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“Ik werk als orthopedisch technoloog”

      
MENS & MEDISCH

Orthese (spalk of beugel)
Ken je iemand die een beugel heeft? Vast wel! Een 

orthodontist maakt een beugel voor je tanden. Een orthopedisch 
instrumentmaker maakt ook beugels, maar dan voor je benen, je 
armen of voor je handen of vingers. Bij sommige kinderen groeit 
een arm of been niet goed of groeit scheef. Zo’n beugel zorgt 
ervoor dat wanneer je groeit, het been of de arm netjes recht 
groeit. Een moeilijk woord voor deze beugel is een orthese.

Prothese (een neparm of –been)
Soms moet de arts een stuk van een been of arm weghalen, 
omdat dat been of die arm ziek is. Als dat moet gebeuren, is dat 
natuurlijk heel erg. Er zijn ook kinderen die worden geboren met 
een te korte arm of te kort been. Met een kunstarm of kunstbeen 
kunnen we dit een beetje oplossen. We noemen een kunstarm 
of kunstbeen een prothese. Met een kunstbeen kun je zelfs weer 
leren lopen! 

“Dit zijn wat voorbeelden van hulpmiddelen die we maken voor 
onze klanten”, vertelt Tessa Bijsterbosch. Het is haar werk om 
deze hulpmiddelen aan te meten, te ontwerpen, te maken en 
om mensen er advies over te geven. “Mijn beroep heet met een 
moeilijk woord, orthopedisch technoloog”, lacht ze. 

Zorgen dat mensen weer kunnen doen wat ze graag willen doen
“Mijn klanten zie ik samen met een arts of worden doorgestuurd 
door een arts en komen dan bij mij voor een hulpmiddel. We 
maken de orthese of prothese zo, dat die de functie van het 
lichaam over kan nemen; je moet er bijvoorbeeld mee kunnen 
lopen of grijpen”, legt Tessa uit. “We willen graag dat iemand met 
het hulpmiddel dat wij aanmeten weer beter kan functioneren 
en net als andere mensen weer kan doen wat hij of zij graag wil. 
Sommige hulpmiddelen worden op maat gemaakt, maar soms is 
een standaardmaat (confectiemaat) ook mogelijk.”

Maatwerk 
“Het aanmeten van maatwerk hulpmiddelen zal in de toekomst 
steeds meer met 3D scanners gebeuren. We meten nu nog veelal 
aan met gips. Er wordt met gipsverband een soort mal gemaakt 
van het lichaamsdeel waar het hulpmiddel over heen moet 
komen. De mal wordt daarna vol gegoten met gips en ontstaat er 

een kopie van het echte lichaamsdeel.” Voor het werken met gips 
is Tessa in het gipshok te vinden. Het afwerken van hulpmiddelen 
gebeurt in de werkplaats. “Daar werk ik met schuurmachines en 
andere gereedschappen, om hulpmiddelen af te werken”, vertelt 
Tessa. 

Afwisselend werk
De afwisseling maakt dat zij dit werk leuk vindt. “Ik ben niet 
alleen met techniek bezig, maar juist ook veel met mensen; zowel 
kinderen als volwassenen. Bovendien is hun hulpvraag altijd 
anders. Ik spreek mensen die hulpmiddelen nodig hebben voor 
hun armen (schouder, elleboog, pols, hand), benen (heup, knie, 
enkel en voet) en romp (rug, nek). Het is nooit hetzelfde”, vindt 
Tessa.

Wat voor eigenschappen moet je hebben om dit werk te doen? 
Tessa: “Je moet goed kunnen communiceren met mensen en 
vooral goed kunnen luisteren. Maar je hebt ook technisch inzicht 
nodig, je moet handig zijn (in ieder geval geen 2 linker handen 
hebben), creatief zijn en dingen kunnen bedenken die misschien 
nog niet bestaan.”

