
hoe duur het ongeveer mag worden.  
Nadat het product ontworpen is, moet het in grote aantallen 
gemaakt worden.  
Voordat het in de winkels terecht komt, moet er reclame voor 
gemaakt worden.  
Vele betrokken hebben dus een belang bij het uiteindelijke 
product. 
 
2. Opdracht 
Stel je voor dat je een heupprothese moet ontwerpen. 
Hierboven staan zes groepen betrokkenen. Bedenk/geef voor 
elk van de zes groepen betrokkenen minimaal twee punten die 
voor hen van belang zouden kunnen zijn.  
Gebruik hiervoor ►werkblad 1 in bijlage 1. 
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1.3 De ontwerpcyclus 

Technisch ontwerpen is een cyclisch proces. Je zou het kunnen 
vergelijken met bijvoorbeeld de watercyclus bij aardrijkskunde, 
de varkenscyclus bij economie of de vlindercyclus bij biologie. 
Het is belangrijk technisch ontwerpen systematisch aan te 
pakken. Je leert dit al doende, door de verschillende fasen van 
het ontwerpproces een aantal malen te doorlopen. Daarbij 
maak je gebruik van de zogenaamde “ontwerpcyclus”. Deze 
cyclus bestaat uit zes fasen.  
 

 
Figuur 11 – De ontwerpcyclus (Bron: http://www.techniek12plus.nl) 

 
 
Bij het ontwerpen van een nieuw product gaat het als volgt 

Fase 1. Het analyseren en beschrijven van het 
ontwerpprobleem. 
Als je een probleem analyseert, stel je jezelf vragen om er 
achter te komen hoe het probleem precies in elkaar zit. 
Voorbeelden van dergelijke vragen zijn:  
• Wie hebben dit probleem?  
• Zijn er andere betrokkenen?  
• Waardoor wordt het probleem veroorzaakt?  
• Zijn er problemen die hier op lijken?  
• Ken je daar oplossingen van?  
Door de antwoorden op deze vragen zo nauwkeurig mogelijk op 
te schrijven, krijg je goed zicht op het ontwerpprobleem. 
(Een hulpmiddel bij zo’n analyse is een woordweb. Daarmee ga 
je later oefenen). 

Fase 2. Het opstellen van een programma van eisen 
waaraan het ontwerp moet voldoen.  
Een programma van eisen kun je opvatten als een lijst waarop 
alle voorwaarden staan waaraan het product moet voldoen. In 
die lijst staat alles wat het ontwerp moet kunnen. 
Die lijst gebruik je later als controle om na te gaan of het 
prototype voldoet 
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Fase 3. Het bedenken van de taken en eigenschappen van 
het ontwerp.  
Vervolgens bedenk je mogelijke uitwerkingen voor deze taken 
en eigenschappen. 
Je doet dit met behulp van een ideeëntabel. 
• Een uitwerking is een voorstel om een stuk van het 

probleem om te lossen. Als in het programma van eisen 
bijvoorbeeld staat dat het voorwerp licht moet zijn, dan 
kun je als uitwerking voor deze eis noemen dat het 
voorwerp van karton gemaakt moet worden, of van een 
lichte plasticsoort, of dat het materiaal uitgehold moet 
worden, etc. 

• Een taak is een handeling die het voorwerp moet kunnen 
uitvoeren. Een taak kan zijn: snijden, optillen, 
schoonmaken, etc. Een taak beschrijf je met een 
werkwoord. 

• Een eigenschap is iets anders dan een taak. Voorbeelden 
van eigenschappen zijn de kleur van het voorwerp, het 
gewicht van het voorwerp, de sterkte van het voorwerp, de 
gebruikersvriendelijkheid, etc.  

• Een ideeëntabel is een tabel waarin je voor elke taak en 
eigenschap minstens drie verschillende ideeën voor 
uitwerkingen kunt noteren. Aan het eind van deze paragraaf 
staat een voorbeeld van een ideeëntabel. 

Fase 4. Het formuleren van een ontwerpvoorstel op grond 
van de optimale combinatie van uitwerkingen.  
Een ontwerpvoorstel formuleren, betekent dat je met behulp 
van tekeningen en tekst laat zien hoe het product er precies uit 
komt te zien, waar het van gemaakt is, etc. 
Om dit te bereiken heb je de optimale (= best haalbare) 
combinatie van oplossingen gekozen uit de ideeëntabel. Let op: 
dit betekent niet dat per taak/eigenschap de beste uitwerking 
is gekozen. Het gaat erom dat alle gekozen uitwerkingen het 
best bij elkaar passen! 

Fase 5. Het realiseren van het ontwerp; het maken van een 
prototype. 
Een prototype is een met de hand gemaakte eerste versie van 
het product, een soort proefproduct. In deze fase wordt het 
ontwerp dus echt uitgevoerd (gerealiseerd). 

Fase 6. Het testen en evalueren van het ontwerp en zo 
nodig verbetervoorstellen doen. 
Als het prototype klaar is, kun je het testen. Bij het evalueren 
van de testresultaten bekijk je in hoeverre het product voldoet 
aan de gestelde eisen. Wordt aan sommige eisen onvoldoende 
voldaan, dan bekijk je waar dat aan ligt. Je bent het probleem 
dan opnieuw aan het analyseren. Om voorstellen voor 
verbetering te doen, doorloop de ontwerpcyclus (gedeeltelijk) 
opnieuw.  
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In figuur 12 staat een voorbeeld van een mogelijk programma 
van eisen en in figuur 13 een ideeëntabel van een bekend 
technisch ontwerp: een goed fietsslot. 
 
Het ontwerp moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

1 Dieven moeten het slot niet kunnen doorknippen of 
doorzagen 

2 Lang genoeg om de fiets ergens aan vast te kunnen maken 

3 Klein genoeg om op te bergen  

4 Eenvoudig te bedienen 

5 Goedkoop en duurzaam 

6 Niet te duur 

7 De fiets niet beschadigen en de fietser niet hinderen 

  
 Figuur 12 – Programma van eisen 

 
Het ontwerp heeft als hoofdtaak: fiets veilig op slot zetten 
 

Taken/ 
eigenschappen 

Uitwerkingen 
1 2 3 4 

1 Sterk zijn 
 titanium Kevlar staal bamboe 

2 Vastzetten 
 oprolbaar scharnierend uitschuifbaar  

3 Duurzaam zijn 
 

plastic 
laagje roestvrij staal lakken  

4 Opbergen 
 buigbaar uitrekbaar oprolbaar  

5 Bedienen 
 

cijferslot 
(hand) 

cilinderslot 
(sleutel) penslot (sleutel) met je mobieltje 

 
Figuur 13 - Ideeëntabel 

 
Zoals je ziet, is een programma van eisen zeker niet hetzelfde 
als een ideeëntabel. 
De ideeëntabel gebruik je om de voor het prototype belangrijke 
taken en eigenschappen uit te werken.  
Taken en eigenschappen zijn wel altijd af te leiden uit het 
programma van eisen. Kijk maar eens naar het voorbeeld van 
het fietsslot: dieven zagen of knippen een slot door met een 
zaag of betonschaar. Een goed slot moet daar tegen bestand 
zijn. Uitwerkingen zijn bijvoorbeeld titanium, kevlar, staal, 
bamboe, etc.  
Bij het vervolgens een keuze maken uit deze uitwerkingen, kies 
je dan voor een “het beste” in combinatie met “haalbaar”. 
Waarschijnlijk wordt dan bamboe niet gekozen. 
Merk wel op dat dit “Programma van Eisen” en de bijbehorende 
ideeëntabel zeker niet volledig zijn. Er is immers nog veel meer 
te bedenken bij een goed fietsslot. 
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 Samenvatting 
Technisch ontwerpen is dus een cyclisch proces (zie figuur 11). 
Je gebruikt daarbij steeds de zes fasen van de ontwerpcyclus. 
Je doorloopt de fasen na elkaar tot je de cyclus rond bent.  
In de komende paragrafen gaan we dit toepassen voor de fasen 
1 tot en met 4. 

3. Opdrachten: werken met de ontwerpcyclus 
 
Je hebt de zes fasen van de ontwerpcyclus nu gezien.  
Met deze opdrachten oefen je met de ontwerpcyclus. 
Lees steeds eerst het verhaal bij die fase nogmaals door en 
beantwoord dan de vragen. 
Gebruik voor deze opgave werkblad 2 in bijlage 1. 

3.1  Fase 1: analyseren en beschrijven van het 
ontwerpprobleem  

Je wilt een nieuwe rollator ontwerpen. 
Beantwoord de vragen die in het verhaal over fase 1 zijn 
genoemd voor dit product. 

3.2 Fase 2: programma van eisen opstellen 
Een insulinepen moet in staat zijn om de insuline eenvoudig 
door de patiënt zelf te laten injecteren.  
Bedenk nog twee voorwaarden waaraan een goede insulinepen 
moet voldoen.  
 
3.3 Fase 3: bedenken van taken, eigenschappen en 
uitwerkingen 
De fiets van jouw oma heeft een zacht dameszadel dat 
bevestigd is op een speciale verende zadelpen die werkt als een 
schokbreker. De zwarte bekleding van het zadel is van 
vochtwerend materiaal met een gelvulling. 
a. Welk probleem heeft de zadelmaker proberen op te lossen? 
b. Voor welke taak van het zadel zijn hierboven een aantal 

oplossingen genoemd? 
c. Welke eigenschap heeft het zadel hierdoor? 
d. Welke drie uitwerkingen zijn hierboven genoemd om deze 

taak te verrichten? 
 
3.4 Fase 4: formuleren ontwerpvoorstel 
Je hebt de opdracht om een pillendoosje te ontwerpen dat door 
de klant uit één stuk karton te vouwen is. Het doosje moet 
eenvoudig zonder lijm of ander bevestigingsmateriaal in elkaar 
te zetten zijn. 
Je hebt een ruimtelijke tekening van de bovenkant van je 
ontwerp gemaakt, maar de klant vindt dit niet voldoende. 
a. Welke andere tekeningen zal de klant nog meer van je 

willen hebben? 
b. Welke aanwijzingen wil hij dat je bij je tekeningen 

opschrijft? 

 
Figuur 14 - Rollator 

 

 
Figuur 15 - Insulinepen 

 

 
Figuur 16 – Fietszadel 

 

 

Figuur 17 – Pillendoosje 
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3.5 Fase 5: ontwerp realiseren 
Jij hebt een kubusvormig pillendoosje ontworpen in opdracht 
van de klant uit opdracht 3.4. Hiernaast zie je een uitslag van 
dat ontwerp. 
Welke problemen zal deze klant tegenkomen als hij een 
prototype gaat bouwen? 

3.6 Fase 6: testfase 
Vraag aan je leraar de bloeddrukmeter die op school aanwezig 
is.  
Doe een voorstel om dit product te verbeteren. 
 
 

 

Figuur 18. Model pillendoosje 
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1.4 Een probleem analyseren en 
beschrijven 

Gebruik maken van een woordweb. 
Bij gebruik van de ontwerpcyclus begin je met goed analyseren 
en beschrijven van het ontwerpprobleem (fase 1). 
Een beproefd hulpmiddel daarbij is het zogenaamde woordweb. 
Bij technisch ontwerpen wordt het op de volgende manier 
gebruikt. 
• in het midden wordt het gevraagde ontwerp geplaatst. 
• in een ring daar omheen komen net zoveel vakjes als er 

(categorieën) belanghebbenden zijn. 
• vervolgens krijgt elke belanghebbende een “vork” met 

daarbij geschreven de eisen die hij/zij stelt aan het 
ontwerp. 

 
In figuur 19 staat een gedeeltelijk ingevuld woordweb dat 
behoort bij het ontwerpen van een nieuw type fietsslot. 
 

 
 
Figuur 19 – Woordweb 

 

6 Achtergrondinformatie: ergonomie 
Ergonomie: wetenschap die zich bezighoudt met de manier 
waarop mensen taken zo efficiënt en prettig mogelijk 
uitvoeren. Het gaat beter als je overal gemakkelijk bij kunt, je 
weinig hoeft te bukken, als er rekening gehouden is met de 
vorm van je lichaam, etc. 
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Zoals je ziet komen bij een woordweb naast de technische 
eisen en eigenschappen ook allerlei andere eisen aan de orde. 
Bijvoorbeeld eisen met betrekking tot de ergonomie,  
(zie ook 6. Achtergrondinformatie: ergonomie), de economie, 
het milieu, de prijs, de duurzaamheid, enzovoorts. 
Bij technisch ontwerpen beperken we ons voornamelijk tot de 
technische eisen. Maar soms zijn taken of eigenschappen het 
gevolg van één van de andere eisen. 
Van je docent krijg je een woordweb voor het ontwerpen van 
een goed fietsslot (opdracht 4.1). 
 
Het woordweb is voor een groot deel al ingevuld.  
De aanleiding staat in de tekst in 7. Bron: Een goed fietsslot?. 
 
 

7. Bron: Een goed fietsslot? 
‘Vorige week donderdagavond laat kwam ik mijn buurman 
tegen. Zijn hoofd was rood aangelopen en hij keek niet echt 
vriendelijk. “Goeie avond buurman, beetje laat, niet?” groette 
ik voorzichtig.  
 
En toen barstte hij los: “Die  @#%*!#Y5$# hebben mijn fiets 
weer eens gestolen. Had ik net zo’n super beugelslot gekocht. 
Was bijna nog meer waard dan mijn fiets. Niet open te krijgen 
dat ding.  
Maar hij paste niet om een lantarenpaal of hekje, dus fiets 
weg en slot weg. Eerst had ik nog zo’n lange kabel. Die kon je 
mooi om ieder hekje of paaltje heen krijgen. Maar die was wel 
bijna 2 meter lang en moest ik om mijn zadelbuis heen slaan. 
Dat fietst dus niet echt lekker. Bovendien beschadigde hij mijn 
lak. Maar goed, dat slot hebben ze dus een keer doorgeknipt! 
Ik ontwerp zelf wel een slot. Ze mogen het niet kunnen 
doorknippen, met dat slot moet ik mijn fiets overal aan kunnen 
vastzetten, het moet mooi opgeborgen kunnen worden, ik wil 
er geen last van hebben, ik .. ik……..”. 
“Rustig maar buurman, ’t komt allemaal wel weer goed. Kopje 
koffie?”’ 

