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Biometrie: 
meten aan de mens
Ben je geïnteresseerd in het menselijk lichaam, vind je 
natuur- of wiskunde leuk en wil je mensen helpen om 
hun gezondheid of sportprestaties te verbeteren, dan is 
Biometrie de opleiding voor jou! Letterlijk vertaald betekent 
biometrie: meten aan het lichaam. Metingen aan spieren, 
hersenen, hart of andere organen. 

Wat ga je leren?
In de opleiding leer je hoe het menselijk lichaam functio
neert en hoe je dit kunt meten. Hiervoor moet je weten hoe 
meetapparatuur werkt, hoe je gegevens analyseert en wat 
deze betekenen. Ook kun je nieuwe meetsystemen 
ontwerpen en ontwikkelen. Of wensen van gebruikers 
vertalen naar technische specificaties. 

Waar wordt biometrie gebruikt?
De meeste meetapparatuur wordt gebruikt in de gezond
heidszorg om ziektes op te sporen en patiënten te behan
delen. In de sportwereld doet een biometrist metingen in 
de inspanningsfysiologie of voor bewegingsanalyses en 

Mijn studiekeuze 
Ik ben via een omweg bij Biometrie terecht
gekomen. Ik heb hiervoor MBO Marketing
communicatie en Eventorganisatie gedaan. 
Hoewel ik eigenlijk al wist dat ik die richting 
niet op wilde, heb ik de opleiding toch af
gemaakt, om in ieder geval een diploma te        
hebben. Daarna heb ik een tussenjaar genomen 
om goed te na te denken over mijn vervolg   
op leiding. Ik raakte geïnteresseerd in de zorg 
doordat ik, na twee scooterongelukken, in een 
revalidatietraject terecht kwam. Na eindeloos 
googelen, open dagen bezoeken, meeloopdagen 
en de studiekeuzecheck bleven twee opties 
over: Fysiotherapie en Biometrie. Ik heb          
gekozen voor Biometrie omdat je terecht kunt 
in de zorg, maar ook in de sportwereld of tech
nische industrie. Je krijgt de eerste twee jaar 
alle ruimte om te ontdekken wat bij je past. 

Iris Corsius,  1e jaars

Wat maakt Mens en 
Techniek | Biometrie 
van Zuyd speciaal?

 – De studie Biometrie is uniek in Nederland.

 – Geen vakken, maar praktijkopdrachten.

 – Kleine opleiding met veel aandacht voor jou.

 – Je kiest je eigen specialisatie na twee jaar.

 – De meest geavanceerde meetapparatuur in huis .

 – Onderscheiden als topopleiding in de Keuzegids 

hbo.  

ondersteunt daarmee de trainer, onderzoeker of sportarts. 
En biometristen komen vaak terecht op een ontwikkel
afdeling van een medischtechnisch bedrijf, waar ze meet
apparatuur testen of meewerken aan de ontwikkeling van 
nieuwe meetinstrumenten.

Iets voor jou?
 – Vind je biologie, natuurkunde of wiskunde leuk?
 – Wil je graag met mensen werken? 
 – Kun je systematisch en nauwkeurig werken?
 – Kun je goed iets aan anderen uitleggen?



Tom: “Ik heb gekozen voor deze vervolgopleiding omdat ik 
het contact met patiënten miste. Mijn vooropleiding 
mboZorgtechniek richtte zich vooral op de techniek en 
apparatuur. Hier is het juist de combinatie tussen de 
techniek en de mens.” 

Compleet beeld
“De opleiding is divers en interessant”, vindt Tom. “Alle 
onderdelen van het menselijk lichaam komen aan bod. Alles 
sluit goed op elkaar aan, zodat je aan het eind van het 
eerste jaar een compleet beeld hebt. Wat ik heel fijn vind, is 
dat we alles wat we in de theorie leren, direct toepassen in 
de praktijk. Bij de uitleg over hersenen en spieren bijvoor
beeld, komt veel natuurkunde kijken. Om de meetprincipes 
hiervoor te  kunnen begrijpen, moeten we snappen hoe 
elektrische velden werken. Door er praktijkopdrachten over 
te maken, blijft de kennis veel beter hangen.” 

Tessa: “Zo kan het zijn dat je op maandag les krijgt over het 
hart en op dinsdag voer je een meting uit waarbij je de wer 
king van het hart ziet én snapt hoe het meetapparaat werkt. 
Op donderdag leer je hoe je het meetsignaal kunt verbete
ren met signaalfilters en op vrijdag bouw je zelf een filter.” 