Wat voor opleiding is nodig voor dit beroep?
“Ik heb de HBO opleiding orthopedische technologie gedaan 
aan de Fontys hogeschool in Eindhoven. Tegenwoordig heet 
de opleiding mens en techniek”, legt ze uit. “Ik heb voor 
orthopedische technologie gekozen, maar je kunt ook kiezen voor 
orthopedische schoentechnologie. Er is ook een MBO opleiding in 
Utrecht, de DHTA. Hier leer je vooral de hulpmiddelen te maken in 
plaats van ze aan te meten.”

Iets voor jou?
Lijkt het je leuk om later ook dit soort werk te gaan doen? Ga dan 
eens kijken bij een Open Dag van de scholen. Of kom eens een 
kijkje nemen bij ons in de werkplaats of kijk op onze site  
www.proreva.nl voor meer informatie. 

Wat wil jij worden?

TECHNIEK 
BEWEEGT!
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Je lichaam is wel een heel bijzonder staaltje techniek om het maar 
even plat uit te drukken. 

Wist jij bijvoorbeeld dat:

… als je slaapt je hersenen veel actiever zijn dan als je wakker bent? Je 
hersenen verwerken dan veel informatie en herstellen zich. 

Je hersenen starten zich als het ware opnieuw op. Een 
soort van harde schijf die hersenen van jou dus…

… je jezelf niet kan kietelen? Als je iemand kietelt, worden 
de zenuwen geprikkeld. Het prikkelen van de zenuwen 
zorgt voor een reflex in de hersenen. Wanneer je jezelf 
probeert te kietelen, voorspellen je hersenen het 
gekietel en reageren hier niet of nauwelijks op. Als 
iemand anders jou kietelt, zijn jouw hersenen niet in 

staat om de prikkels te voorspellen. Daarom kun 
je jezelf niet kietelen, maar anderen wel.

… het aantal botten dat een volwassen mens 
heeft minder is dan de hoeveelheid botten 

die een baby heeft? Een baby wordt geboren met 350 
botten. Door de tijd heen groeien sommige botten aan 
elkaar. Het lichaam van een volwassen mens bestaat 
uit ongeveer 206 botten.

… je meer dan drie badkuipen per jaar vol kwijlt? De speekselklieren 
in je mond produceren ruim een liter per dag aan speeksel. De 
gemiddelde inhoud van een badkuip is 114 liter. Dat wil zeggen een 
volwassen persoon dus meer dan 3 badkuipen per jaar vol kwijlt!

      

De pillensorteer- en verpakmachine

Je bent vast wel eens ziek geweest en misschien heb je dan ook wel pillen moeten slikken. 
Veel oudere mensen slikken pillen. Vaak gaat het dan om diverse pillen, die ze op verschillende 
momenten van de dag moeten innemen. Je snapt dat dat lastig voor hen is en snel fout 
kan gaan. Dit kan grote gevolgen hebben. 

De apotheek kan de pillen per moment dat je de 
pillen moet innemen (het slikmoment) verpakken en 
aanleveren. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om de 
pillen door een robot automatisch per slikmoment 
te laten verpakken. Daarvoor heeft machinefabriek 
VMI in Epe een hypermoderne machine ontwikkeld. 
Voordelen hiervan zijn, dat een robot geen fouten maakt en sneller werkt dan mensen. 

Hoe werkt de machine?       

De pillen gaan in een grote voorraaddoos (Canister). In de machine staan heel veel van 
deze voorraaddozen met pillen. 

Een robot verzamelt de pillen per   
slikmoment.

Daarna worden deze pillen verpakt in een zakje. Precies die 
pillen die op één moment van de dag ingenomen moeten 

worden. 

Wil je zien hoe de machine werkt? 
Bekijk dan eens het korte filmpje: https://www.vmi-
group.com/section/care/vmi-care-pharma/

Pilletjes sorteermachine
Hoe zorg je ervoor dat iedereen de juiste pillen slikt?

How it’s made!

EXPERIMENT
Maak je eigen long!

Je lichaam heeft zuurstof nodig. Zo krijg je energie. Zuurstof komt in je longen als je ademhaalt 
en daarna komt het in je bloed. Je hart pompt het zuurstof door je lijf heen. Met dit proefje zie je 
hoe een long ademhaalt!