 

4. Opdrachten 

4.1 Een goed fietsslot 
Maak het woordweb voor het fietsslot af op werkblad 3 in 
bijlage 1 door bij elke belanghebbende een vork met de eisen 
die hij/zij zou kunnen stellen bij het ontwerp van een goed 
fietsslot.  

 
 

Figuur 20 - Hangsloten 
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4.2 Een koortsthermometer voor kinderen 
Je krijgt als ontwerper de opdracht een nieuwe 
koortsthermometer voor kleine kinderen te maken.  
Ga er daarbij vanuit dat zij geen goede herinneringen hebben 
aan de koortsthermometer die hiernaast  
staat afgebeeld, omdat deze rectaal gebruik wordt. 
 
Maak zelf een woordweb dat behoort bij het ontwerpen van 
deze koortsthermometer voor kleine kinderen. Gebruik hiervoor 
werkblad 4 in bijlage 1. 
 
 
 

Het programma van eisen opstellen en 
uitwerkingen bedenken.  

Het programma van eisen opstellen (fase 2). 
Een programma van eisen kun je opstellen door te brainstormen 
met behulp van onder andere een goed ingevuld woordweb.  
Een definitief programma van eisen ontstaat in de praktijk 
vervolgens uit onderhandelingen met de opdrachtgever. 
 
Een voorbeeld is gegeven aan de hand van een bestaand 
ontwerp: de zonnemeter 
Lees bron 8, een stukje uit een artikel over het ontwerpen van 
de zonnemeter”. 
 

8. Bron: het ontwerpen van een zonnemeter 
Met de ophef rond het gat in de ozonlaag ontstond het idee bij 
ons’, vertelt Ton van ’t Hoenderdaal. ‘Als mensen zich willen 
beschermen tegen ultraviolet licht, moeten ze kunnen meten 
hoe groot de dosis is die ze krijgen.’ 
Die gedachte vormde in 1995 de aanleiding voor een aantal 
Nederlandse, Britse en Zwitserse ingenieurs om de koppen bij 
elkaar te steken. Men wilde een eenvoudig apparaatje maken 
dat registreerde hoeveel UV-straling een zonnebader had 
ontvangen. Het zou een waarschuwing moeten geven als een 
bepaalde grens was overschreden. En de strandgast moest het 
apparaatje natuurlijk steeds bij zich hebben. En zo was er nog 
veel meer waaraan het ontwerp moest voldoen. 

 
Een (zeker niet volledig) programma van eisen ziet er dan uit 
zoals weergegeven in figuur 22 op de volgende bladzijde.  

 
Figuur 21 – Koortsthermometers 
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1 Makkelijk te bevestigen - ook als je schaars gekleed bent 

2 Dosis UV meten 

3 Instelbaar voor huidtype, zonnebrandmiddel, zonshoogte e.d. 

4 Werkt bij hoge temperatuur (strand) en bij lage temperatuur (wintersport) 

5 Goedkoop, gebruiksvriendelijk, hebbedingetje. 

6 Waarschuwt als de dosis is overschreden (ALARA-principe) 

7 Makkelijk af te lezen 

8 Te gebruiken op strand, bij watersport, op wintersport 

 
Figuur 22 – Programma van eisen voor een zonnemeter 

 

1.5 Uitwerkingen bedenken  

(fase 3). 
Nadat een programma van eisen is opgesteld, werk je bij fase 3 
(uitwerkingen bedenken) met een ideeëntabel voor het 
uitwerken van de taken en eigenschappen. 
1. Geef zo beknopt mogelijk de hoofdtaak van het  product 

weer.  
 (Anders gezegd: wat moet het product in de eerste plaats 

kunnen).  
    Hoofdtaak: Het de dosis UV-straling meten. 
2. Vul je in de linkerkolom de taken (afgeleid van de 

hoofdtaak) en eigenschappen (die gaan over vormgeving, 
ergonomie, milieu, manier van produceren, enz.) van het 
ontwerp in.  

 Je kunt deze taken en eigenschappen meestal afleiden uit 
de hoofdtaak en het programma van eisen. 

3. Bedenk per taak/eigenschap een aantal verschillende 
uitwerkingen.  

   Je kunt je ideeën opschrijven of tekenen.  
 Wees daarbij niet te snel tevreden. Probeer zoveel 

mogelijk uitwerkingen te bedenken. Denk nooit “dat kan 
niet” of “dat is onzin”. Daarover besluit je later als je een 
keuze maakt  uit de uitwerkingen. Laat zien waaraan je 
allemaal denkt. Verzin ook zoveel mogelijk oplossingen. Je 
leert zo “divergent” te denken. 

4. Een goed hulpmiddel bij het bedenken van uitwerkingen voor 
de taken en eigenschappen is de zogenaamde HKJ-
methode. (Zie de volgende bladzijde)  
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9. Achtergrondinformatie: De HKJ-methode 
Het bedenken van uitwerkingen voor de taken en 
eigenschappen in de ideeëntabel is goed uitvoerbaar met de 
zogenaamde “hoe kun je” vraag. 
Afgekort wordt dat de HKJ-methode genoemd. HKJ staat dus 
voor: “hoe-kun-je”. 
De bedoeling is dat je gaat bedenken wat nodig is om aan de 
gestelde opdracht te kunnen voldoen. 
Om makkelijker op ideeën te komen, zet je een deeltaak dus 
om in een "hoe kun je" vraag. 
Bij dit voorbeeld (inbraakbeveiliging met alarmsysteem) zoek je 
onder meer uitwerkingen voor de vragen "Hoe kun je deuren 
en ramen beschermen?", "Hoe kun je een poging tot inbraak 
registreren?" en “Hoe kun je een alarm laten inschakelen”, etc.  

 
In figuur 23 zie je een voorbeeld van (een deel van) een 
ideeëntabel voor de zonnemeter die gedeeltelijk is ingevuld en 
uitgewerkt.  
De nummers 1 tot en met 6 zijn taken, de nummers 7 en 8 zijn 
eigenschappen. 

Ideeëntabel voor een zonnemeter 
Hoofdtaak: UV-dosis meten 
 

Taken / 
eigenschappen 

Uitwerkingen 
1 2 3 4 

1 Bevestigen armband 
clip aan 
broek, pet of 
bh 

op zonnebril kleefbaar 

2 Meten 
compenseren voor 
niet loodrechte 
inval 

UV A+B UV B  

3 Verwerken elektronica    

4 Instellen huidtype uur van de 
dag 

beschermings-
factor transpireren 

5 Waarschuwen lampje geluid prikkeling stank 

6 Aflezen digitaal analoog zonnekracht zonnetijd 

7 Licht in 
gewicht kunststoffen aluminium rubber  

8 Waterdicht gesloten behuizing waterdichte 
hoes   

 
Figuur 23 – Ideeëntabel voor een zonnemeter 
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5. Oefenopdrachten met het programma van eisen en de 
ideeëntabel 

5.1 Schoolagenda 
Je hebt misschien nog wel een schoolagenda. Ook deze agenda 
is ontworpen volgens een ontwerpcyclus. Kijk bij deze opdracht 
in jouw eigen agenda om op “ideeën” te komen. 
Als je door jouw agenda bladert, denk dan na over de volgende 
vragen: 
• Wat is de hoofdtaak van je agenda? 
• Wat zijn de eisen? 
• Welke taken en eigenschappen volgen er uit de eisen? 
 
Vul tot slot samen met jouw groepje een programma van eisen 
en een ideeëntabel in voor een schoolagenda.  
Je hebt voor deze opdracht 15 minuten. 
Gebruik werkblad 5 in bijlage 1. 
Ook bij deze opdracht gaan we weer met elkaar vergelijken. 
Daarvoor heb je tien minuten 

5.2 Een ziekenhuisbed 
Je gaat een programma van eisen opstellen voor een nieuw 
ziekenhuisbed. 
Vervolgens maak je een ideeëntabel met taken en 
eigenschappen die je afleidt uit het programma van eisen. 
Van elke taak of eigenschap geef je vervolgens minimaal drie 
uitwerkingen. 
 
Gebruik werkblad 6 in bijlage 1. 
Je voert deze opdracht uit in duo’s of drietallen.  
Je krijgt hiervoor 20 minuten. 
Daarna gaan we de resultaten met elkaar vergelijken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 25 – Ziekenhuisbedden 

 

Figuur 24 – Schoolagenda’s 
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1.6 Het ontwerpvoorstel 
formuleren (fase 4) en het 
realiseren van het ontwerp in 
een prototype (fase 5). 
 

In §1.2 is aangegeven hoe je in fase 4 de keuzes maakt die 
resulteren in een ontwerpvoorstel. 
In fase 5 wordt een prototype van het ontwerp gemaakt. 
 
Bij opdracht 1, heb je een prototype van een voorwerp 
gemaakt met behulp van eenvoudige materialen. 
Er is je gevraagd alle gemaakte prototypes te bewaren. 
 
6. Opdracht  
Beschrijf voor jezelf kort op papier de verbeteringen die je 
destijds in de opeenvolgende prototypes hebt aangebracht. 
Maak daarbij eventueel wat schetsjes. Gebruik hiervoor 
werkblad 7 in bijlage 1. 
Ga na in hoeverre je daarbij de hele ontwerpcyclus hebt 
doorlopen. 
 
Je docent zal vervolgens een aantal leerlingen vragen hun 
bevindingen kort te presenteren.  
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1.7 Testen en evalueren van een 
prototype (fase 6). 

 
Als er een product gemaakt is, moet je vaststellen of het 
product de hoofdfunctie naar behoren uitvoert.  
Dat kun je testen door na te gaan of alle taken die in de 
ideeëntabel beschreven zijn, door het product worden 
uitgevoerd. De testresultaten ga je vervolgens evalueren.  
Ook moet je bekijken of alle genoemde eigenschappen in het 
product aanwezig zijn. 
Dit is fase 6 in de ontwerpcyclus. 
 
De ontwerper krijgt op deze manier een goed overzicht van de 
wijze waarop het nieuwe product functioneert.  
Als het product niet voldoet, kan daarna de ontwerper slimme, 
creatieve en bruikbare uitwerkingen bedenken om de 
problemen alsnog op te lossen. 
Daarbij doorloopt hij weer de ontwerpcyclus. 
Om te oefenen met de evaluatie van het functioneren van een 
product ga je aan het werk met opdracht 7. 
 

7. Opdracht 
Van bestaande maar jou onbekende producten ga je 
achterhalen wat de taken en eigenschappen van het product 
zijn.  
Dat heet productanalyse. 
Je krijgt deze producten van je docent. 

Werkwijze 
• je werkt in groepjes van 3 of 4 leerlingen 
• je gebruikt werkblad 8 “productanalyse” in bijlage 1 
• de docent geeft elk groepje 1 of 2 onbekende voorwerpen 

(pas op: sommige voorwerpen zijn kwetsbaar). 

Uitvoering 
• Bepaal welke taken en eigenschappen dit product heeft. 
• Bepaal wat de hoofdtaak van het product zou kunnen zijn. 
• Bedenk een passende naam voor het product. 
• Bedenk samen een korte tekst voor een reclameboodschap 

(een radiospotje, tv-commercial of tell-sell-presentatie). 
Kort en krachtig, zodat de reclameboodschap niet meer dan 
1 minuut duurt. 

• Voor het uitvoeren van de analyse van één product en het 
bedenken van de tell-sell-presentatie heb je 10 minuten. 
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Het is mogelijk dat je docent in deze paragraaf kiest voor een 
andere opdracht in het kader van het testen en evalueren van 
een prototype. 
De opdrachten daarvoor worden dan apart door je docent 
uitgereikt. 
 

Afsluiting 
Dit hoofdstuk 1 wordt afgesloten met een schriftelijke toets. 
Je moet weten wat de zes fasen van de ontwerpcirkel zijn 
In de toets moet je kunnen werken met de fasen één tot en met vier van ontwerpcyclus. 
Het volgende wordt dus van je verwacht: 

• je kunt een ontwerpprobleem analyseren en beschrijven 
• je kunt een programma van eisen opstellen  
• je kunt werken met een woordweb 
• je kunt een hoofdtaak formuleren 
• je bent in staat taken en eigenschappen te formuleren 
• je kunt werken met een ideeëntabel 
• je weet je in gedachten in te leven in een gesteld probleem. 
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2 Hulpmiddelen ontwerpen voor ouderen 

en mensen met een beperking 

 
Inhoud 
In dit hoofdstuk ga je in de praktijk toepassen wat je in hoofdstuk 1 hebt geleerd.  
Ook ga je werken met fase 5 en fase 6 van de ontwerpcyclus, dat zijn: 

• fase 5: een (werkend) prototype van jouw ontwerp bouwen 
• fase 6: het prototype testen en evalueren. 

 
De beoordeling vindt plaats aan de hand van: 

• het doorlopen proces (je houdt een logboek bij, dat je van je leraar krijgt) 
• het product (eventueel voorzien van een gebruiksaanwijzing) 
• de presentatie (bijvoorbeeld met behulp van posters of een powerpointpresentatie). 

 
Je maakt daarnaast kennis met simulatietechnieken, waarmee een technisch ontwerper zich kan 
inleven in de problematiek van het technisch ontwerp. 

 

 

2.1 Inleiding 
Je gaat een compleet product ontwerpen en het prototype 
testen op zijn bruikbaarheid.  
Daarbij moet je natuurlijk nagaan of alle taken en 
eigenschappen aanwezig zijn in het prototype. 
 