Combinatie van biologie en technologie 
Docente Tessa Kierkels vult aan: je komt inderdaad alles te 
weten over de werking van het hart, de longen en bloeds
omloop, de hersenen en de spieren, het meten ervan én de 
techniek achter het meten. Het unieke aan de opleiding is 
de combinatie van biologie en technologie. Er komt aardig 
wat natuurkunde bij kijken. Geen natuurkunde in je profiel? 
Geen probleem, via een paralleltraject in het eerste jaar 
spijkeren we je helemaal bij.” 

“Ik heb via het paralleltraject mijn wiskunde bijgespijkerd. Ik 
had namelijk een kleine achterstand”, vertelt Tom. “Het 
eerste half jaar was dat best pittig, maar het was de 
investering wel waard.”  

Samenwerken 
“Zelf actief aan de slag is hét kenmerk van deze opleiding”, 
vindt Tom. “In de onderwijsgroepen werken we aan het 
oplossen van een casus. We leren de juiste vragen stellen en 
antwoorden zoeken die we dan in de onderwijsgroep met 
elkaar bespreken.” 

Tom is enthousiast over de samenwerking met anderen: “In 
grotere projecten werken we in groepjes aan een opdracht, 
die we zelf helemaal moeten voorbereiden, plannen, meten 
en erover rapporteren. Daar leer je echt veel van.” 

Veel creativiteit 
Tessa: “Het eindproduct van elk project is een rapport plus 
een presentatie. In het eerste jaar is dat een klassieke 
presentatie, vanaf het tweede jaar dagen we de creativiteit 
uit. Zo moeten ze een keer een posterpresentatie maken, 
een pitch, een echodemonstratie geven of een filmpje 
maken met een thema. We hebben James Bond al gehad, 
Sherlock Holmes en zelfs een zombieinvasie. Ontzettend 
leuk om al die creativiteit te zien.” 

“Meteen 
praktisch 
aan de slag” 
Tessa Kierkels, docent    

“We leren de juiste 
vragen te stellen”
Tom Claassen, 2e jaars  

 Iedereen kent iedereen 
“Het is een kleine opleiding, iedereen kent iedereen”, zegt 
Tom lachend. “Dat is inderdaad zo”, meldt docente Tessa. 
“Studenten weten dat ze altijd bij ons kunnen binnenlopen, 
we kennen elkaar allemaal bij naam. Bijzonder vind ik ook 
dat wij als docenten ook leren van studenten. De vierde
jaars gaan bijvoorbeeld aan de slag met innovaties uit de 
markt en vertellen ons over de toepassing ervan, zodat wij 
deze weer kunnen gebruiken voor het onderwijs. Een mooi 
voorbeeld is Xsens, een nieuwe manier van bewegings
analyse, die we nu gebruiken in projecten. Zo houden we 
elkaar bij de les.” 

Op stage
“Ik heb gekozen voor de specialisatie Klinische Diagnostiek 
en daarbinnen voor de hartfunctie. In het derde jaar ga ik 
stage lopen in een ziekenhuis, eindigt Tom. “Daar verheug 
ik me op. Dan kom ik met echte patiënten in aanraking. Als 
ik over twee jaar klaar ben en een baan heb, hoop ik nog 
een opleiding als pacemakertechnicus te volgen.”
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Niels: “De week begint met een 
onderwijsgroep. Dit keer gaat het over 
‘sprong en worp’. We kijken hoe de 
spieren werken, hoe je de activiteit 
van de spieren meet en analyseert en 
wat je met de uitkomsten kunt doen. 
De tijd die je daarvoor nodig hebt, 
verschilt per keer. Soms komt er veel 
rekenwerk bij kijken, soms is het 
vooral begrippen leren. Daarna met 
studiegenoten eten in de kantine. 
’s Middags een hoorcollege over 
natuurkunde, gevolgd door een 
werkcollege waarin we samen 
programmeeropdrachten doen. Niet 
echt mijn favoriet omdat ik dyslexie 
heb en het voor mij lastig is om de 
codes heel precies te lezen. Na school 
thuis eten en naar volleybaltraining.

