
Hoe is het team ontstaan?
Aan het begin van de quarantaine kwam de TU/e 
met het initiatief “TU/e against COVID-challenge”, 
waarbij Innovation Space samenwerkte met allerlei 
consortiums. Een van deze challenges was het 
ontlasten van de zorg door thuis revalidatie van 
ex-coronapatiënten. Gezondheidsmedewerkers, 
post-docs, professoren en een handvol studenten 
richtten samen een team op, waarbij de studenten 
worden ondersteund door de andere groepen. Het 
meeste contact met gezondheidsmedewerkers is 
met het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. 
Het team groeide steeds meer, werd lid van 
Innovation Space en binnen het team kwamen 
subteams die elk een eigen rol op zich namen. Zo 
is er een subteam dat focust op de ontwikkeling 
van het medische apparaat en een ander team die 
focust op de connectie tussen arts en patiënt te 
behouden in het platform. Maandelijks is er een 
online vergadering en wordt er een update gestuurd 
naar alle betrokkenen. De studenten in het team 
hebben wekelijks een vergadering en daarbuiten 
zijn de leden gemiddeld 4 tot 6 uur per dag kwijt aan 
de taken.

Wat is jullie rol binnen het team?
Jerome: “Ik ben de zogenoemde projectmanager. Ik 
ben verantwoordelijk voor de coördinatie van het 
gehele team. Met zoveel subteams is het belangrijk 
dat we in dezelfde richting blijven werken. 
Daarnaast heb ik ook binnen een aantal subteams de 
coördinatie verzorgd.”

Michelle: “Ik maak deel uit van het subteam dat zich 
focust op het platform. Vragen die hierbij spelen 
zijn: hoe kunnen patiënten worden gemonitord en 
hoe kunnen ze hun klachten aangeven? Hoe kan dit 
worden weergegeven op  een overzichtelijke manier 

Wat doet Team Recover@Home?
Door de coronacrisis is de druk op de 
gezondheidszorg ontzettend toegenomen. Er zijn 
meer opnames en hierdoor moeten mensen eerder 
ontslagen worden uit het ziekenhuis. Een groot deel 
van ex-coronapatiënten gaan een herstel traject 
in bij aanhoudende klachten. Hierbij bezoeken 
ze regelmatig het ziekenhuis voor vaak een korte 
duur. Dit legt op zowel de patiënt als de arts een 
grote druk. Daarnaast brengen deze bezoeken 
contaminatie risico’s en andere risico’s met zich 
mee. De ziekenhuisbezoeken bestaan vaak uit een 
controle over de ontwikkeling van klachten. Door 
een platform te ontwikkelen waar patiënten hun 
klachten kunnen aangeven en hun gezondheid 
kan worden gemonitord, kan de arts op afstand een 
behandeling opstellen. Als gevolg zullen bezoeken 
naar het ziekenhuis minder nodig zijn.

Wat houdt de challenge in?
Michelle vertelt: “Recover@Home was gericht op 
marktonderzoek. De toepasbaarheid van het product 
moet dus te allen tijde hoog zijn. In het begin is er 
vanuit het perspectief van artsen en patiënten een 
probleem geschetst. Hiervoor zijn veel mensen uit 
de zorg en ook patiënten geïnterviewd door middel 
van vragenlijsten.” Vanuit het probleem zijn de 
belangrijkste waarden gecombineerd die vereisten 
zijn van het product. Daarna is nagedacht over hoe 
dit kan worden verwerkt in het product. Vervolgens 

moet worden gecontroleerd of dit nog overeenkomt 
met het initiële probleem en of er geen bestaande 
oplossingen zijn. Het is een continue terugkoppeling 
tussen team en de klant. Een paar maanden verder 
was het opstartproces afgerond. Het team is nu 
hard aan het werk om een eerste bruikbare versie 
van het platform en apparaat te maken. Jerome: “De 
eerste versie zullen we op onszelf testen. In het geval 
dat deze test oké is, wordt het gevalideerd met de 
patiënten en artsen. Vervolgens wordt het apparaat 
weer onder handen genomen om te verbeteren. 
Het uiteindelijke doel is om het te testen op ex-
coronapatiënten en daadwerkelijk in te zetten in de 
praktijk. Maar dat is nog een lange weg.”

aan de arts en hoe kan dit worden teruggeven 
als feedback aan de patiënt? Het platform moet 
van elke patiënt informatie bevatten over hun 
referentiewaarden van bijvoorbeeld longfunctie en 
zuurstofsaturatie, die eerder in het ziekenhuis zijn 
opgeslagen. De gemonitorde waarden worden dan 
vergeleken met deze referentiewaarden en kunnen 
de arts zo van informatie voorzien. Daarnaast 
worden vragen gesteld aan de patiënt hoe zij zich 
voelen. Aan de hand van elk antwoord die zij geven 
op een vraag, wordt er een relevante vervolgvraag 
gesteld die van belang is om een goed overzicht te 
krijgen over de gezondheid van de patiënt. De arts 
krijgt ook dit te zien en kan het herstel goed volgen 
of op basis van de antwoorden en gemonitorde 
waardes een behandeling inzetten. De relevante 
selectie van vragen worden op voorhand gevalideerd 
met de arts.”
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Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? 
Volg Recover@Home op LinkedIn!

Op de hoogte blijven? Ben je gemotiveerd om mee te helpen aan het 
ontlasten van de zorg door middel van deze 
uitdaging? Geïntresseerden zijn welkom! Stuur 
dan een mail naar recoverathome@tue.nl.

Het doel van Recover@Home:  
het ontwikkelen van een intelligent 

platform dat ex-coronapatiënten 
in staat stelt om thuis te kunnen 

revalideren en de druk op 
gezondheidsprofessionals verlaagt.

Recover@Home is een recent opgericht studententeam op de TU/e dat zich inzet om de belasting op de zorg 
te verlagen. In juni zijn 5 à 6 studenten begonnen met deze uitdaging en inmiddels is het team uitgegroeid tot 
zo’n 15 leden. Jerome Baart (28) en Michelle Klaassen (23) zijn vanaf het begin aangesloten bij Recover@Home. 
Jerome is afgelopen april afgestudeerd in BioMedical Engineering en is op zoek naar een baan die binnen zijn 
interesses ligt. Terwijl hij op zoek is, wilde hij de uitdaging aangaan om bij te dragen aan oplossingen voor 
huidige problemen door de pandemie. Michelle is momenteel aan het afstuderen in Medical Engineering. Ze 
plande in mei op stage te gaan naar Australië, maar dit moest worden uitgesteld. Michelle wilde niet direct 
beginnen met afstuderen, maar haar tijd wel nuttig besteden. De redactie interviewde hen beide over hun rol 
en ervaringen binnen het team.

Michelle Klaassen
Teamlid van Recover@Home

Jerome Baars 
Projectmanager  bij Recover@Home

Hoe zien jullie Recover@Home verder groeien?
Jerome: “Nadat het apparaat op de markt is ingezet 
voor COVID-patiënten, willen we ook kijken naar 
COPD of chronische patiënten.” Verder zien ze graag 
dat het team verder groeit en eventueel een TU/e 
breed team zal worden. Voor nu zijn er voornamelijk 
BMT, EE en ID patiënten betrokken. Daarnaast 
hopen ze dat studenten een BEP kunnen volgen 
bij hen. Verder zouden ze graag investeerders zien 
die het mogelijk maken dit project in praktijk te 
realiseren.

Steentje bijdragen?