Een belangrijk extra onderdeel van dit hoofdstuk zijn de 
opdrachten in paragraaf 2.3. 
In deze paragraaf maak je gebruik van simulatietechnieken om 
je zo goed mogelijk in te leven in de beperkingen waarmee 
oudere mensen of mensen met een beperking te maken krijgen 
in het dagelijkse leven. Dat doe je door te simuleren (net te 
doen alsof) dat je een beperking hebt. 
Bij de opdrachten die je vervolgens gaat uitvoeren, kun je de 
gevolgen van een beperking goed ervaren. Je kruipt dus een 
beetje “in de huid” van iemand anders. 
Dit is een goede manier voor een technisch ontwerper om tot 
een analyse van een probleem te komen en vervolgens met 
oplossingen te komen die worden toegepast in het ontwerp. 
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In paragraaf 2.4 staan ontwerpopdrachten. 
Je gaat een hulpmiddel ontwerpen waarmee de mensen die te 
lijden hebben van één van de vier gesimuleerde beperkingen 
geholpen kunnen worden. Meestal voer je zo’n opdracht uit op 
basis van een beschreven probleem. 
Daarbij ga je te werk op de manier die je hebt geleerd in 
hoofdstuk 1: je volgt de methode van de ontwerpcyclus.  
Je maakt bij deze opdrachten meestal je eigen werkbladen. 
 
We beginnen paragraaf 2.2 met een probleemomschrijving. 
De simulatieopdrachten zijn daaraan gekoppeld. 
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2.2 Een beperking 

Probleemomschrijving 
Mijnheer Roest is 76 jaar en woont nog zelfstandig in een 
seniorenwoning. Toch kent ook hij de lasten van het ouder 
worden. Mijnheer Roest is erg doof en heeft reuma. 
 
Op een dag krijgt Marianne Roest, de dochter van meneer 
Roest, een bezorgd telefoontje van een buurvrouw van haar 
vader. "Gisteren belde ik bij je vader aan om voor hem het 
wasgoed te strijken. Dat kan hij immers niet meer vanwege zijn 
reuma. Maar hij deed niet open. Vanmorgen belde ik weer aan, 
maar hij deed weer niet open. Weet jij waar hij is?" 
Marianne reageert verbaasd: "Is mijn vader niet thuis? Dat is 
vreemd. Ik heb hem gisterenavond nog aan de lijn gehad! Ik zal 
eens even bij hem aanlopen en u daarna opbellen, OK?” 
Marianne gaat meteen naar haar vader en doet open met haar 
sleutel. Mijnheer Roest zit in de woonkamer de krant te lezen. 
Hij schrikt hevig als hij zijn dochter onverwacht in de kamer 
ziet staan. Hij heeft echt niet gehoord dat ze binnenkwam. Ze 
drinken samen een kop koffie. Marianne hoort de deurbel gaan 
en ziet dat haar vader niet reageert …………….! 

2.3 Simulaties 
In deze opdrachten ga je je zo goed mogelijk inleven in het 
echte probleem van beperkingen. 
Je probeert zo goed mogelijk het probleem van iemand als 
mijnheer Roest te begrijpen door in zijn huid te kruipen. 
Daarvoor dienen de vier verschillende opdrachten in deze 
paragraaf. 
 
Bij opdracht 8 simuleer je dat je doof bent. 
Bij opdracht 9 simuleer je dat je reuma hebt. 
Bij opdracht 10 simuleer je dat je blind bent.  
Bij opdracht 11 simuleer je dat je slechts één arm kan 
gebruiken.  
 
Je werkt bij deze opdrachten in groepjes van drie of vier 
leerlingen. 
De ervaringen van degene die de beperking simuleert, worden 
door de anderen vastgelegd op de werkbladen 9 tot en met 12. 
Deze werkbladen zijn niet meer opgenomen in bijlage 1, maar 
worden uitgedeeld door je docent. 
Maak ook eens een paar foto’s. 
 
Elk groepje krijgt één opdracht.  
Voor de oriëntatie op die opdracht heb je een half lesuur. 

 

Figuur 26 – De deurbel gaat… 

 

NLT2-v110 Technisch Ontwerpen in de Biomedische Technologie 29 



Daarna heb je voor het uitvoeren van de opdrachten in §3.3 één 
lesuur. In het tweede deel van het tweede lesuur moet elk 
groepje in maximaal 5 minuten aan de rest van de klas laten 
zien wat zij gedaan en/of ontdekt hebben. Gebruik hiervoor 
zonodig ►werkinstructie presenteren –algemeen in de NLT 
Toolbox. 
 

8. Opdracht: simulatie doof 
Bij deze opdracht wordt gesimuleerd dat je ernstig 
gehoorverlies hebt. 
Nodig is: een groep van vier leerlingen. 
 
a. Eerst verdelen jullie de rollen. Het is ook mogelijk dat je 

docent de verdeling maakt:  
 A = oudere die doof is; 
 B = degene die hem/haar aanspreekt; 
 C = een waarnemer die vooral op A let;  
 D = een waarnemer die vooral op B let. 
b. B kiest eerst (zonder medeweten van A!!) één van beide 

situaties (rollenspelen) die op werkblad 9 staan. A sluit de 
oren af met oordopjes en oorkappen. Dit simuleert het 
gehoorverlies.  

 A wordt geïnformeerd met “je wandelt nu in een park” of 
“je bent een dove oma, je zit thuis in een stoel en krijgt 
visite”. 

c. B benadert A vanuit  situatie 1 of 2. B praat daarbij zacht, 
om toch mimiek te hebben. 

 A en B spelen hooguit 2 minuten in de rollen van de 
gekozen situatie. 

d. C en  D observeren het rollenspelspel.  
 Op werkblad 9 staat waar je vooral op moet letten. Noteer 

je waarnemingen op het werkblad. 
e. Laat eerst de spelers A en B weergeven wat hun ervaringen 

en gevoelens tijdens het spel waren.  
 Bespreek daarna in de hele groep de waarnemingen van C 

en D. 
f. C en D beantwoorden individueel de twee vragen op het 

werkblad.  
g. Tot slot moet je in maximaal 5 minuten aan de hele klas 

jullie ervaringen presenteren. Kijk zonodig voor 
aanwijzingen over presenteren in de ► NLT-toolbox 

 Daarbij leggen jullie ook uit wat voor tips jullie bedacht 
hebben en wat jullie eventueel aan jullie gedrag tegenover 
mensen met een gehoorstoornis gaan veranderen. 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 27 - Gehoortest  
(Bron: UMC St Radboud Nijmegen) 

 

 
Figuur 28 – Doof?  
(Bron: Techna.nl)  
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9. Opdracht: simulatie reuma  
Bij deze opdracht wordt gesimuleerd dat je reuma hebt. 
Een groep van 3 leerlingen is voldoende. 
 
a. In 10. Achtergrondinformatie: reuma staat enige informatie 

over de ziekte “Reuma”. (Zie hieronder) 
 Lees deze informatie aandachtig door. Probeer te 

achterhalen wat precies de ziekteverschijnselen zijn. 
b. Reuma is lastig zonder hulpmiddelen te simuleren.  
 Op werkblad 10 staan situaties waarin iemand met reuma 

ernstig hinder van zijn handicap ondervindt. Als groep krijg 
je er één toegewezen. 

 Maak dus gebruik van eenvoudige hulpmiddelen waarmee 
reuma gesimuleerd kan worden. Gebruik daarbij de 
materialen die in het lokaal aanwezig zijn. Je kunt ook zelf 
‘hulpmiddel’ spelen. Oefen de simulatie zo dat ieder 
groepslid de toegewezen situatie kan spelen.  

c. Je docent kiest een of meer groepen die voor de klas laten 
zien hoe je als reumapatiënt met de gegeven situatie 
omgaat. Je krijgt daarbij maximaal 5 minuten. 

d. Je gaat met de beschikbare hulpmiddelen de klachten en de 
lichamelijke beperkingen die het gevolg zijn van reuma 
simuleren (nabootsen).  

 (Denk erom: je moet het gebruik van het hulpmiddel 
presenteren aan de klas) 

10. Achtergrondinformatie: reuma 
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd 
verschillende ziekten aan het ‘bewegingsapparaat’ (de 
gewrichten en omliggende weefsels).  
Mensen met reuma hebben vaak veel pijn en last van stijfheid, 
veroorzaakt door ontstekingen en/of overbelasting. Hierdoor 
zijn zij veelal ook beperkt in hun dagelijkse handelingen. 
Iedereen kan reuma krijgen, ongeacht leeftijd, levenswijze of 
geslacht. Eén op de tien Nederlanders (ruim 1,6 miljoen) heeft 
langdurige reumatische klachten. Daarmee is reuma volksziekte 
nummer 1.  
Van de meeste vormen van reuma is de oorzaak nog niet 
bekend. Reuma is nog niet te genezen, maar vaak wel te 
behandelen met therapieën en/of medicijnen.  
Zie ook URL 1. 

 

Figuur 29 – Reuma?  
(Bron: techniek12plus) 
 

 
Figuur 30 –Ontstekingsreuma  
(Bron: reumafonds) 
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Reumatische ziekten zijn grofweg in te delen in drie groepen:  
1. ontstekingsreuma: aandoeningen die zich kenmerken door 
langdurige gewrichtsontstekingen 
2. artrose: aandoening waarbij het gewrichtskraakbeen in 
kwaliteit achteruit gaat 
3. wekedelenreuma: aandoeningen waarbij de weefsels rondom 
de gewrichten overbelast zijn. 
       
Extra informatie kun je vinden op ►URL1 

10. Opdracht: simulatie blind 

Probleem 
Als iemand tijdens zijn leven blind wordt, moet die persoon 
heel veel zaken anders aanpakken en regelen. 

Situatie 
Arien is na een ongeval blind. Na een aantal weken in het 
ziekenhuis mag ze naar huis. Het valt helemaal niet mee om de 
draad weer op te pakken. Zij vindt het vooral moeilijk dat ze 
met heel veel dingen hulp nodig heeft. 
 
Je gaat nu met je groep een aantal situaties simuleren die een 
blind persoon in het dagelijkse leven in huis tegenkomt. 
Je moet die situaties zelf kiezen. Je moet wel uitleggen 
waarom je die situaties kiest. 
In elk geval neem je de volgende situaties op: 
• het spelen van een bordspel met een blind persoon, waarbij 

die persoon niet mag worden geholpen 
• het doen van tandpasta op een tandenborstel. 
 
Gebruik voor het uitvoeren van het simulatiedeel van opdracht 
10  werkblad 11. 

 
Figuur 31 - Oog 
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11. Opdracht: simulatie één bruikbare arm 
 
Probleem 
Voor heel veel dagelijkse (huishoudelijke) handelingen heb je 
allebei je handen nodig. Als je één hand niet kan gebruiken, 
moet je die dingen ook allemaal kunnen doen. 
 
Situatie 
De oom van Marco was vrachtwagenchauffeur. Hij heeft een 
paar jaar geleden een ernstig auto-ongeluk gehad. 
Daarbij is zijn arm zo ernstig beschadigd, dat hij moest worden 
afgezet. 
Helaas kan hij nu zijn beroep niet meer uitoefenen.   
Ook thuis heeft Marco’s oom veel hinder van zijn handicap.  
Bij heel veel dagelijkse handelingen heeft hij twee handen 
nodig.  
De oom is bijvoorbeeld een enthousiast amateurkok. 
Met één arm is dat een lastig uit te voeren hobby. 
Denk maar eens aan het snijden van uien, vlees, groenten 
(champignons). 
Maar ook het opendraaien van een fles (olijfolie) en het uit de 
oven halen van een hete schaal met daarin de specialiteit van 
oom: lasagne. 
 
Uitvoering 
Bij deze opdracht simuleer je dat je nog maar één bruikbare 
arm hebt. 
Bij het ervaren van deze beperking is het nodig dat je één arm 
vastmaakt op bijvoorbeeld je rug. 

Mogelijkheid 1 
Je simuleert huishoudelijke situaties of handelingen met één 
hand. 
 
Mogelijkheid 2 
Je test bestaande (huishoudelijke) apparaten bij het gebruik  
van maar één hand. 
 
Maak gebruik van werkblad 12. 
Op het werkblad staan er van beide mogelijkheden al een 
aantal ingevuld. 
Deze situaties moet je in elk geval simuleren en uitproberen. 
 
        
     
  
 
 
 
 

 

Figuur 32 – Koks 
 (Bron: techniek12plus) 

 
 

 
Figuur 33 – Eén handig kookboek 
 (Bron: Nationale Vereniging “De 
Zonnebloem”) 
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2.4 Handig ontwerpen. 
Je gaat nu een technisch ontwerp maken dat aansluit bij de 
uitgevoerde simulatieopdrachten. Dat kan een ontwerp zijn 
voor een hulpmiddel voor slechthorenden, voor blinden, voor 
mensen die reuma hebben of voor mensen die een arm hebben 
verloren, enzovoorts.  
Op de pagina’s die volgen, vind je een aantal voorbeelden van 
dergelijke ontwerpopdrachten. Wellicht spreekt één van deze 
opdrachten (opdracht 12 tot en met 21) jou (erg) aan.  
Of misschien wil je juist iets ontwerpen en maken naar 
aanleiding van wat je zelf hebt ervaren bij de 
simulatieopdrachten. Een eigen idee dus. 
Ook ervaringen van bijvoorbeeld opa’s en oma’s in de 
thuissituatie zijn soms de basis voor een technisch ontwerp 
voor een nieuw hulpmiddel of een ontwerp voor een aanpassing 
van een apparaat of voorziening.  
Het is ook mogelijk dat je zelf toevallig in aanraking bent 
geweest met een andere functiebeperking, bijvoorbeeld met 
mensen die ten gevolge van de ziekte polio een slechte 
motoriek hebben of heel weinig kracht in hun handen.  
Je mag dus ook zelf een voorstel doen aan de docent voor een 
technisch ontwerp. Zo’n technisch ontwerp moet dan natuurlijk 
wel realistisch en praktisch uitvoerbaar zijn. 
Kortom: maak een keuze en leef je uit. 
Denk er wel om: het prototype dat je uiteindelijk presenteert  
(met een gebruiksaanwijzing erbij) moet wel werken! 
 

Je werkt bij deze opdracht in principe in groepjes van drie 
leerlingen. 
 