Dit moet je doen:

1. Maak met een punaise een gat onderin de plastic fles. Knip de onderkant van de fles.
2. Leg een knoop in het tuitje van de ballon. Knip de andere kant van de ballon af.
3. Span de ballon over de onderkant van de plastic fles die nu opengeknipt is. De tuit moet  
 aan de buitenkant zitten.
4. Stop een rietje in de tuit van een tweede ballon. Stop een elastiekje om de rand heen om  
 deze ballon goed op zijn plek te houden.
5. Duw deze tweede ballon met het rietje in de fles. Laat het rietje een stuk uitsteken.
6. Plak de bovenkant van de fles dicht met kneedgum. Trek voorzichtig aan de ballontuit  
 aan de onderkant van de fles. Wat zie je?

Hoe kan dat?
Als je aan de ballon aan de buitenkant trekt, komt er meer lucht en ruimte in de fles. De lucht 
stroomt door het rietje bij de ballon in de fles naar binnen. Deze zet uit om de ruimte op te 
vullen. Laat je de buitenste ballon los, dan krimpt de ballon weer. Hij loopt leeg. Je longen doen 
precies hetzelfde als ze in- en uitademen!

WEETJES OVER JOU!  

Je ademt door je neus of mond zuurstof in. Via je keel en luchtpijp 
komt dit bij je longen terecht, zoals het rietje in dit proefje. Je longen 
worden gevuld met nieuwe lucht, net als de ballon in de fles. Je 
middenrif, het stuk buik onder je longen, beweegt op een neer. 
Hierdoor krijgt je borst ruimte en daarmee ook je longen. Dit werkt 
hetzelfde als de buitenste ballon in deze proef.

(bron: www.zozitdat.nl)

€

Dit heb je nodig:

• Plastic fles
• Punaise
• Twee ballonnen
• Rietje
• Elastiekje
• Kneedgum
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Winnaar Rebus 
TechTalk #10
Nog net voor de zomervakantie konden we Dorinda uit groep 8 van de 
Eben Haëzerschool in Oldebroek en haar klas verrassen! Zij won de rebus 
uit TechTalk 10 en kreeg een enorme taart voor de hele klas en 4 vrij-
kaarten voor Belevingscentrum BITT in Harderwijk. TechniekVerbinder 
Oswald Broeksema overhandigde de prijs aan Dorinda en haar klas.

De oplossing was: Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf 
helder.

Weet jij wat hier staat?
Mail je oplossing voor 1 december naar info@platform-techniek.nl en zet in het onderwerp: 
‘oplossing rebus TechTalk11’. Misschien trakteer jij jouw klas straks wel op een mega super 
slagroomtaart!

Antwoord: ......................................................

REBUS

Thema: Techniek beweegt!

De Kunstwedstrijd van Platform Techniek Noordwest-Veluwe is een vrolijke 
happening in een combinatie van techniek en kunst, speciaal voor groep 7. 
De wedstrijd is een fantastisch middel om jouw talenten en die van jouw 
klasgenoten te ontdekken en te ontwikkelen. Met elkaar aan de slag aan 
één opdracht, ontdekken waar je goed in bent. Kortom; samen ontwerpen, 
samen werken, samen bouwen en uiteindelijk samen genieten van een 
kunstig eindresultaat.

Wat dat eindresultaat is? 

Een flitsende vlog en een stoer kunstwerk wat kan pronken in jullie school. 
Iets om trots op te zijn en om aan iedereen te laten zien dat ook jouw 
school techniek bewust op de agenda heeft staan!

Het kunstwerk zit boordevol techniek en wordt zoveel mogelijk gemaakt 
door oude materialen opnieuw te gebruiken. Denk aan oude apparaten, 
blikjes enz. Recycling en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden bij het mak-
en van het kunstwerk. Enne… techniek beweegt! Dus zorg dat er beweging 
in jullie kunstwerk zit.

