Uitnodiging: Slotsymposium SmartScan

For English: see below

The game changer inside orthopedic (shoe) technology.
Design of a Tactile Digital Measurement System for measurement in Orthopedic Technology
& Explicating tacit knowledge and skills

Woensdag 23 november 2022, 14.00 tot 17.30 uur
Beste SmartScan-partners, SmartScan-studenten, collega’s, belangstellenden,
Het SIA-RAAK-project SmartScan is inmiddels twee jaar onderweg. Partners, studenten en docentonderzoekers hebben veel werk verzet. Om betrokkenen en belangstellenden op de hoogte te
brengen over de stand van zaken en de resultaten van alle deelprojecten, organiseren we op 23
november aanstaande het SmartScan Slotsymposium in Eindhoven waarbij experten en studenten
via presentaties u informeren over de bereikt resultaten.
Tijdens het symposium werpen we ook een blik op de toekomst van de orthopedische (schoen)
technologie. Daarnaast willen we u graag meenemen in de plannen voor het vervolg op het
SmartScan project.
Het project
Binnen het SmartScan project is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw ‘scaninstrument’ in de
vorm van een handschoen. De orthopedisch expert, die deze handschoen draagt, kan daarmee de
voet scannen, waarbij tegelijkertijd de uitgevoerde correcties digitaal worden vastgelegd. Een
prototype van deze handschoen met de bijbehorende software is in het project ontwikkeld.
Daarnaast is gewerkt aan een verdere uitwerking van de procesbeschrijving medische hulpmiddelen,
waarin het ontwerpgedeelte in de vorm van een handelingsprotocol, een herkenbare plaats heeft
gekregen.
De slotbijeenkomst vindt plaats op 23 november 2022 van 14.00 tot 17.30 uur in het Explorelab van
de Fontys Paramedische Hogeschool, Ds. Th. Fliednerstraat 2 in Eindhoven.
Voor meer informatie, programma en aanmelding: bezoek www.fontys.nl/healthevents en kies
Slotsymposium SmartScan. We hopen u op 23 november te mogen begroeten.
Alvast even een kijkje op de website?
Hartelijk groet,
Yvonne van Zaalen
Geert-Jos van der Maazen
Fred Holtkamp
SmartScan: smartscan@fontys.nl

INVITATION: SmartScan Final Symposium
The game changer inside orthopedic (shoe) technology.
Design of a Tactile Digital Measurement System for measurement in Orthopedic Technology
& Explicating tacit knowledge and skills

November 23rd 2022, 14:00-17:30
Dear SmartScan partners, SmartScan students, colleagues,
The SmartScan project is approaching an end, after a lot of work has been done by the participating
partners, students and lecturer researchers. To inform the involved and interested parties about the
state of affairs and the results of all subprojects, we are organising a final SmartScan symposium in
Eindhoven on 23 November.
The project
In this symposium we want to take you through the project challenges and the results achieved in
order to adeliver an action protocol based on the process description Medical devices and the
realised 'scan glove' that shows the actions of the hand of the orthopedic (shoe) technologist. These
actions are digitally recorded and visualized.
The SmartScan End-Symposium will be organized to inform everyone about the status and achieved
results of all sub-projects with which we also give you a glimpse into the possible future of
orthopedic technology. Also we want to share with you the plans in follow-up of this SmartScan
project.
This symposium will take place in the Fontys Explorelab, Ds. Th. Fliednerstraat 2 in Eindhoven, on
November 23, 2022 from 14:00-17:30. You can register via SmartScan@fontys.nl
We hope to see you all on November 23rd.
Would you like to take a look at the website?

Yours sincerely,
Yvonne van Zaalen
Geert-Jos van der Maazen
Fred Holtkamp
SmartScan: smartscan@fontys.nl