Het ontworpen product (een hulpmiddel voor iemand met een 
beperking) wordt beoordeeld.  
De beoordeling vindt plaats aan de hand van  
• het doorlopen proces (je houdt een logboek bij, dat je van 

je leraar krijgt)  
• het product (eventueel voorzien van een 

gebruiksaanwijzing) 
• de presentatie (bijvoorbeeld met behulp van posters of een 

power point presentatie). 
 
Maak voor de presentatie gebruik van ►werkinstructie 
presenteren – algemeen in de NLT Toolbox. Maak, afhankelijk 
van de gekozen hulpmiddelen ook gebruik van ►werkinstructie 
powerpointpresentatie of ►werkinstructie posterpresentatie in 
de NLT Toolbox 
 

Voor het uitvoeren van de opdracht in deze paragraaf heb je in 
totaal 8 lesuren. Daar is de presentatie bij inbegrepen. 
De werkbladen die je nodig hebt voor een aantal opdrachten uit 
deze paragraaf kun je krijgen van je docent. 
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12. Opdracht. Een prototype: Bordspel voor blinden 

Situatie 
Arien is na een ongeval blind. Na een aantal weken in het 
ziekenhuis mag ze naar huis. Het valt helemaal niet mee om de 
draad weer op te pakken. Zij vindt het vooral moeilijk dat ze 
met heel veel dingen hulp nodig heeft. 
Arien is een echt spelletjesmens. Ze krijgt voor haar thuiskomst 
een nieuw bordspel van haar familie. Dat zal haar afleiding 
geven.  
Maar ……, is zo’n spel wel leuk als anderen je tijdens het spel 
voortdurend moeten helpen?? 
 
Als je na een ongeval of door ziekte blind geworden bent, wil je 
graag zoveel mogelijk dezelfde dingen blijven doen als vroeger.  
         
Jij gaat nu een aanpassing ontwerpen, zodat Arien thuis of met 
vrienden samen nog steeds een gezelschapsspel kan spelen. 

Uitvoering 
• ontwerp en maak een bordspel dat gespeeld kan worden 

door blinden en zienden samen  
• de blinde speler moet het spel kunnen spelen zonder hulp 

van een ander 
• maak er een reclamefolder of een sterspot (PP) bij 
• werk met de methode van de ontwerpcyclus zoals je 

geleerd hebt in hoofdstuk 1 
• gebruik werkblad 13: PvE 
• gebruik ook een logboek. 

 

Figuur 34 – Blind spelen  
(Bron: techniek12plus) 
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13. Opdracht. Een prototype: Signaalomzetter voor doven 

Probleem 
Als je niet of slecht kunt horen, mis je veel van wat er om je 
heen gebeurt. Denk nog maar even terug aan de opdrachten 
waarbij doofheid gesimuleerd is. 
Dove mensen zijn er erg goed in om dan op andere prikkels te 
letten, zoals zichtbare en voelbare. Toch kunnen dove mensen 
veel werk niet doen, omdat het bijvoorbeeld gevaarlijk zou zijn 
het wel te doen. Met de moderne techniek van vandaag zou het 
mogelijk moeten zijn om geluidssignalen om te zetten in 
signalen, die dove mensen wel kunnen verwerken, zoals 
trillingen en licht. Als dit op een goede manier gebeurt, zouden 
dove mensen wellicht werk kunnen doen dat ze graag willen, 
maar nu nog niet kunnen. 

Situatie 
Pieter is 23 jaar en doof. Hij werkt in een autobedrijf waar hij 
onderhoud uitvoert aan de auto’s van klanten. Sommige 
werkzaamheden kan Pieter niet doen, omdat die klusjes alleen 
op het gehoor te doen zijn. Verder leidt zijn doofheid soms tot 
gevaarlijke situaties, want als hij samen met een collega iets 
moet doen, kan hij niet steeds naar die collega kijken, zodat er 
van alles kan misgaan in de communicatie.  
Het is voor Pieter dus gevaarlijk dat waarschuwingssignalen 
alleen uit geluiden bestaan. Bij laswerkzaamheden bijvoorbeeld 
gebeurt het soms dat er gas blijft stromen, terwijl Pieter dat 
niet kan horen. Daarom heeft Pieter een hulpmiddel nodig om 
in bepaalde situaties op zijn werk noodzakelijke geluidssignalen 
toch op te kunnen vangen (maar met een ander zintuig!). 

Uitvoering 
• ontwerp en bouw een signaalomzetter voor doven 
• maak er een reclamefolder of een sterspot (PP) bij 
• werk met de methode van de ontwerpcyclus zoals je 

geleerd hebt in hoofdstuk 1 
• gebruik werkblad 13: PvE 
• gebruik ook een logboek. 

Tips 
Kijk eens naar ►URL2-4. 
 
Ga voor een eventueel alternatief van deze opdracht naar 
opdracht 14. 
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14. Opdracht. Een prototype: Rampenalarm voor 
slechthorenden 

 
Dit is een alternatief voor opdracht 13. 

Situatie  
Bij een brand op een industrieterrein komen grote wolken 
giftige gassen vrij. Deze wolken drijven naar een nabijgelegen 
woonwijk. De sirenes gaan af. Iedereen haast zich naar binnen 
en doet de ramen dicht. Iedereen? Nee, in de wijk lopen nog 
een paar mensen door de verlaten straten. Zij hebben geen 
alarm gehoord. Verwonderd kijken zij om zich heen, zich 
afvragend waarom het zo rustig is.  

Giframp  
Denkbeeldig? Helaas niet. Enkele jaren geleden werd Hoogvliet 
getroffen door een giframp. Slechthorenden en doven konden 
niet gewaarschuwd worden met de gebruikelijke alarmering via 
sirenes, geluidswagens en de radio. De ramp trof een 
dichtbevolkt gebied met honderden slechthorenden. Gelukkig 
bleven ongelukken uit, maar de ramp maakte wel duidelijk dat 
het huidige alarmeringssysteem niet voldoet.  
Al in 1992 heeft de NVVS (Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden) het ministerie gevraagd om maatregelen te 
nemen. Toen gebeurde er niets. Reden: geldgebrek. Pas na de 
ramp in Hoogvliet besloot het ministerie om een nieuw 
alarmsysteem te ontwikkelen. Alleen was toen nog niet 
duidelijk hoe dit systeem moest gaan werken.  

Uitvoering 
Individueel 
• Lees de probleembeschrijving in de bovenstaande inleiding 

aandachtig. 
• Stel een programma van eisen (PvE) op. Maak hierbij 

gebruik van de onderstaande randvoorwaarden. Gebruik 
werkblad 13. 

Groep 
• Vergelijk de antwoorden en stel samen een definitief PvE 

vast. Bepaal de hoofdfunctie van het systeem en zet deze 
boven de ideeëntabel. (werkblad 13) 

• Het PvE moet concreet gemaakt worden. Vul de 
ideeëntabel op het werkblad in. Zorg voor minstens drie 
uitwerkingen per functie/eis. Licht eventueel met een 
schets toe. 

• Kies het definitieve ontwerp en verantwoord je keuze. 
Noteer ook per puntje hoe je tot je definitieve ontwerp 
gekomen bent. Kom met een duidelijke motivatie. 

 
 
 

 

Figuur 35 – Een grote brand 
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Randvoorwaarden 
• Er moeten minstens twee verschillende soorten signalen 

gemeld kunnen worden. In ieder geval de sirene van het 
brandalarm. 

• De persoon moet, waar hij of zij zich ook bevindt, het 
signaal kunnen waarnemen. 

Tips voor achtergrondinformatie en ideeën 
Kijk eens naar ►URL5-6.  
 
Voer bij een zoekprogramma (zoals http://www.yahoo.nl) 
slechthorend + alarm in. Daar is ook wel het een en ander te 
vinden. 
 
 

15. Opdracht. Een prototype: Hanteerhulp voor een hete 
ovenschaal 

Probleem 
Een schaal uit een hete oven halen is een hele toer, want voor 
je het weet brand je je handen. Stel je nu eens voor wat er 
gebeurt als je maar één hand kunt gebruiken! Dan kun je het 
wel vergeten, tenzij je een goed hulpmiddel hebt.  

Situatie 
Denk nog maar even terug aan het ongeluk van de oom van 
Marco, De kookgekke vrachtwagenchauffeur die bij een ongeluk 
een arm verloor.  
 
Misschien is dat hulpmiddel zelfs ook welkom voor mensen die 
wel gewoon twee handen kunnen gebruiken, maar wat minder 
sterk zijn geworden. 
Uitvoering 
• ontwerp en bouw een hulpmiddel om met één hand hete 

schalen uit een hete oven te halen 
• maak er een reclamefolder of een sterspot (PP) bij 
• werk met de methode van de ontwerpcyclus zoals je 

geleerd hebt in hoofdstuk 1 
• gebruik werkblad 13: PvE 
• gebruik ook een logboek 

Tips 
Kijk eens naar de link: ►URL7 

 Figuur 36 – Uit de oven  
(Bron: techniek12plus) 
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16. Opdracht. Een prototype: Leeshulp 

Probleem 
Als iemand - bijvoorbeeld door een ongeluk - een arm verliest, 
kan dit later bij het werk problemen opleveren. Volgens de 
“Wet Inkomen en Arbeid” moeten werkgevers proberen 
alternatief werk aan te bieden aan werknemers die ziek worden 
of gehandicapt raken. 
Onder het kopje ‘situatie’ (hieronder) kun je lezen hoe Petra 
door het verlies van een arm haar werk niet meer goed kan 
uitvoeren. 

Situatie 
Jan werkt aan de universiteit. Veel van zijn werk doet hij aan 
de computer met allerlei ingewikkelde programma’s. Soms 
heeft Jan hulp nodig bij het werken met deze programma’s en 
daarvoor moet hij dan een handboek raadplegen.  
Elk programma heeft zijn eigen handboek waarin precies staat 
beschreven hoe het programma in elkaar steekt en hoe het 
werkt.  
Deze handboeken zijn zeer uitgebreid en hierdoor ook heel 
groot en dik.  
Bij zijn werk moet Jan dus vaak tegelijk typen op de computer 
en lezen in het handboek. Met één hand houdt hij het boek 
open en met de andere hand typt hij. Jan heeft dus tijdens zijn 
werk vaak zijn handen vol.  
Petra is de collega van Jan. Zij deed altijd hetzelfde werk. 
Probleem is echter dat Petra door een ongeluk een arm heeft 
verloren. Met één arm is het voor Petra onmogelijk om tegelijk 
het boek open te houden en te typen. Nu kan Petra haar werk 
niet meer goed doen.  
Het zou voor Petra een enorme uitkomst zijn wanneer zij het 
handboek op een standaard voor zich zou kunnen zetten zodat 
zij het boek kan lezen (en het dus niet dichtvalt) en tegelijk 
kan typen.  

Uitvoering 
• ontwerp en bouw een hulpmiddel dat het probleem van 

Petra oplost 
• maak er een reclamefolder of een sterspot (PP) bij 
• werk met de methode van de ontwerpcyclus zoals je 

geleerd hebt in hoofdstuk 1 
• gebruik werkblad 13: PvE 
• gebruik ook een logboek. 

Tips 
• Pak enkele (dikke) boeken van verschillend formaat erbij en 

doe hiermee ideeën op. 
• Maak schetsen bij al je ideeën. Het maken van een schets 

geeft snel inzicht in de bruikbaarheid van je idee.  
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17. Opdracht. Een prototype: Eenhandige inpakhulp 

Probleem 
Als iemand - bijvoorbeeld door een ongeluk - een hand verliest, 
kan dit later bij het werk problemen opleveren. Volgens de 
“Wet Inkomen en Arbeid” moeten werkgevers proberen 
alternatief werk aan te bieden aan werknemers die ziek worden 
of gehandicapt raken. 
Onder het kopje ‘situatie’ (hieronder) kun je lezen hoe een 
bedrijf een poging doet een werknemer zijn werk te laten 
uitvoeren. 

Situatie 
Een postbedrijf zoekt een manier om een gehandicapte 
werknemer inpakwerk te laten doen. Deze werknemer heeft 
slechts één hand beschikbaar. De pakjes zijn rechthoekig van 
vorm en zijn van een handzaam formaat. Ze kunnen in 
afmetingen verschillen maar zijn niet erg groot of zwaar.  

Uitvoering 
• ontwerp en bouw een “eenhandige inpakhulp” voor de 

werknemer van dit bedrijf 
• volg de methode van de ontwerpcyclus zoals je geleerd 

hebt in hoofdstuk 1 
• gebruik werkblad 13: PvE 
• gebruik eventueel ook bij het simuleren van het probleem 

de werkbladen 14a tot en met 14c. 
• gebruik een logboek. 

Tips 
Voer eerst de deelopdrachten van de oefening uit.  
Voordat je begint met het uitvoeren van deze oefening is het 
handig alvast wat te lezen over ergonomie. Ergonomie is het 
vakgebied dat zich bezig houdt met het vereenvoudigen van 
gebruiksvoorwerpen zoals keukengerei, tassen, huizen of 
auto’s. Volgens de ergonomie moet je bij het ontwerpen van 
deze gebruiksvoorwerpen goed letten op de menselijke 
eigenschappen die bij het gebruik van deze voorwerpen een rol 
spelen. 
 
Je kunt zoeken op Internet op ►URL7 en ‘gebruiksvoorwerpen’ 
of ‘eenhandig product’ enz. 
 
 

 

Figuur 37 – Inpakken  
(Bron: techniek12plus) 
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18. Opdracht. Een prototype: Kracht te kort 

Probleem 
Als je ouder wordt, gaat bewegen vaak minder soepel. Ook is 
bewegen dan vaak pijnlijk. De gewrichten worden minder 
beweeglijk en de spierkracht neemt af. De spierkracht van een 
vrouw van 70 is bijvoorbeeld minder dan 50% van de spierkracht 
van een gezonde man van 25 jaar. Verder kun je, als je ouder 
bent, je bewegingen minder goed sturen en controleren. De 
fijne motoriek wordt minder en de tastzin neemt af. Als je oud 
bent, voel je dus minder, vooral in je vingers.  
Ziekten zoals artrose en reuma, die veel voorkomen onder 
ouderen, kunnen deze problemen verergeren.  
 
