
 

Hallo Michele 

 

Enkele studenten vertellen welke prototypes ze hebben bedacht tijdens de 

Maakmarathon van Comon. Ook Radio 2 was van de partij en ging in gesprek 

met hen en met Gentse zorgverleners en patiënten. Maakmarathon van 

Comon: een mix van kennis, karakter en jong geweld!  

 

 

  

   

 

Winnaar Maakmarathon  

 

 

 

En het winnende prototype is…trommelgeroffel… Dolox. Proficiat aan Maxim, 

Amber, Jeroen, Emma en Els, het vijfkoppige brein achter Dolox! 

 

Dolox is een slim toestel waarmee je op een eenvoudige manier je fysieke 

pijn kan registreren op het moment dat je de pijn ervaart. Het is in de eerste 

plaats bedoeld voor digitaal ongeletterde ouderen die lichamelijke pijn hebben, 

maar geestelijk gezond zijn.  Bekijk de video over het winnend team:   

 

 

https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=eee6fc1649&e=608f6de9c9


 

 

 

Ontdek Dolox  

 

 

 

Radiospecial van Radio 2  

 

 

https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=4ce0e3455d&e=608f6de9c9
https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=ddedb219b7&e=608f6de9c9


 

 

‘Radio 2, altijd dicht bij jou’ 

 

We namen de vorige slogan van Radio 2 wel erg letterlijk. Tijdens de 

ideeënmarkt konden de studenten hun prototypes presenteren aan de 

bezoekers van De Krook. Ondertussen maakte Radio 2 een live radio-

uitzending. Tussen enkele nummers door verwelkomden ze enkele Gentse 

zorgverleners en patiënten om te vertellen over hun ervaring met verstaanbare 

zorg. 

   

 

Herbeluister de radiospecial van Radio 2  

 

 

https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=e0b64d51b2&e=608f6de9c9
https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=4daca9acb5&e=608f6de9c9


 

 

 

 

Eén van hen was Maria Kondova. Zij is één van 

de interculturele bemiddelaars van het Gentse 

ziekenhuis AZ Sint-Lucas. "Wij willen dat zorg 

voor iedereen even verstaanbaar is. Want taal- 

en cultuurbarrières bemoeilijken de 

communicatie, en dus de zorgverlening."  

 

 
 

 

 

 

 

Ook kregen we Ruma over de vloer. 

Ze is afkomstig uit Bangladesh. Daar 

heeft ze geleerd zich niet uit te 

kleden voor een vreemde man. Toen 

ze bij een Gentse cardioloog langs 

moest voor een hartonderzoek, 

vroeg een mannelijke verpleger of ze 

zich wilde uitkleden. Daar voelde 

zich erg ongemakkelijk bij.  

 

 

Lees het volledige verhaal van Ruma  

 

 

https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=774b7d0a1b&e=608f6de9c9
https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=3f8b361c01&e=608f6de9c9
https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=ca2065a202&e=608f6de9c9


 

 

Studente Ariane 

bedacht samen met 

haar teamgenoten het 

prototype 'Ringli': een 

slimme telefoonbot, 

getraind in het opbellen 

van patiënten ter 

voorbereiding van de 

consultatie, in de taal 

van de patiënt  
 

 

Ontdek Ringli  

 

 

 

Begeleider in de kijker: Tom Braekeleirs  

 

 

Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? Tom Breakeleirs op 1, Tom 

Breakeleirs op 1, Tom Braekeleirs is wereldkampioen pitchen. 

 

Of we de Maakmarathon per ongeluk verwisseld hebben met het WK 

wielrennen 2005, misschien? Maar we kunnen met zekerheid zeggen, net als 

Michel Wuyts, dat Tom Braekeleirs een van de topfavorieten was op de 

Maakmarathon. Samen met vele andere experts zorgde hij ervoor dat de 

prototypes op tijd klaar waren en dat de studenten klaar waren om hun ideeën 

te pitchen.  

https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=0f5ed22203&e=608f6de9c9


  

 

 

 

"In België kijken we vooral naar de keeper, terwijl er veel meer 

ruimte in het doel is om te schieten." 

 

Met deze uitspraak van Tom Braekeleirs, ceo van BlueHealth Innovation 

Center en één van de workshopbegeleiders tijdens de Maakmarathon, werd de 

week afgetrapt. Er zijn veel projecten die het daglicht niet zien omdat ze 

volgens experts niet mogelijk zijn. Toch slagen sommigen er soms wel in, net 

omdat ze verder kijken dan de beperkingen.  

 

 

https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=3f3efdacb3&e=608f6de9c9


Ontdek alle prototypes uit de Maakmarathon  

 

 

 

Gezocht: levende boeken  

 

 
 

 

Heb jij een mentale of fysieke 

kwetsbaarheid waarrond veel 

onduidelijkheden, misverstanden en 

stereotypen bestaan? 📖 En heb je 

al vaker gezegd of gedacht: ‘Ik zou 

er een boek over kunnen schrijven’? 

Dan heb jij een -klein of groot- 

bijzonder verhaal te vertellen waar 

anderen inspiratie en kracht uit 

kunnen putten. Een verhaal dat 

begrip kan vergroten en 

vooroordelen kan ondergraven over. 

Dan ben jij een levend boek! 📖 

   
 

 

Werk je met kwetsbare mensen? Deel deze oproep met hen en wie 
weet zijn zij deel van onze 'Levende bibliotheek' op 12 mei.  

 

   

 

https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=016a16d3ba&e=608f6de9c9
https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=f07a6e08c5&e=608f6de9c9
https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=f07a6e08c5&e=608f6de9c9
https://gent.us1.list-manage.com/track/click?u=eaefa8b19e577ad9aa71745d2&id=436c2cf74b&e=608f6de9c9