Sigrid bereidt ‘s avonds de onderwijs
groep van dinsdag voor. Die gaat dit 
keer over verschillende typen senso
ren. Welke sensor heb je nodig om 
welk signaal van het lichaam te 
kunnen meten, hoe werken ze en hoe 
ga je ermee om?

Di
Sigrid: “Nadat we alle vragen over de 
sensoren hebben doorgenomen 
krijgen we de nieuwe opdracht die 
gaat over dynamica: hoeksnelheid – 
en versnelling. ’s Middags een grote 
praktijkles waarin we een hele 
schakeling bouwen. We bouwen een 

spiersignaal na en meten dat. We leren 
waar fouten in de meting kunnen 
optreden, waarom het dan fout gaat 
en hoe we het kunnen oplossen. 

Niels is deze dag ‘s ochtends vrij en 
heeft tijd om even lekker naar de 
sportschool te gaan. “ ’s Middags 
hebben we een praktijkopdracht waar 
we in groepjes aan werken. Het 
onderwerp is het krachtenplatform. 
Dit gebruiken we voor bewegings
analyse om te kijken hoe iemand 
kracht uitoefent tijdens een sprong. 
Eerst instructie van de docent, daarna 
bespreken van de vragen die we 
allemaal thuis hebben voorbereid en 
dan aan de slag. De praktijkopdracht 
houdt altijd verband met de onder
wijsgroep die we de dag daarvoor 
hebben gehad. Om half vijf zijn we 
klaar. Na het eten werken bij de 
supermarkt. Rond elf uur weer thuis.” 

Wo
Niels begint met een responsiecollege. 
“Hier kun je naar toe als je vragen hebt 
over de onderwijsgroep. Aansluitend 
heb ik een werkcollege over klinime
trie. Vandaag gaat het over het doen 
van metingen, interpreteren van de 
resultaten en correct gebruiken ervan. 
Ook bespreken we het gebruiken van 
meetinstrumenten. Daarna nog een 
werkcollege natuurkunde over 
kinematica (verplaatsing, snelheid en 
versnelling). Thuis eten en wat dingen 
voor school voorbereiden. ’s Avonds 
haal ik mijn vriendin op en gaan we 
samen naar de sportschool.” 

Sigrid heeft een overleg van haar 
projectgroep. “Ons onderzoek gaat 
over het meten van het verschil in 
kracht tussen de dominante en niet 
dominante arm. We nemen de laatste 
details voor de projectweek door die 

gesteld uit studenten van verschillen
de klassen en per blok wisselt. Zo leer 
je dus veel mensen van de opleiding 
kennen. ’s Middags een kleine 
praktijkopdracht over hoe je het 
lichaamszwaartepunt kunt berekenen 
en hoe je dit kunt beïnvloeden door 
omstandigheden te wijzigen. ’s Avonds 
gewerkt bij de supermarkt.“

volgende week begint. In de project
week vinden alle metingen plaats en 
voeren we het plan uit dat we de 
afgelopen weken samen hebben 
voorbereid. In de projectgroep zijn alle 
drie de studierichtingen vertegen
woordigd zodat we het onderwerp 
vanuit verschillende invalshoeken 
bekijken. ’s Avonds komt mijn vriend 
langs. We wandelen een rondje, halen 
een ijsje en kijken daarna naar een 
film.” 

Do
Niels hoeft pas om 11 uur op school te 
zijn. “Ik blijf een uurtje langer in bed en 
werk daarna aan de voorbereiding van 
de onderwijsgroep. Daarin bespreken 
we de nieuwe casus die gaat over 
‘arbeid en energie’. Het leuke aan de 
onderwijsgroep is dat die is samen

De week van

Niels Sievers
1e jaars

Sigrid van Gemert 
2e jaars

Sigrid: “Vandaag hoef ik niet naar 
Zuyd. Tijd om te sporten, ik doe aan 
fitness en kickboksen. Daarna werk ik 
thuis aan het project. Ik bereid de 
leerdoelen voor en kijk alvast naar de 
verwerking en analyse van de data.  
Ook bereid ik de vragen voor de 
volgende onderwijsgroep voor.” 