Door de hierboven genoemde veranderingen krijgen veel 
ouderen problemen met verpakkingen.  
Bijna 70% van de geënquêteerden kan niet op een 'normale' 
manier een deksel van een pot draaien en zoekt zijn toevlucht 
tot allerhande kunstgrepen.  
In het uiterste geval wordt soms besloten een product niet 
meer te kopen.  
 
Je gaat een product ontwerpen dat het mogelijk maakt een 
bepaalde handeling met aanzienlijk minder kracht uit te 
voeren. 
Kies één van de volgende handelingen die een probleem 
opleveren.  
(Je mag er zelf ook één verzinnen die voor ouderen problemen 
kan opleveren, maar bespreek in dat geval je keuze eerst met 
de docent.) 
• limonadefles open maken 
• dik karton knippen met een schaar 
• kartonnen pakken openmaken 
• stekker uit het stopcontact trekken 
• een sleutel omdraaien in een slot 
• een eigen keuze (eerst overleggen met je docent). 

Uitvoering 
• ontwerp een product waardoor de gekozen handeling 

makkelijker en met minder kracht is uit te voeren. Het 
product is bedoeld voor ouderen, mensen met reuma en 
anderen die met de gekozen handeling problemen kunnen 
hebben 

• maak er een reclamefolder of een sterspot (PP) bij 
• werk met de methode van de ontwerpcyclus zoals je 

geleerd hebt in hoofdstuk 1 
• gebruik werkblad 13: PvE 
• gebruik ook een logboek. 
 

 

Figuur 38 – Moeite met verpakkingen 
Bron: 

http://www.ageing.tno.nl/aandachtsgeb
ieden/voeding/index.html 
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Informatie 

Informatie over ouderen 
Je kunt interviews houden met ouderen die je kent. Stel 
bijvoorbeeld samen een vragenlijst op en interview elk iemand. 
Ook kun je kijken op ►URL8. 

Informatie over reuma en artrose 
Veel ouderen hebben last van reuma of artrose. Als je voor 
ouderen ontwerpt moet je daar dus rekening mee houden. Voor 
informatie kun je kijken op ►URL9-10. 
 
 
 

19. Opdracht. Een prototype: Melkpakopener 

Probleem 
Zie §2.3, opdracht 9: simulatie reuma 

Situatie 
Mevrouw Hoogedoorn heeft last van gewrichtsreuma.  
Dit betekent dat het voor haar moeilijk en pijnlijk is om de 
vingers van haar hand te strekken of te buigen. Hierdoor 
ondervindt ze in het dagelijkse leven veel problemen met 
alledaagse handelingen zoals: dingen oppakken of een dop 
afschroeven. 
 
Een goed voorbeeld van een handeling waarmee ze een 
probleem heeft, is het openen van een melkpak.  
Er zijn ook veel gezonde mensen die hier problemen mee 
hebben, maar voor mevrouw Hoogedoorn is het bijna 
ondoenlijk. Vaak moet ze nu haar man vragen om dit voor haar 
te doen, maar liever zou ze het natuurlijk zelf willen kunnen. 

Uitvoering 
• ontwerp en bouw een hulpmiddel waarmee mevrouw 

Hoogedoorn voortaan zelf gemakkelijk een melkpak kan 
openen 

• maak er een reclamefolder of een sterspot (PP) bij 
• werk met de methode van de ontwerpcyclus zoals je 

geleerd hebt in hoofdstuk 1 
• gebruik werkblad 13: PvE. 
• gebruik ook een logboek. 

Aanwijzingen 
Bekijk een melkpak en ga na hoe het openingsmechanisme 
precies werkt. Beschrijf de problemen voor mensen met 
gewrichtsreuma. Dit kun je zelf ondervinden door te proberen 
het pak open te krijgen zonder je vingers verder te buigen of te 
strekken dan de meest ‘normale’ half gebogen stand. Dit kun je 
natuurlijk met enkele hulpmiddelen simuleren. 
 

 
Figuur 39 – Een pak melk  
(Bron: techniek12plus) 
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20. Opdracht. Een prototype: Grijphulp 

Probleem 
In het dagelijkse leven raap je vaak dingen op of je pakt spullen 
uit de kast. Dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar voor 
sommige mensen kan dit een groot probleem zijn.  
Als je in een rolstoel zit, kun je bijvoorbeeld geen dingen van 
de grond oprapen.  
Mensen met reuma of een spierziekte kunnen vaak slecht 
bukken, knielen of hun arm uitstrekken. Voor hen is het dus erg 
vervelend als ze hun lepel laten vallen of iets van de onderste 
(of bovenste) plank van de kast moeten hebben. 

Situatie 
Begin met vast te stellen voor welke doelgroep je een 
hulpmiddel gaat ontwerpen (zie hieronder bij ‘uitvoering’ het 
tweede punt). 
Als het lastig is om te bedenken welke functies het product 
moet vervullen en aan welke eisen het product moet voldoen, 
kun je als hulpmiddel een scenario schrijven. Dan probeer je 
een normale dag van iemand uit jullie doelgroep te beschrijven 
en bedenk je wat hij of zij allemaal tegen kan komen.  
 
Bedenk dat er ook dingen kunnen misgaan. Bijvoorbeeld: bij het 
aankleden laat je je T-shirt op de grond vallen.  
Bedenk verder dat er voor verschillende voorwerpen ook 
verschillende manieren kunnen zijn om ze op te pakken (denk 
bijvoorbeeld aan het verschil tussen het oppakken van een 
handdoek en het oppakken van een vork.)  

Uitvoering 
• ontwerp en bouw een product om dingen op te pakken waar 

je niet bij kunt. 
• kies één van volgende doelgroepen uit om het product voor 

te ontwerpen: 
- een kind in een rolstoel 
- een jongere met een spierziekte 
- een oudere met reuma. 
• volg de methode van de ontwerpcirkel zoals je geleerd hebt 
• gebruik werkblad 13: PvE 
• gebruik een logboek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 40 – Iets oppakken  
(Bron: techniek12plus) 
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Informatie 

Rolstoelen e.d. voor kinderen 
►URL11 

Kinderen in een rolstoel 
►URL12-13 Over spina bifida kun je ook meer lezen op 
►URL14. 

Spierziekten 
►URL15-16   

Jongeren met een spierziekte 
Om iets meer te weten over het leven met een spierziekte kun 
je eens op de websites ►URL17-18 kijken. Overigens kunnen 
deze jongeren door de zeer ernstige vorm van de spierziekte 
geen gebruik meer maken van een grijphulp. 

Informatie over ouderen 
Je kunt interviews houden met ouderen die je kent. Stel 
bijvoorbeeld samen een vragenlijst op en interview elk iemand. 
Ook kun je kijken op ►URL8. 

Reuma 
►URL9-10 en ►URL19 
 
 
 
 

Figuur 41 – Ontwerp rolstoel 
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21. Opdracht. Een prototype: Jas ophangen 

Probleem 
Veel ouderen krijgen problemen met hun gewrichten.  
Hierdoor worden de simpelste dingen, zoals het ophangen van 
een jas, een pijnlijke en soms onmogelijke opgave. 
Zie ook §2.3, opdracht 9: simulatie reuma. 

Situatie 
Chantal gooit altijd haar jas op de bank als ze thuiskomt. Ze is 
vaak te lui om haar jas op de kapstok te hangen. Pas wanneer 
haar moeder er weer eens wat van zegt, hangt Chantal haar jas 
netjes aan de kapstok. Voor Chantal is het geen probleem om 
de jas op te hangen, ze doet het alleen niet graag.  
 
De opa van Chantal heeft zijn hele leven hard gewerkt als 
slager. Hij heeft al een paar jaar last van pijn in zijn schouders. 
Hij heeft daar zoveel last van dat hij zijn handen niet meer 
boven schouderhoogte kan krijgen. Daardoor kan hij niet meer 
zelf zijn jas ophangen.  
Het zou voor de opa van Chantal een grote uitkomst zijn 
wanneer er een hulpmiddel zou zijn waardoor hij wél zelf zijn 
jas kan ophangen. Dan kan hij tenminste ook zijn natte 
regenjas goed laten drogen door deze hoog op te hangen. 

Uitvoering 
• ontwerp een hulpmiddel of een kapstok die het probleem 

voor de opa van Chantal oplost 
• volg de methode van de ontwerpcirkel zoals je geleerd hebt 
• gebruik werkblad 13: PvE 
• gebruik een logboek. 

Tips 
• Pak je jas erbij en zoek uit welke handelingen er komen 

kijken bij het ophangen van een jas. 
• Maak schetsen bij al je ideeën. Het maken van een schets 

geeft snel inzicht in de bruikbaarheid van je idee.  

Informatie 
Kijk eens op de websites ►URL20-22. 

 

Figuur 42 – Kapstok (Bron: 
techniek12plus) 
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3 Biomedische technologie 

 

Inhoud 
In dit hoofdstuk ga je alle kennis en vaardigheden van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 toepassen in één 
(grote) praktische opdracht in het kader van de BMT.  
Een groot deel van de informatie die nodig is voor deze opdracht zul je daarbij zelf moeten 
opzoeken en verzamelen. 
 
De beoordeling vindt plaats aan de hand van: 

• het doorlopen proces (je houdt een logboek bij, dat je van je leraar krijgt)  
• het product (eventueel voorzien van een gebruiksaanwijzing) 
• de presentatie (bijvoorbeeld met behulp van posters of een powerpointpresentatie). 

 

3.1 Inleiding en werkwijze bij 
praktische opdrachten BMT 

 
In de inleiding van deze module is al aangegeven dat technisch 
ontwerpen in de biomedische technologie (BMT) een heel 
“bijzondere tak van sport” is. Je hebt ook gezien dat de 
werkterreinen van BMT zeer verschillend zijn. Daardoor is de 
problematiek van de verschillende keuzeopdrachten dan ook 
zeer verschillend.  
 
 

11. Achtergrondinformatie: biomedische 
technologie 
 
Het fascinerende van Biomedische Technologie is dat deze zich 
bezighoudt met de meest ingewikkelde machine die er bestaat: 
het menselijk lichaam.  
Vragen die je in de BMT telkens weer  tegenkomt, zijn onder 
andere: 
Hoe zit het lichaam nu eigenlijk in elkaar en hoe werkt het 
precies?  
Hoe werkt bijvoorbeeld een hartklep en hoe kun je deze zo 
goed mogelijk namaken? Kunnen we moleculair verklaren hoe 
medicijnen zich in het lichaam gedragen en kunnen we op basis 
daarvan een systeem bedenken om een nieuw medicijn op de 
juiste plaats in het lichaam te brengen?  
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Bij beantwoording van vragen uit de geneeskunde en de 
biologie is steeds vaker de inzet van technische specialisten 
vereist.  
Biomedische technologen integreren kennis uit de natuurkunde, 
wiskunde, elektrotechniek, scheikunde, werktuigbouwkunde en 
de informatica en passen deze toe op het menselijk lichaam. 

(Bron : http://www.techniek12plus.nl) 

Zie voor praktijkvoorbeelden ►URL23. 

Randvoorwaarden en werkwijze 
Je werkt samen in een groepje van drie mensen.  
Jullie praktische opdracht wordt beoordeeld aan de hand van 
het proces, het product en de presentatie.  
Voor het uitvoeren van de gehele opdracht heb je 10 lesuren de 
tijd. 
Bij het uitvoeren van deze opdracht houd je een logboek bij. 
Dat krijg je van je docent. 
In dit logboek komen het procesverslag met alle werkbladen, 
schetsen, afspraken en keuzes die gemaakt zijn in het 
ontwerpproces.  
Tevens houd je bij hoeveel tijd je hebt besteed aan de 
verschillende onderdelen.  
Noteer ook de gebruikte bronnen volledig en geef in 
steekwoorden een samenvatting van de bron. 
 
In de laatste les presenteer je het product aan de klas. 
Je presentatie bevat in elk geval: 
• een duidelijke beschrijving van het probleem 
• je programma van eisen 
• je ingevulde ideeëntabel 
• een toelichting op de gemaakte keuzes uit de ideeëntabel 
• een toelichting op je werkproces aan de hand van een 

aantal foto’s 
• de evaluatie van de opdracht die je in je logboek hebt 

gemaakt. 
 
Je kunt presenteren met behulp van bijvoorbeeld een poster of 
powerpointpresentatie. 
Maak voor de presentatie gebruik van ►werkinstructie 
presenteren – algemeen in de NLT Toolbox. Maak, afhankelijk 
van de gekozen hulpmiddelen ook gebruik van ►werkinstructie 
powerpointpresentatie of ►werkinstructie posterpresentatie in 
de NLT Toolbox 
 
Je wordt beoordeeld met behulp van een scoreformulier. Dat 
krijg je van je docent. 
Let goed op de “GO / NO GO” momenten. 
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Je kiest een opdracht uit één van de volgende werkterreinen:  
• een ziekenhuis in een ontwikkelingsland, zoals Tanzania  
• een afdeling voorlichting van een thuiszorginstelling in jouw 

woonplaats 
• de commerciële markt voor medische thuisproducten 
• de farmaceutische industrie. 
• biomechanical enginering 
 

3.2 De praktische opdrachten 
In deze paragraaf staan de opdrachten op de verschillende 
werkterreinen. 

Werkterrein ontwikkelingslanden 
Je bent arts in het ontwikkelingsland Tanzania. Je hebt weinig 
geld en faciliteiten en moet roeien met de riemen die je hebt. 
Om met eenvoudige middelen een probleem op te lossen, moet 
je creatief zijn. 
 