Kunstwedstrijd 2019-2020

De belangrijkste zaken op een rij:

Voor wie?:  Groep 7 (combigroepen 6/7/8 zijn ook   
   welkom om mee te doen).
Aanmelden:  Graag voor 1 december a.s. via  
   hanneke@platform-techniek.nl.
Instructie:  Elke deelnemende groep krijgt instructie in  
   de klas van 1 van onze vrijwilligers.
Voorbereiding:  Brainstormen, taakverdeling, materialen   
   verzamelen, plan maken en het verven   
   van de plaat doe je op school.
Uitwerking:  Het kunstwerk maak je in een techniek- 
   lokaal van een VO school.
Logboek:  Van alle stappen in het proces maak je een  
   vlog.
Datum voorronde: Dinsdag 24 maart 2020, 9.00 uur Nuborgh  
   College Oostenlicht Elburg.
Datum finale:  Woensdag 8 april 2020, 9.30 uur in Putten.
Kosten deelname: Dit evenement wordt o.a. gedragen door   
   vrijwilligers en leden van Platform   
   Techniek Noordwest-Veluwe; VO scholen   
   en bedrijven in de regio Noordwest-
   Veluwe. 

De uitwerking:

De voorbereiding doe je met de groep op je 
basisschool, de uitwerking gedurende een 
dagdeel in een technieklokaal van een mid-
delbare school bij jullie in de buurt. Dit mag 
met de hele klas maar is zeker geen must. 

Nieuwsgierig of aanmelden? 

Stuur een e-mail naar Hanneke Gutter: 
hanneke@platform-techniek.nl 

NY YEN

OS

Doe ook mee!
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Contact
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Platform Techniek. 
TechTalk verschijnt 2x per jaar en richt zich op de boven-
bouw van het basisonderwijs.

Platform Techniek Noordwest-Veluwe
Westeinde 100, 3844 DR Harderwijk
www.platform-techniek.nl
info@platform-techniek.nl

Contactpersoon 
Jolanda Overdijk 
info@platform-techniek.nl

Platform Techniek Noordwest-Veluwe is een regionale 
organisatie waar onderwijs, ondernemers en overheid 
de krachten bundelen om techniek in onze regio een 
boost te geven. Daarnaast hebben wij een nauwe 
samenwerking met Belevingscentrum BITT en  
De Techniek Academie in Harderwijk.

Met dank aan o.a. Corina Besteman (VMI-Group) voor 
haar input en Carin Schipper (AWL-Techniek) voor de 
sprankelende opmaak.

Onze waterhuishou-
ding op peil houden, 
natuurlijke energie-
bronnen ontwikke-
len of afvalwater 
reinigen. In deze 
wereld zijn mensen 
hard bezig onze 
omgeving leefbaar 
te houden. 

Bedenk jij straks een 
nieuwe app voor je 
mobiel die nóg beter 
checkt of we gezond 
genoeg leven? Of 
die misschien zelfs 
ons leven redt? Help 
je mee aan het bou-
wen van robots die 
een operatie uitvoe-
ren? Of maak je een 
onzichtbare beugel 
die in no-time je 
tanden rechtzet? 

Deze wereld is een 
serieuze speler in 
onze economie 
geworden. Compu-
tergames worden 
wereldwijd gespeeld 
en wie kan nu nog 
zonder zijn Smart-
phone? 

Dankzij deze wereld 
is er inzicht in de 
voedselproblema-
tiek en welvaarts-
ziektes. Maar ook 
worden nieuwe 
smaken en produc-
ten ontwikkeld.

Snelle jongens en 
meisjes en spannen-
de deals, deze we-
reld draait om grote 
bedrijven, handel en 
wereldwijde trans-
acties. Met digitale 
veiligheid als belang-
rijk thema.

Of je het nou hebt 
over de motor van 
een vrachtwagen 
of diegene die 
de vrachtwagen 
bestuurt, in deze 
wereld zijn beiden 
van groot belang. 

Innovatie is het 
toverwoord in deze 
wereld, want je 
moet alles en ieder-
een altijd een stap 
voor zijn en altijd 
nieuwsgierig zijn 
naar wat je op het 
eerste oog niet ziet. 