Vr
Niels heeft vandaag een projectgroep. 
“Wij zijn bezig met een analyse van de 
sprong. De casus is dat een coach wil 
meten hoe hoog de atleten kunnen 
springen en wil weten met welke 
apparatuur hij dat het beste kan doen. 
We moeten minimaal twee meetap
paraten gebruiken en mogen zelf 
kiezen welk onderdeel van de sprong 
we willen analyseren, bijvoorbeeld de 
kniehoek, de heuphoek of de arm
zwaai. Wij hebben gekozen voor de 
armzwaai. Wat is het verschil in 
spronghoogte als je de armen in de zij 
hebt, of als je ze mee laat zwaaien? We 
hebben dat gemeten via videoanalyse 
en een versnellingsmeter. Het meten 
is technisch, maar in het verslag komt 
ook de biologie en anatomie om de 
hoek kijken. ’s Avonds volleybaltrai
ning en daarna op stap.“
Sigrid heeft vandaag een responsie
college en daarna een onderwijsgroep 
met een discussie over de hoeksnel
heid en versnelling. De volgende 
casus wordt uitgereikt en gaat over 
bewegingsanalyse. “En dan is het 
weekend! Morgen moet ik werken. 
Maar vanavond eerst nog even een 
terrasje pikken met vriendinnen.” 

“Het leuke aan de onderwijs groep 

is dat die is samengesteld uit 

studenten van verschillende 

klassen en per blok wisselt”

Niels Sievers, 1e jaars



Zelf bewegingsanalyses 
doen in het MotionLab

“Ik heb op stage weer 
hele nieuwe dingen geleerd” 
Leerlingen van de middelbare school die tijdens het lopen 
van de Coopertest al na een paar honderd meter hijgend op 
de grond vallen of gaan wandelen. Hoe komt dat? Is hun 
conditie zo slecht, bewegen ze te weinig? Denice Jacobs 
onderzocht tijdens haar stage de voorspellende waarde van 
de Coopertest. “Mijn onderzoek heette ‘beweegarmoede 
onder jongeren’”, vertelt ze. 

“Ik heb onderzocht of het invullen van een vragenlijst 
dezelfde uitkomsten geeft als het lopen van de Coopertest. 
Dat bleek niet het geval. Vervolgens heb ik een tweede 
vragenlijst gemaakt om na te gaan waar en op welke 
momenten jongeren vooral bewegen. Dit om te kijken waar 
nog winst te behalen is. Mijn stagebedrijf was blij met mijn 
onderzoek. Dat is natuurlijke hartstikke tof!” 

Leuk team met jonge mensen
Denice liep stage bij startup Ancora Health, op de vestiging 
in Eindhoven. “Ancora Health is een keileuk bedrijf waar 
veel jonge mensen werken. Iedereen zit in dezelfde open 
ruimte en je krijgt dus van alles mee. Een heel leuk team en 
een fijne sfeer. Het bedrijf houdt zich bezig met preventieve 
gezondheid. Je kunt er terecht voor eenvoudige checkups 
maar ook voor een compleet coachingstraject om je 
gezondheid te verbeteren.” 

Vrij in keuze onderzoeksopdracht
“Ancora Health heeft mij vrijgelaten in de keuze van de 
onderzoeksopdracht. Ze vonden het belangrijk dat ik er 
zelf plezier in had. Omdat ik veel sport, lag de opdracht 
dicht bij mijn eigen interesse. Ik heb veel geleerd over 
zelfstandig functioneren en dingen uitzoeken. Naast mijn 
onderzoek heb ik gewoon meegewerkt. Ik mocht me
tingen doen, bv. lengte, gewicht, ogen, ECG’s (hartfilmpjes) 
maken en longfunctietesten afnemen. Daar ben ik 
dankbaar voor, want daardoor had ik veel klantcontact 
waar ik ook veel van leerde, zoals mensen geruststellen, 
een gezellig praatje maken en op een makkelijke manier 
uitleggen wat ik ging doen.” 

Denice Jacobs
3e jaars

Menselijke bewegingen
“In het MotionLab van de opleiding leer 
je hoe je met het geavanceerde            
Vicon®systeem menselijke bewe
gingen kunt registreren, bewerken, 
analyseren en presenteren” legt docent 
Dennis Odekerken uit. “Je kent Motion 
Capture misschien wel van films en 
videogames. Het is dé manier om 
menselijke bewegingen heel                 
gedetailleerd vast te leggen.” 