Opdrachten op dit terrein 
 22. Medicijnen afwegen 
 23. Urinetest 

Werkterrein voorlichting gezondheidszorg 
Je werkt bij de afdeling voorlichting van een 
gezondheidsinstelling zoals de nierstichting of de Nederlandse 
Hartstichting. Regelmatig geef je voorlichting over een 
bepaalde ziekte of over het gebruik van een apparaat. Om de 
werking van een orgaan of de aantasting van dat orgaan te 
laten zien, gebruik je modellen van dat orgaan. Om de werking 
van apparaten en hulpmiddelen goed te kunnen demonstreren, 
heb je modellen van die apparaten en hulpmiddelen nodig.  
Je gebruikt je creativiteit om deze modellen zelf te ontwerpen 
en te realiseren. 
 
Opdrachten op dit terrein 
 24. Voorlichting hartfunctie 
 25. Voorlichtingscampagne waterzuigfles 

Werkterrein ziekenhuis en thuiszorg 
Je bent een ontwerper die gespecialiseerd is in de biomedische 
technologie. Het bedrijf waarbij je in dienst bent, levert 
producten aan bijvoorbeeld de thuiszorginstellingen, 
bejaardenhuizen of particulieren.  
Je opdracht is het oplossen van een probleem in de 
gezondheidszorg. Hierbij doe je eerst medisch en technologisch 
achtergrondonderzoek om het probleem goed te doorgronden 
en diverse uitwerkingen aan te dragen. Je maakt een totaal of 
een deelprototype van je ontwerp.  
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Opdrachten op dit terrein 
 26. Mitella 
 27. Hartklep 
 28. Stoel die je steunt 
 29. Sokaantrekhulpmiddel 

Werkterrein farmaceutisch industrie 
Je bent een ontwerper die gespecialiseerd is in de biomedische 
technologie. Je bent werkzaam in de farmaceutische industrie. 
Als ontwerper kom je onderstaande uitdagende opdrachten 
tegen. Je gebruikt je kennis en je creativiteit om tot een goede 
oplossing te komen. Je maakt een totaal of een deelprototype 
van je ontwerp. 
 
Opdrachten op dit terrein 
 30. Medicijndoosje 
 31. Draagbaar dialyse apparaat 
 32. Medicijnproductie 
 

Werkterrein biomechanical enginering 
Je bent een student die afstudeert bij de vakgroep 
“Biomechanical Engineering”, onderdeel van de faculteit 
Werktuigbouw van de Technische Universiteit Delft. Jouw 
afstudeeropdracht is om een toekomstig hulpmiddel te 
ontwerpen voor mensen die een progressieve spierziekte zoals 
SMA of ALS hebben. Het hulpmiddel moet in 2025 te realiseren 
zijn. 
 

Opdrachten op dit terrein 
33. Conceptueel ontwerp voor een hulpmiddel bij SMA 
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22. Opdracht: Medicijn afwegen (werkterrein: 
ontwikkelingslanden) 

Probleemomschrijving 
Je bent tropenarts in een winderig veldhospitaal in de Centraal-
Afrikaanse republiek.  
Je krijgt medicijnen van Artsen zonder grenzen toegestuurd. 
Deze medicijnen zijn echter niet in de doseringen geleverd, die 
jij wilt voorschrijven. Je gaat ze in kleine porties aan je 
patiënten meegeven. 
Je krijgt potten met 100 tot 1000 gram per pot. De uit te delen 
porties medicijn liggen in de orde van grootte van 100 tot 500 
mg.  

Uitvoering 
• ontwerp een weegschaal zodanig dat je kleine 

hoeveelheden nauwkeurig kunt meten. 
• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 

Informatie zoeken 
Google op internet naar diverse hulporganisaties. 
Maak een woordweb met ‘wegen van lichte poederachtige 
stoffen’   
Neem een pot “Completa” of een ander poeder als 
voorbeeldmedicijn.  
Bedenk wat je allemaal kunt tegenkomen. Bijvoorbeeld:  
• Waait het poeder weg bij een windvlaag?  
• Hoe kun je binnen een weegfout van 10% blijven?  
• Is het poeder hygroscopisch?  
• Welke apparatuur gebruik/ontwerp je om je materiaal te 

scheppen?  
• Hoe verpak je dit poeder?  
• enzovoorts 
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23. Opdracht: Urinetest (werkterrein: ontwikkelingslanden) 

Probleemomschrijving 
Nadina is net 65 geworden en woont in een ontwikkelingsland in 
Afrika. Ze heeft pijn in haar onderbuik. Nadina gaat naar de 
dokterspost. Ze wil weten waar de pijn in haar onderbuik 
vandaan komt. De dokter heeft vandaag geen tijd. Er is een 
groot tekort aan artsen. Toch wil ze graag weten wat haar 
mankeert.  
Als Nadina in Nederland zou wonen, zou de doktersassistent 
Nadina adviseren om bij de drogist een pakket met zelftesten 
te kopen. De testen leveren basisgegevens die iets zeggen over 
iemands gezondheid. Het zijn een paar urinetesten, waarmee 
je de zuurgraad, het eiwit- en het suikergehalte meet. De 
dokter beoordeelt dan later de uitslagen en onderneemt zo 
nodig actie. 
De teststrook voor bijvoorbeeld de zuurgraad moet kunnen 
aangeven of de pH hoog, laag, dan wel in het midden ligt. 

Uitvoering 
• ontwerp een urinetest waarmee Nadina onder andere de 

zuurgraad van haar urine kan bepalen 
• ontwerp ook een test waarmee Nadina het eiwitgehalte of 

suikergehalte van de urine kan bepalen 
• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• bedenk dat je deze test zelf moet maken, met eenvoudige 

middelen; je bent immers in een ontwikkelingsland 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 

Informatie zoeken 
Oriënteer je op het probleem. De eerste hoofdfunctie van de 
eerste test is het bepalen van de zuurgraad (pH) van urine.  
Wat is een pH? Wat is de normale pH-waarde van een gezond 
persoon? Wanneer wordt een pH-waarde als abnormaal 
beschouwd?  
Voordat je zelf iets gaat ontwerpen, is het altijd slim om 
bestaande producten te bekijken. Zoek op internet, ga naar 
een apotheek of drogist, vraag aan de sectie biologie of 
scheikunde of daar testen zijn om te zien of te gebruiken. Hoe 
werkt bijvoorbeeld een teststrookje? Bekijk de teststrookjes 
met je groep en overleg met elkaar hoe die strookjes zijn 
gemaakt. 

 

Figuur 43 - Erlenmeyers 
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Is er één indicator gebruikt of meer? En wat is een indicator? 
Hoe zijn de indicatoren op het strookje aangebracht? Op welke 
manier zijn de teststrookjes in de fabriek gemaakt? Wat kun je 
eenvoudig zelf namaken en wat niet?  
Schrijf je informatie en je bevindingen steeds op in je 
procesverslag.  
 
Bron: http://www.techniek12plus.nl 
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24. Opdracht: Voorlichting hartfunctie (werkterrein: 
voorlichting gezondheidszorg) 

Probleemomschrijving 
Jouw opa wordt merkbaar ouder en heeft moeite met 
inspanningen zoals traplopen en fietsen. Uit onderzoek in het 
ziekenhuis blijkt dat een van zijn hartkleppen niet meer goed 
werkt. Besloten wordt dat zijn hartklep vervangen wordt. Hij 
zal daarvoor een operatie ondergaan.  
 
Jouw opa wil goed begrijpen wat er gaat gebeuren en waarom.  
Jij gaat hem hierbij helpen door een model te bouwen van het 
hart en, een deel van, de bloedsomloop, zodat je precies kunt 
uitleggen wat het nut is van een goed werkend hart, en wat er 
met zijn hartkleppen gebeurt tijdens de operatie. 

Uitvoering 
• ontwerp en maak een model van het hart en het stromen 

van het bloed daar doorheen, de verschillende 
compartimenten van het hart en de kleppen in het hart 
moeten herkenbaar zijn 

• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• maak er een duidelijke beschrijving bij. 

Informatie zoeken 
Je gaat je eerst oriënteren,. Hoe zit het hart in elkaar? Hoe 
werkt het hart? Wat is de rol van hartkleppen? Maak hiervoor 
een woordweb.  
Stel een lijstje van vragen op, zodat je gericht kunt gaan 
zoeken.  
 
Maak een bronnenlijst (ook met websites) zodat je de bron 
later kunt terugvinden voor aanvullende info. Zet onder elke 
bron, waarom je deze bron betrouwbaar acht. 
 
Aanwijzingen voor bronnen: BINAS, Biodata, Biologiemethode, 
medische encyclopedie, ►URL24-25. 
 
Google op hart. 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 44 - Hart 
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25. Opdracht: Voorlichting waterzuigfles (werkterrein: 
voorlichting gezondheidszorg) 

Probleemomschrijving 
Er is een knijpfles en waterzuigfles (Lifestraw) ontwikkeld om 
drinkwater zelf te zuiveren. 
Hoe kun jij ervoor zorgen dat deze waterzuigfles ook gebruikt 
gaat worden?  
Hoe zet je een campagne op om te zorgen dat deze zuigfles 
overal verkrijgbaar is en ook gebruikt gaat worden in Afrika?  
Hoe kun je deze zo goedkoop mogelijk produceren, zodat de 
mensen hem kunnen krijgen of kopen voor heel weinig geld? 

Uitvoering 
• ontwerp een campagne om de zuigfles ook daadwerkelijk in 

gebruik te krijgen 
• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• beschrijf een duidelijke campagne 
• extra mogelijkheid: bedenk zelf een product op het gebied 

van gezondheid dat in een ontwikkelingsland nodig is, volg 
hierbij weer de ontwerpcyclus. 

Informatie zoeken 
Bezoek de site ►URL26 
Bekijk hoe je een campagne in een ontwikkelingsland opzet. 
Bedenk dat je heel goed moet weten hoe deze knijpfles werkt, 
om een goede voorlichtingscampagne op te zetten. 
 
 
Suggestie voor een nieuwe of vervolgopdracht: 
In ontwikkelingsland Laos koken de mensen wel het water 
alvorens het voor consumptie te gebruiken. De noodzaak 
daarvan is doorgedrongen. Recentelijk bleek echter dat ze dat 
water vervolgens in een vies bekertje of bakje bewaren tot de 
volgende dag! Hoe zou je water wel goed kunnen bewaren? 
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26. Opdracht: Mitella (werkterrein: ziekenhuis en thuiszorg) 

Probleemomschrijving 
Gebroken arm, scheurtje erin of verzwikt? 
De arm gaat in een mitella. Wanneer je je arm breekt, moet de 
arm vaak in een mitella. Die hangt dan om je nek.  
Na verloop van tijd krijg je dan ook vaak pijn aan je nek.  
Dus moet je mitella regelmatig anders ingesteld worden.  
Na een poosje is de mitella natuurlijk ook toe aan een 
wasbeurt. 

Uitvoering 
• ontwerp een nieuwe manier om je gebroken arm te dragen 

en die minder of niet belastend is voor de nek 
• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houdt steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 
 
 

Informatie zoeken 
Oriënteer je op het dragen van een mitella. Dat kan onder 
andere op de volgende manieren. 
• interview een medeleerling of andere persoon in je 

omgeving, die een mitella heeft gebruikt 
• breng een bezoek aan de plaatselijke ‘zorgwinkel’, vaak 

verbonden aan een ziektekostenverzekeraar 
• draag zelf eens een uurtje een mitella. 
 
Inventariseer wat goed beviel en wat niet.  
Denk aan de pijn/drukpunten van de mitella(‘s). 
Schrijf alle voor- en nadelen van de bestaande modellen op.  
Google binnen ‘afbeeldingen’ op ‘mitella’ en klik door op de 
gevonden medische mitella’s. Bekijk de verschillende mitella’s 
die er op de (internet)markt zijn. 

 
Figuur 45 - Mitella 
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27. Opdracht: Hartklep (werkterrein: ziekenhuis en 
thuiszorg) 

Probleemomschrijving 
Je oma wordt merkbaar ouder en heeft moeite met 
inspanningen zoals traplopen en fietsen. Uit onderzoek in het 
ziekenhuis blijkt dat een van haar hartkleppen niet meer werkt. 
Besloten wordt dat haar hartklep vervangen wordt. Zij zal 
daarvoor een operatie ondergaan.  

Uitvoering 
• ontwerp en maak een model van een hartklep 
• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 
 

Informatie zoeken 
Je gaat je eerst oriënteren. Hoe zit het hart in elkaar? Hoe 
werkt het hart? Wat is de rol van hartkleppen?  
Maak hiervoor een woordweb.  
Stel een lijstje van vragen op zodat je gericht kunt gaan 
zoeken.  
Bijvoorbeeld: welke hartkleppen doen het niet? (Er zijn twee 
soorten.) Welke materialen kun je gebruiken? 
 
Maak een bronnenlijst (ook met websites) zodat je de bron 
later kunt terugvinden voor aanvullende info. Zet onder elke 
bron, waarom je deze bron betrouwbaar acht. 
 
Aanwijzingen voor bronnen: BINAS, Biodata, Biologiemethode, 
medische encyclopedie, ►URL24-25.Google op hart(klep).  

 
Figuur 46 - Biologische kunstkleppen 
(Bron: 
http://www.lumc.nl/2070/patientenzor
g/operaties/replacement.html) 
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28. Opdracht: Stoel die je steunt (werkterrein: ziekenhuis 
en thuiszorg) 

Probleemomschrijving (naar http://www.techniek12plus.nl) 
"Hé, Mark! Kom je weer even sfeer proeven op de 
administratie?” Zijn collega’s begroeten hem enthousiast. Mark 
is een half jaar geleden “door z’n rug” gegaan.  
"Yes, ik mag weer een beetje beginnen. Maar ik moet heel 
voorzichtig zijn met lang zitten. Voor je 't weet ben ik weer 
terug bij af. Er wordt nu een speciale stoel voor me ontworpen. 
Die geeft me aan wanneer ik niet goed zit." 
Sommige mensen hebben een gevoelige rug.  
Of ze zijn vanwege hun rug in de WAO terechtgekomen. 
Verkeerd op een stoel zitten kan funest zijn voor hun rug.  
Vaak krijg je door pijn pas in de gaten dat je een verkeerde 
zithouding hebt. Dat had je liever eerder geweten. 