Wat doe je in deze wereld?

€

€

€

€

€

Ontdek de 7 werelden van 
Techniek

Activiteiten van Platform Techniek zijn: 

Kunstwedstrijd (groep 7), Techniek in Beeld 
(VMBO klas 1), Girlsday (10-15 jr.), 
Bedrijfsbezoeken op aanvraag (bovenbouw 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs), TechTalk 
enz. Daarnaast heeft Platform Techniek een ‘aan-
jaag-functie’ en initieert zij projecten om techniek 
op de kaart te zetten in de regio.

www.platform-techniek.nl

In deze wereld draait alles om mensen beter en gezonder maken. Mét behulp van de nieuwste technische snufjes natuurlijk! In een ziekenhuis kun je bijvoorbeeld werken met in-
drukwekkende scan-apparaten. Onderzoekers in een lab ontwikkelen de nieuwste medicijnen tegen allerlei ziektes. En er zijn ook ‘robotpakken’ bedacht die mensen na een ongeluk 
weer helpen met leren lopen. Minstens zo knap: wetenschappers die donornieren en andere organen kweken. In deze wereld help je medische apparaten en hulpmiddelen te ont-
werpen, maken en onderhouden. En natuurlijk zijn er ook allerlei zorgzame handen nodig die deze apparaten bedienen. Zodat wij steeds gezonder én ouder kunnen worden.

Mens & Medisch is het thema 
van deze TechTalk. Deze wereld 
van techniek is buitengewoon 
fascinerend. Hoewel de 
medische wereld voor ons 
meestal draait om kennis, zorg 

en hulpverlening, is de techniek 
die noodzakelijk is voor de vele 

verschillende doeleinden, eindeloos. 
Ga maar eens naar een open dag van 

een ziekenhuis en neem een kijkje op een Intensive Care of 
Operatiekamer. Hier is het één en al techniek! En zo zijn er vele 
voorbeelden te vinden.

Het jaarthema van Platform Techniek is: Techniek Beweegt. Ook 
in de wereld van Mens & Medisch is dit volop zichtbaar. 
Voor deze uitgave van TechTalk vonden wij het een voorrecht 
een interview met Tessa te mogen houden. Zij is een prachtig 
voorbeeld van een jong iemand die haar passie heeft gevonden 
in de wereld van Mens & Medisch.

Groet, 
Jeroen Hofstra - Bestuur Platform Techniek

DATA ACTIVITEITENOUDERTALK

• 7 november 2019 en 23 januari 2020: open dag 
De Techniek Academie, Westeinde 100 Harder-
wijk, van 16.30-20.30 uur

• Tot 1 december 2019: aanmelden Kunst- 
wedstrijd (groep 7)

• 9-13 december 2019: Techniek in Beeld (brug-
klas VMBO) in De Techniek Academie

• 24 maart 2020: voorronde Kunstwedstrijd, 
Nuborgh college, loc. Oostenlicht Elburg

• 2 april 2020: Girlsday VHTO (aanmelden via 
info@platform-techniek)

• 8 april 2020: finale Kunstwedstrijd

BITT Belevingscentrum Wetenschap en Technologie 
is iedere woensdagmiddag van 12.30 uur – 15.30 
geopend. Iedere 1e zaterdag van de maand is BITT 
van 11.00-15.00 uur geopend! Info: ontdekbitt.nl

2020
Op donderdag 2 april 2020 is de jaarlijkse 
Girlsday van VHTO! Meiden van 10-15 
jaar kunnen op bezoek bij bedrijven 
in de buurt om eens een kijkje 
achter de schermen te nemen of 
zelfs echt aan de slag te gaan. 

Wij gunnen nog veel meer meisjes 
zo’n uniek bedrijfsbezoek. Zorg 
dat deze dag ook bij jou op school 
op de planning komt! 

Aanmelden kan door jouw juf of 
meester een mailtje te laten sturen 
naar 
info@platform-techniek.nl. 

Zorg dat we voor 1 februari 
2020 de aanmelding ontvangen 
hebben!
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