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Behandeling van OSAS 

Positietherapie voor de behandeling van 
positie-afhankelijk obstructief slaap apneu. 

 

Sleep Position Trainer 

The SPT has been clinically tested  

in over 35,000 nights! 

 

NightBalance 



Mission 

500.000 behandelde patienten in 2020 

NightBalance 

[ Product  Visualisatie ] 

 



Jonge onderneming 

Enthousiast team 

Ambitieus 

Eagerness to learn (van elkaar) 

Open-minded 

NightBalance 



 

“Door onze kennis en 
expertise maken we de 
wereld elke dag een 
stukje beter, slimmer en 
gezonder” 

Topic Embedded Systems 



Markten 

 

Cure & Care 

Imaging & Control 

Mobility & Infrastructure 

Transport & Logistics 

Research 

 

Topic Embedded Systems 

Ontwikkelaar van Embedded 
Systemen 

 

150 Medewerkers - BEST | DELFT 

 

Producten | Projecten | Detachering 

 

 



Topic Embedded Systems 

Medische competenties 

ISO 13485 gecertificeerd 

Electronica, Software, Systeemontwikkeling 

Concept tot Marktintroductie 

 

Medische domeinen 

Elektrophysiologie, Oncologie, (Micro-)vasculaire 
beeldverwerking, Bekkenbodemtherapie, … 

 



Start van co-development 

Actief zoeken naar juiste 
samenwerkingsverbanden 
vereiste voor succes 

Topic Embedded Systems 



- Professionalisering 

- Schaalbaarheid 

- Outsourcing  

- Nauwe samenwerking 

- Partner lange termijn 

Contact 



- Innovatiedrive en missies 
binden 

- “Wij kunnen jullie vragen 
invullen” 

- QMS 

- Competenties / bedrijfsgrootte 

- Samen zijn 

- Lange termijn intenties 

Bedrijfs ‘click’ 



 

Hoe bepalen we wat we willen? 



- Eisen & wensen eindgebruikers. 

- Oudere doelgroep maar nieuwe 
technologieen voor toekomst. 

- Voor blijven lopen; innovatief en 
vooruitstrevend karakter. 

 
Willen nu iets bieden maar in de toekomst 
nog meer! 

Klantbehoefte 



  

Productdefinitie 

- Platform-denken 

- Structureer requirements met 
stake holders en “illities” 

- Leg ook toekomstige 
requirements vast 

- Trade-offs: kosten nu of straks? 

- Toegevoegde waarde in 
gezamenlijk ‘spec’ maken 

 

 

    

 

Quote 

  

 

Start 

  1 

 

Defined 

  3 

 

Implemented 

  

 

Validated 

  4 

 

Accepted 

  

 

Closed 

  2 

 

Designed 

Quote Definition Design Implementation 
Verify and  

Validate Transfer Warrant
y 

          

  Project 
Execution  

(main 
deliverables) 

 

In each phase - Iterative 
development:

  

Product backlog = list of requirements / 
features 
Sprint backlog = prioritized work for 1 



 

Ontwerpen binnen en buiten? 



- Ambitieuze doelstellingen 

- Uiteenlopende eisen en wensen 

- Strakke tijdslijnen en budget 

- Denken in mogelijkheden en niet 
in beperkingen, think out of the 
box.  

“Dare to dream!” 

Start: Planning 



Ambitie naar realisme - Je 
moet wel keuzes maken! 

- Gezamenlijke verkenning van 
kosten van oplossingen 

- Kritisch zijn over feasibility 
van functies 

- Scenario’s met functies, 
kosten en risiko’s als basis 
voor gezamenlijk vervolg 

 

 

    

 

Quote 

  

 

Start 

  1 

 

Defined 

  3 

 

Implemented 

  

 

Validated 

  4 

 

Accepted 

  

 

Closed 

  2 

 

Designed 

Quote Definition Design Implementation 
Verify and  

Validate Transfer Warrant
y 

          

  Project 
Execution  

(main 
deliverables) 

 

In each phase - Iterative 
development:

  

Product backlog = list of requirements / 
features 
Sprint backlog = prioritized work for 1 



Belangrijke eis is een comfortabel 
product zodat de gebruiker 
ongestoord kan slapen met een 
training die wel effectief is. 
 
Hoe beschrijf je de eis ‘comfortabel’ 
in ééntjes en nulletjes? 

Vertalen wensen 



Vertalen wensen 

- Compact PCB ontwerp 
afgestemd op industrieel 
ontwerp 

- Domeinkennis vertaald naar 
trainingdetails in FSM 

- Device meet effectiviteit en 
traint patient adaptief 

. 



- Esthetische wensen belangrijk! 

- Kleine dimensies voor comfort 

- Specifieke eisen voor plaatsen van 
componenten voor interactie 

 
Het bij elkaar brengen van functionele 

eisen, esthetische wensen en technische 
implementatie! 

 

Industrieel ontwerp 



 

 

PCB ontwerpactiviteit 
aangepast op behoeften 
vanuit industrial design 

 
Vaststelling requirements, 
ontwerp van schema, 
component keuze, lay-outing, 
productie en test. 

Elektronisch Ontwerp 

Electronics Requirements Mechanical requirements 

Hardware Production Test 

Component Placement 

PCB Layout Creation 

PCB Production, PCB Assembly 

Detailed Design, Schematic Entry, 
Component Selection 



Hoe bepaal je dat  

      het goed is? 



1) Luisteren naar de klant: 
gebruiksvriendelijkheid, logische 
interactie, etc. 

2) Kwalitatief product:  
functioneel, goede uitstraling, 
stabiliteit en blijven doen wat het 
moet doen! 

Goed ontwerp... 



- Traceability en normen. 

- Iteratieve leveringen. 
Bedoelen we nog steeds 
hetzelfde? 

- Kwaliteitsborging. 
- Gezamenlijke reviews 

- Test Driven Design 

- Geautomatiseerde tests 

 

 

 

 

Kwaliteit leveren! 



- Intern gaat product ontwerpen 
gelijkertijd door. 

- Onafhankelijkheid binnen 
partnerships. 

- Samenwerking met andere 
partners (bijv. productie). 

- Certificering (documentatie) 

Proces volgen... 



- DHF als standaardonderdeel 
van onze manier van werken; 

- Iteratierapporten 

- Dropbox gebruikt voor 
shared deliverables 

Inzicht bieden! 





6 lessons... 

Lessons learned 



1) Betrokkenheid  
(ervaren door gebruik)  

2) Iteratieve samenwerking 
(vaste contactmomenten) 

3) Laagdrempelige partnership 
(werken op locatie) 

4) Gestructureerd proces 
 

 

Learnings Geleerd 

- Echte samenwerking vergroot 
kans op lange termijn partners 

- Stel duidelijke grenzen. Evalueer 
ook het proces onderweg. 

- Colocatie 

 



Een goede 
samenwerking... 



Leidt tot  
mooi resultaat! 



Fin. 