Uitvoering 
• ontwerp een stoel die aangeeft of je houding goed of slecht 

is 
• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 

Informatie zoeken 
Je gaat je eerst oriënteren. Stel een lijstje van vragen op zodat 
je gericht kunt gaan zoeken 
 
Kijk eens op ►URL27-34. 
Maak ook een woordweb  
 
Maak een bronnenlijst (ook met websites) zodat je de bron 
later kunt terugvinden voor aanvullende info. Zet onder elke 
bron, waarom je deze bron betrouwbaar acht. 

 
Figuur 47 – Verkeerde houding 
(Bron: techniek12plus) 
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29. Opdracht: Sokaantrekapparaat (werkterrein: ziekenhuis 
en thuiszorg) 

Probleemomschrijving 
Je docente biologie ligt thuis met een stevige hernia. Ze heeft 
een hernia L5-S1. Daardoor kan ze niet buigen en bukken. Ook 
kan ze slecht zitten. 
’s Morgens wil ze graag zelf haar sokken kunnen aandoen, maar 
ze kan niet bij haar voeten. Ze kan ’s ochtends vroeg ook niet 
langer dan twee tot drie minuten achter elkaar staan. Ze moet 
dan steeds wachten op iemand van de thuiszorg die haar kan 
helpen bij het aankleden.  
Je begrijpt dat ze graag zelfstandig haar sokken wil aandoen, 
want het is ’s morgens best koud op de vloer. Ze roept de hulp 
van jullie in om een hulpmiddel te ontwerpen waarmee ze het 
liefst liggend of staand haar sokken kan aantrekken. Het 
hulpmiddel van de foto, heeft touwtjes die snel door elkaar 
gaan. Hierdoor valt het hulpmiddel snel op de grond en moet ze 
dat met de ‘helping hand’ (ook een thuiszorghulpmiddel) weer 
oppakken.  
 

Uitvoering 
• ontwerp en maak een sokaantrekker 
• volg hierbij de methode van de ontwerpcyclus  
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• maak de sokaantrekker en laat andere personen deze 

uitproberen, pas zonodig je prototype aan 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij.  
 

Informatie zoeken 
Je gaat je eerst oriënteren. Wat weet je nog van het skelet, de 
spieren en het zenuwstelsel?  
Wat is de functie van de dubbele S van de ruggenwervelkolom? 
Welke functies hebben de kraakbeenschijven? Waar precies 
verlaten de zenuwen de wervelkolom / het ruggenmerg?  
Simuleer het probleem, door de onderrug te fixeren.  
Realiseer je dat jouw zieke docent ook nauwelijks door haar 
knieën kan zakken als ze staat. Op bed, liggend op haar rug kan 
ze wel haar been iets verder omhoog brengen dan wanneer ze 
staat, maar ze kan nog steeds niet met haar handen bij haar 
voeten.  
PS. Als de sokaantrekker werkt, buig je dan ook eens over het 
aantrekken van sloffen, schoenen of een schone onderbroek! 

 
 
Figuur 48 - Sokaantrekker 
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30. Opdracht: Medicijnendoosje (werkterrein: 
farmaceutische industrie) 

Probleemomschrijving 
Hassan vertelt aan zijn oma, dat hij het volgende op internet 
heeft gelezen :  
‘Zorgverzekeraar Zilveren Kruis voert een experiment uit 
waarbij Hiv-patiënten per sms herinnerd worden aan het 
innemen van hun medicijnen. Het sms'je als geheugensteun bij 
het innemen van medicijnen wordt in de toekomst wellicht ook 
voor andere patiënten ingezet. De patiënten die aan de proef 
meedoen, krijgen een speciaal medicijnendoosje, dat kan 
registreren of iemand zijn pillen wel tijdig inneemt. Als iemand 
dreigt zijn pillen te vergeten, geeft het medicijnendoosje een 
signaal af, waarop de patiënt per sms aan zijn medicijnen 
herinnerd wordt. De proef wordt gedaan bij Hiv-patiënten, 
omdat het voor hen erg belangrijk is dat zij hun medicijnen op 
vaste tijdstippen innemen.  
Indien de proef in het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwen 
Gasthuis slaagt, overweegt Zilveren Kruis om de sms-
herinneringsdienst als aanvullende verzekering in het 
ziektekostenpakket op te nemen.’  
(Bron : 
http://www.dekinderconsument.nl/pers.php?newsid=92) 
 
De oma van Hassan wil ook een dergelijk systeem want:  
Oma woont nog zelfstandig, maar ze heeft de ziekte van 
Parkinson en ze heeft daardoor moeite om de medicijnen die ze 
moet innemen, goed uit de doosjes te halen.  
Ook heeft ze er moeite mee de goede hoeveelheden in te 
nemen en weet ze soms niet meer of ze de goede medicijnen 
inneemt.  
Oma moet poeders innemen (die zitten in een zakje) en ook 
losse capsules uit een doosje en kleine pilletjes uit een 
doordrukstrip.  
Van deze kleine pilletjes moet ze steeds een halve innemen.  
Soms vergeet ze wel eens haar medicijnen in te nemen.  
Ze zou graag op een praktische manier aan het innemen van 
haar medicijnen herinnerd willen worden. Maar hoe een Sms’je 
werkt weet ze eigenlijk niet zo goed. 

 
Figuur 49 – Pillendoos  

 

NLT2-v110 Technisch Ontwerpen in de Biomedische Technologie 59 



Uitvoering 
• ontwerp een systeem om deze medicijnen zo goed mogelijk 

in te kunnen nemen, zonder fouten te maken en zodanig 
dat er geen pillen of poeders verloren gaan 

• ontwerp (ook) een herinneringssysteem hiervoor dat in het 
doosje zit en registreert of de betreffende medicijnen zijn 
ingenomen 

• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 

Informatie zoeken 
Zoek informatie over de ziekte van Parkinson. 
Bekijk en onderzoek de verschillende soorten medicijnen die er 
op de markt zijn, ga bijvoorbeeld op bezoek bij een apotheek 
of drogist. Maak hiervan een lijst. 
Doe een verkennend marktonderzoek van de pillendoosjes en 
dispensors en /of alarmsystemen die er reeds op de markt zijn. 
Inventariseer alle voor- en nadelen van de bestaande 
oplossingen. 
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31. Opdracht: Draagbaar dialyseapparaat (werkterrein: 
farmaceutische industrie) 

Probleemomschrijving 
De nieren van jouw buurmeisje functioneren niet 100%. Als ze 
er niks aan doet, vergiftigt ze zichzelf. Daarom gaat ze gaat 
iedere week voor een nierdialyse naar het ziekenhuis. Dat is 
heel vervelend, want een dialyse kost veel tijd, omdat je dan 
geen andere dingen kunt doen. Ze zou graag die tijd anders 
doorbrengen.  
Een draagbaar dialyseapparaat zou haar leven een stuk 
makkelijker maken. 

Uitvoering 
• ontwerp en maak een model voor een draagbaar 

dialyseapparaat. Hiervoor moet je je eerst verdiepen in wat 
dialyse nu precies is en betekent voor iemand (zie ook 
onder het kopje ‘informatie zoeken’)  

• volg hierbij de methode van de ontwerpcyclus 
• houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 

Informatie zoeken 
Je gaat je eerst oriënteren. Wat weet je nog van biologie uit de 
onderbouw? Wat is de functie van de nier?  
Tegen welke problemen loop je op, en welke oplossingen zijn 
hiervoor?  
Zijn dit soort apparaten al op de markt en kunnen die makkelijk 
ingezet worden?  
Bronnen: Een biologieboek.  
Mogelijke info van internet ►URL36-40. 
Als je zelf verder naar andere sites zoekt: is de site 
betrouwbaar? 

 

Figuur 50 - Schematisch overzicht van 
Kolffs roterende kunstnier. Uit: 
Replacement of renal function by dialysis: 
a textbook of dialysis. Figure 15a, p.31/ 
edited by J.F. Maher. 3rd ed. © 1989 met 
vriendelijke toestemming van Kluwer 
Academic Publishers.  

(bron : http://www.kennislink.nl) 
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32. Opdracht: Medicijnproductie (werkterrein: 
farmaceutische industrie) 

Probleemomschrijving 
Elke dertig seconden sterft een kind aan malaria. 
Voor westerse toeristen is malaria vrijwel geen probleem meer, 
maar vooral in Afrika is het nog altijd één van de dodelijkste 
ziekten ter wereld. 
Daarbij komt nog dat de meest gebruikte medicijnen, 
chloroquine en fansidar, in een steeds groter aantal gevallen 
niet meer werken. In sommige gebieden sterft daardoor 90 
procent van de mensen met malaria, voornamelijk kinderen.  
Sinds enkele jaren is er een goed alternatief, dat het overgrote 
aantal van de slachtoffers kan redden. Het wordt gewonnen uit 
de Chinese plant artemisia annua. De werkzame stof, 
artemisine, werkt snel en kent weinig bijwerkingen. Artemisine 
wordt in combinatie met een ander antimalariamiddel geslikt 
om ontwikkeling van resistentie te voorkomen. Deze zogeheten 
ACT-therapie (artemisine combinatie therapie) is op dit 
moment de beste behandeling tegen malaria. Nadeel is dat het 
medicijn relatief duur is. 
Helaas verloopt de invoering van ACT moeizaam. Hoewel 33 
Afrikaanse landen besloten hebben over te schakelen op ACT, 
zijn maar 9 daarvan ook werkelijk begonnen met de toepassing 
van het medicijn.  
Belangrijk probleem hierbij is dat er wereldwijd niet genoeg 
ACT wordt geproduceerd.  
(Bron: http://www.artsenzondergrenzen.nl) 

Uitvoering 
• ontwerp een mogelijkheid voor opschaling van de productie 

van dit medicijn, zodat er makkelijker wel genoeg ACT 
geproduceerd kan gaan worden of  ontwerp een 
synthetische manier van productie van dit medicijn in een 
(chemisch) laboratorium 

• volg de methode van de ontwerpcyclus 
• houdt steeds een logboek en een procesverslag bij 
• maak een ontwerpvoorstel en leg dit aan je docent voor 
• maak een lijst met de noodzakelijke materialen en leg deze 

voor aan je docent 
• schrijf er een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 

Informatie zoeken 
‘Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden ieder jaar 
tot twee miljoen mensen aan malaria. De ziekte komt 
voornamelijk voor in het gebied ten zuiden van de Sahara in 
Afrika, en maakt vooral slachtoffers onder kinderen: in 90 % van 
de dodelijke slachtoffers gaat het om kinderen jonger dan vijf 
jaar. Elke dertig seconden sterft een kind aan malaria. Malaria 
komt het meest voor op het platteland in de armste landen, 
vooral in gebieden waar oorlog en honger heersen en grote 

 

Figuur 51 - Malariamug  (Bron: 
wikipedia) 
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vluchtelingenstromen bestaan. Op sommige plekken heeft 
malaria epidemische vormen aangenomen. De ziekte heeft 
verstrekkende gevolgen. Mensen kunnen niet of minder werken 
en zijn niet in staat een inkomen te verwerven. Malaria legt 
een enorme druk op de gezondheidszorg en de kosten van 
behandeling zijn enorm. 

(Bron: www.artsenzondergrenzen.nl)  
 
Info: ►URL41, 42 (of  Kwartaalblad van Memisa/Cordaid, mei 
2007 pg 12-13). 
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33. Opdracht: Conceptueel ontwerp van een hulpmiddel bij 
SMA (werkterrein: biomechanical enginering) 

Probleemomschrijving 
Je bent student aan de TU Delft. Je gaat jouw 
afstudeeropdracht uitvoeren bij de vakgroep Biomechanical 
Enginering van dr.ir. Just Herder.  
De vakgroep – onderdeel van de faculteit Werktuigbouwkunde – 
werk samen met patiënten en patiëntenorganisaties bij het 
ontwikkelen van hulpmiddelen voor mensen met de 
progressieve spierziekte SMA: spinale musculaire atrofie. 
De spierziekte SMA (Spinale Musculaire Atrofie) is een 
aandoening die zich uit in spierzwakte. Deze begint in de romp 
en breidt zich geleidelijk uit naar de extremiteiten (armen en 
benen). Bij de mildere vormen kunnen de patiënten 
aanvankelijk nog lopen maar belanden ze al snel in een 
rolstoel. 
Het heffen van de armen wordt steeds zwaarder, vaak worden 
vingerbewegingen (‘kruipen’) gebruikt om de arm naar boven te 
helpen. Het is moeilijk voor te stellen hoe weinig kracht deze 
mensen over houden.  
Het is duidelijk dat elementaire activiteiten van het dagelijks 
leven (ADL’s) zeer moeilijk of zelfs onmogelijk worden. Diverse 
strategieën worden door onderzoekers ingezet om deze 
activiteiten mogelijk te maken of te vergemakkelijken. In 
onderstaand schema is een aantal ADL’s en strategieën 
opgenomen. 
 

Activiteiten dagelijks leven 
Haar kammen en bril opzetten 
Eten en drinken 
Hand geven 
Computeren 
Lift bedienen 
Voorwerp uit een kast pakken 

Strategieën 
Armsteun voor algemeen gebruik 
Robotarm op een rolsteun 
Specifieke machine in de omgeving 
Robot op wielen (“mobile”) 
Lopende robot (“Companion”) 
Samenwerkende robots (“Swarm”) 

 

Je gaat nu proberen te bedenken wat er in de toekomst 
mogelijk zou kunnen zijn bij het ontwerpen van hulpmiddelen 
voor ondersteuning van een ADL voor mensen met dit soort 
spierziekten. Je gaat je daarbij richten op het jaar 2025. 
 
Uitvoering 
• Kies als groep een combinatie van één ADL met één 
 strategie. 
• Ontwikkel een visie voor die combinatie zoals die mogelijk 
 zou kunnen zijn in het jaar 2025  
• Ontwerp en maak een “mock-up” van het hulpmiddel voor 
 het jaar 2025. Deze mock-up is een prototype dat niet werkt 
 maar waarmee de werking en de achterliggende gedachten 
 wel duidelijk kunnen worden gemaakt. 
• Enkele aandachtspunten zijn: 
 o Inleven in de situatie van de  patiënt  
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 o Vertalen van de ADL-wens in technische specificaties  
 o Oplossingsprincipes bedenken die niet voor de hand liggen 
   (‘brainstorm’)  
 o Op basis van argumenten een keuze maken  
 o Een duidelijke mock-up waarmee de achterliggende      
    ideeën worden toegelicht  
 o Bespreek esthetiek, comfort, en besturing van jullie   
    oplossingen  
 o Concentreer je niet op wat er al bestaat, maar  
    ontwikkel je visie op wat er nu nog niet bestaat!  
• Volg de methode van de ontwerpcyclus 
• Houd steeds een logboek en een procesverslag bij 
• Maak een ontwerpvoorstel en leg dit voor aan je docent. 
• Maak een lijst van de noodzakelijke materialen en leg deze 
 voor aan je docent. 
• Schrijf er een duidelijke toelichting bij. 
 

Informatie (zoeken). 
URL 15,16,17 en zie ook het “Gastcollege_NLT-2008-Herder”. 
Er is een patiëntenvereniging: Vereniging Spierziekten 
Nederland (VSN): vsn.nl  Veel is op internet te vinden.  
Nederlandse fabrikanten van dergelijke hulpmiddelen zijn: 
Exact Dynamics: http://www.exactdynamics.nl/ 
Focal: http://www.focalmeditech.nl/ 
Microgravity Products: http://www.mginside.eu/ 
 

Er kan een categorisering worden aangebracht in bestaande 
hulpmiddelen als volgt:  
1. Separate manipulators 
2. Powered Orthoses 
3. Passive Orthoses 
Zie ook de figuur hieronder. 
Naast deze categorieën zijn er ook andere oplossingen 
denkbaar, zoals een lopende robot of een groep 
samenwerkende robots die allerlei taken kunnen uitvoeren.  
Aan jou de keuze! 
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Bijlage 1 Werkbladen 
Werkblad 1 

Opdracht 2 
 

 
Consument 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 
Vormgever 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 
Constructeur 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 
Fabrikant 

1.  
 
 
2. 
 
 
3. 

 
Ondernemer/opdrachtgever 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 
Overheid 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
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Werkblad 2 

Opdracht 3 Werken met de ontwerpcyclus 
 

3.1 Fase 1: analyseren en beschrijven van het 
ontwerpprobleem  
Je wilt een nieuwe rollator ontwerpen  
Beantwoord de vragen die in het verhaal over fase 1 zijn 
genoemd voor dit product. 
 

Antwoorden 
 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

 
 

3.2 Fase 2: programma van eisen 
Een insulinepen moet aan de volgende voorwaarde voldoen: 
deze is in staat om de insuline eenvoudig door de patiënt zelf 
te laten injecteren.  
Bedenk nog twee voorwaarden waaraan een goede insulinepen 
moet voldoen. 
 

Antwoord 
 

1) 
 
2) 

 
 

3.3  Fase 3: bedenken van taken, eigenschappen en 
uitwerkingen 
De fiets van jouw oma heeft een zacht zadel met vering dat 
bevestigd is op een speciale zadelpen die werkt als een 
schokbreker.  
De zwarte bekleding van het zadel is van vochtwerend 
materiaal met een schuimrubber vulling. 
• Welk probleem heeft de zadelmaker proberen op te lossen? 
• Voor welke taak van het zadel zijn hierboven een aantal 

oplossingen genoemd? 
• Welke eigenschap heeft het zadel hierdoor? 
• Welke drie uitwerkingen zijn hierboven genoemd om deze 

taak te verrichten? 
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Antwoord 
a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) - 
 
    - 
 
    - 

 

 

3.4 Fase 4: formuleren ontwerpvoorstel 
Je hebt de opdracht om een pillendoosje te ontwerpen dat door 
de klant uit één stuk karton te vouwen is. Het doosje moet 
eenvoudig zonder lijm of ander bevestigingsmateriaal in elkaar 
te zetten zijn. 
Je hebt een ruimtelijke tekening van de bovenkant van je 
ontwerp gemaakt, maar de klant vindt dit niet voldoende. 
a. Welke andere tekeningen zal de klant nog meer van je willen 
hebben? 
b. Welke aanwijzingen wil hij dat je bij je tekeningen 
opschrijft? 
 

Antwoord 
a) 
 
 

b) 
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3.5  Fase 5: ontwerp realiseren 
Iemand heeft een kubusvormig pillendoosje ontworpen in 
opdracht van de klant uit opdracht 3.4. 
Welke problemen zal deze klant tegenkomen als hij een 
prototype gaat bouwen? 
 
 

Antwoord 
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3.6 Fase 6: testfase. 
Vraag aan je leraar de bloeddrukmeter die op school aanwezig 
is. Doe een voorstel om dit product te verbeteren. 
 

Antwoord 
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Werkblad 3 

Opdracht 4.1 Een goed fietsslot 
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Werkblad 4 

Opdracht 4.2 Een koortsthermometer voor 
kinderen 
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Werkblad 5 

Opdracht 5.1 Schoolagenda 
PROGRAMMA VAN EISEN 
Het ontwerp moet aan de volgende eisen voldoen: 
  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  

IDEEËNTABEL  
Het ontwerp heeft als hoofdtaak:  
_______________________________________________ 
 

 
Taken / eigenschappen  

 

Uitwerkingen 

1 2 3 4 
 
1 
     

 
2 
 

 

   

 
3 
 

 

   

 
4 
 

 

   

 
5 
 

 

   

 
6 
 

 

   

 
7 
 

 

   

NLT2-v110 Technisch Ontwerpen in de Biomedische Technologie 73 



Werkblad 6 

Opdracht 5.2 Een ziekenhuisbed 
Hoofdtaak:  
_______________________________________________________ 

PROGRAMMA VAN EISEN 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

IDEEËNTABEL 
 
Taken/ 
eigenschappen 
 

Uitwerkingen (hoe kun je) 

1 2 3 4 

 
1  
 

    

 
2 
 

 
    

 
3 
 

 

   

 
4 
 

 

   

 
5 
 

 

   

 
6 

 

   

 
7 

 

   

 
8 
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Werkblad 7 

Opdracht 6 Evaluatie voorwerp uit opdracht 1 
 

 
Verbeteringen 

 
Eventuele schetsjes 
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Werkblad 8 

Productanalyse 
 
PRODUCTNUMMER ____  heeft de volgende eigenschappen en 
taken. 

 EIGENSCHAPPEN TAKEN 
1   

2   

3   

4   

5   

  
De hoofdtaak van dit product is:  
_______________________________________________________ 
 
Vermoedelijke naam van het product:  
_______________________________________________________ 
 
Tekst reclameboodschap  
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
PRODUCTNUMMER ____  heeft de volgende eigenschappen en 
taken. 

 
EIGENSCHAPPEN TAKEN 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 De hoofdtaak van dit product is:  
_______________________________________________________ 
 
Vermoedelijke naam van het product:  
_______________________________________________________ 
 
Tekst reclameboodschap 
_______________________________________________________ 
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Bijlage 2 URL-Lijst 

URL1 Reumafonds 
http://www.reumafonds.nl 

 
URL2 Dovenschap 

http://www.dovenschap.nl/ 
De organisatie voor en door doven. 

 
URL3 Geluidnieuws 

http://www.geluidnieuws.nl/ 
Webtijdschrift over geluid en trillingen. 

 
URL4 Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 

http://www.nvvs.nl 
 
URL5 Dovenschap 

http://www.dovenschap.nl 
 
URL6 Nederlandse vereniging van slechthorenden 

http://www.nvvs.nl 
 >Klik op “problemen met horen” en vervolgens 

“doof, plotsdoof, laatdoof”. 
 
URL7 Daams energie 

http://www.ergonomie.nl 
Onderzoek en advies voor een comfortabeler, 
efficiënter, effectiever en veiliger product. 

 
URL8 Teleac 

http://www.teleacnot.nl/ 
 >Klik op “sitemap”, bij “wetenschap” op 

“wetenschap is beterschap”. 
 
URL9 Reuma patiëntenbond 

http://www.reumabond.nl 
>klik in het menu op ‘alles over reuma’, kies dan 
uit ‘vormen van reuma’ en ‘leven met reuma’ 

 
URL10 Teleac 

http://gezondheid.teleacnot.nl/gezondheid 
>Klik in het menu op ‘reuma’. Je kunt eventueel 
ook nog bij andere ouderdomsziekten kijken 
(bijvoorbeeld Alzheimer, beroerte en hart- en 
vaatziekten) 
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URL11 Beenhakker Capelle aan den IJssel 
 http://www.beenhakker.nl/ 

Adviseur en leverancier op het gebied van  
revalidatiehulpmiddelen. 

 
URL12 Een site met vele sites over spina bifida 

 http://spina-bifida.besteoverzicht.nl/Spina-
bifida-kids.html 
>kijk in elk geval bij ‘spina bifida’ en ‘karst’ 

 
URL13 Een site over 4 kinderen, geboren met spina 

bifida 
 http://spina-bifida.nl/ 
 
URL14  RIVM 

http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1759
n18478.html 
informatie over aangeboren afwijkingen aan het 
centrale zenuwstelsel 

 
URL15 Vereniging Spierziekten Nederland 

http://www.vsn.nl/ 
>klik in het menu op ‘spierziekten’ en daarna op 
‘spierziekten’ of ‘thema’s’ 

 
URL16 Spierziekte Nederland, onder andere over ALS 

http://www.spierziekten.nl/ 
 
URL17 Spieren voor spieren, info over spierziekten bij 

kinderen 
 http://www.spierenvoorspieren.nl/ 
 
URL18 Over jongeren met een spierziekte 

 http://www.jackies.nl/ 
 
URL19 http://www.reumafonds.nl/ 
 Kijk bij  “over reuma” 
 
URL20 Artikel over Artrose 

http://artrose.pilliewillie.nl/ 
 
URL21 Artrose van de gewrichten 

http://www.orthopedie.nl/content/gewrichten/a
rtrose.asp 

 
URL22 RIVM 

http://www.rivm.nl/vtv/data/kompas/gezondhei
dstoestand/ziekte/artrose/artrose_kvl.html 
informatie over artrose 
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URL23 TUDelta 
www.delta.tudelft.nl/archief 
Praktijkvoorbeelden biomedische technologie. 

 
URL24 Bioplek 

http://www.bioplek.org 
Biologiesite voor het voortgezet (secundair) 
onderwijs. 
>ga naar bovenbouw, naar inhoud theorie 
animaties, naar bloed, naar hartwerking en/of 
hart en bloedsomloop. Lokaliseer de kleppen in 
en rond het hart. 

 
URL25 Leids Universitair Medisch Centrum 

http://www.lumc.nl 
>zoek binnen deze site naar hart(klep) 

 
URL26 TUDelta 

http://www.delta.tudelft.nl/archief/j39/n01/21
633 
Techniek onder de armoede grens. 

 
URL27 Even met google zoeken met “ergonomische 

bureaustoel”. 
 Veel sites van leveranciers van dit soort stoelen. 
 Zie ook URL 29, 33, 34 
 
URL28 Over ergonomie 

 http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/veilig-
werken/inrichting-werkvloer/ergonomie.html 

 En ook: 
 http://www.hoedoe.nl/werk-

carriere/werkplek/hoe-richt-ik-mijn-werkplek-
ergonomisch-in 

 
URL29 Ergonomische stoelen 

http://www.fitform.net  
 
URL30 Ergonomisch adviesbureau 

http://www.ergozit.nl 
 
URL32 Checklist voor de beoordeling van en 

verbeteractie voor uw beeldschermwerkplek 
http://www.checklijst.nl/beeldschermplek.htm 

 
URL33 Kantoormeubilair 

http://www.markantoffice.com 
 
URL34 Bureaustoelen 

http://www.burostoel.nl 
 

NLT2-v110 Technisch Ontwerpen in de Biomedische Technologie 79 

http://www.delta.tudelft.nl/archief
http://www.bioplek.org/
http://www.lumc.nl/
http://www.delta.tudelft.nl/archief/j39/n01/21633
http://www.delta.tudelft.nl/archief/j39/n01/21633
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/veilig-werken/inrichting-werkvloer/ergonomie.html
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/veilig-werken/inrichting-werkvloer/ergonomie.html
http://www.hoedoe.nl/werk-carriere/werkplek/hoe-richt-ik-mijn-werkplek-ergonomisch-in
http://www.hoedoe.nl/werk-carriere/werkplek/hoe-richt-ik-mijn-werkplek-ergonomisch-in
http://www.hoedoe.nl/werk-carriere/werkplek/hoe-richt-ik-mijn-werkplek-ergonomisch-in
http://www.fitform.net/
http://www.ergozit.nl/
http://www.checklijst.nl/beeldschermplek.htm
http://www.markantoffice.com/
http://www.burostoel.nl/


URL36 Bioplek 
http://www.bioplek.org 
Biologiesite voor het voortgezet (secundair) 
onderwijs. 
>ga naar bovenbouw, naar inhoud theorie 
animaties, naar uitscheiding, naar nieren 

 
URL37 Kennislink 

http://www.kennislink.nl 
Alles over wetenschap. 
>zoek op kunstnier.  

 
URL38 Nierpatiënten Vereniging Nederland  

http://www.nvn.nl/nierziekten-en-
behandeling/nierziekten 

  
URL39 Over  nierziekten 

https://www.mchaaglanden.nl/stimulansz/ziekte
n-a-z/nierziekten 

 
URL 40 Lespakket Nierdialyse 

http://projects.edte.utwente.nl/deeltjesmodel/i
ndex.html 
Interessante achtergrondinfo. 

 
URL41 Informatie over malaria van het LUMC 

https://www.lumc.nl/con/1040/81028091214221
/811070045282556/ 

 
URL 42  Artsen zonder Grenzen, dossier malaria 
 http://www.artsenzondergrenzen.nl/ 
 Klik op “over ons - dossiers - malaria (bij 

medisch)”  
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