Prestatieverbetering bij sporters
Dennis: “We gebruiken het MotionLab 
natuurlijk niet voor entertainment. 
Onze metingen zijn bedoeld voor 
onderzoek en prestatieverbetering bij 
sporters en revalidatiepatiënten. Neem 
bijvoorbeeld springen:  hoe klein is de 
kniehoek bij een sprong? Wat is de     
ideale kniehoek om zo hoog mogelijk te 
springen? En hoe groot is de belasting 
op het kniegewricht? Met je technische 
en medische kennis kun je als bio metrist 
antwoord geven op deze vragen.” 

Opdrachten uit de praktijk
“Hardlopers en andere atleten komen 
naar het MotionLab voor bewegings
analyses” vertelt Dennis. “Die voeren 
studenten onder mijn begeleiding uit. 
Maar we krijgen ook opdrachten van 
ziekenhuizen, fysiotherapiepraktijken, 
universiteiten en onderzoeks en 
revalidatiecentra. Onze studenten, 
maar ook de atleten vinden dat echt 
geweldig!”



Na 
de studie

Studieprogramma 
Meten aan het lichaam loopt als een rode draad 
door de opleiding. De kennis en vaardigheden die 
je daarvoor nodig hebt, leer je tijdens (werk)col
leges, zelfstudie en praktijk opdrachten. Daarnaast 
werk je ook aan je professionele vaardigheden 
zoals onderzoeks en rappor tage technieken, feed
back geven, adviseren, samenwerken en project
management.

Gaandeweg ontdek je zelf in welke 
richting je wilt gaan specialiseren aan 
het einde van het tweede jaar:

Sport en revalidatie: je voert 
bewegings of inspanningsanalyses uit 
voor een (sport)arts of trainer 

Klinisch-diagnostisch: je voert 
metingen uit in het ziekenhuis op de 
afdeling hartfunctie, longfunctie of 
klinische neurofysiologie 

Medisch-technisch: je gaat leren hoe 
je medische apparatuur gebruikt, 
ontwikkelt en verbetert.

“Ik test 
software voor 
smartwatches”
Guus Lötgerink, oudstudent

Guus liep stage bij de afdeling Integrated Technology 
Solutions van Philips IP&S. Hij kon er na zijn afstuderen 
direct aan de slag. “Mijn team ontwikkelt, test en verkoopt 
biosensing software voor smartwatches en smartphones”, 
vertelt hij. “Het gaat om technologie die vitale functies en 
andere lichaamswaarden meet zoals hartslag, bloeddruk, 
energie, zuurstof, stress, duur en kwaliteit van slaap. 
Daarnaast leveren we nieuwe inzichten, wat betekent zo’n 
meting nou eigenlijk voor de gebruiker? Denk bijvoorbeeld 
aan het leveren van feedback over fitheid of aan inzicht in 
het functioneren van de hersenen onder stress.” 

Naar San Francisco 
“Ik ben user tester en dat betekent dat ik de software in de 
praktijk test. Ik bereid de testen voor, verzamel data via 
proefpersonen, analyseer de data en schrijf een rapportage. 
Mijn input wordt gebruikt om de software te verbeteren, 
om algoritmen en nieuwe producten te ontwikkelen. De 
lijnen in het team zijn kort. De verschillende disciplines 
werken samen in projectgroepen zodat je elkaars perspec
tieven leert kennen en begrijpen. Vorige maand mocht ik 
een week naar San Francisco voor het testen van software 
in een bepaald prototype van nieuwe horloges.” 

Praktische opleiding
Guus kijkt met plezier terug op zijn tijd bij Biometrie. “De 
opleiding is heel praktisch, je krijgt alle ruimte om erachter 

Praktische 
informatie

Toelating
Havo/vwo:  met de volgende profielen word je toegelaten:

 – Natuur & Techniek
 – Natuur & Gezondheid
 – Economie & Maatschappij

Mbo: met elk mbo niveau 4 diploma wordt je toegelaten.
Omdat de opleiding vrij technisch is, halen studenten met 
de profielen Natuur & Techniek / Natuur & Gezondheid en 
een technische mboopleiding de beste resultaten.

Aanmelding
Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden op www.studielink.nl. 
Meld je bij voorkeur aan vóór 1 mei. Nadat je aanmelding is 
verwerkt, krijg je een uitnodiging voor een studiekeuze
check. De studiekeuzecheck bestaat uit het invullen van 
een vragenlijst, een wis en natuurkundetoets en een 
praktijkles met samenwerkingsopdracht. Daarna ga je 
samen lunchen met studenten en docenten. Na de lunch 
krijgt iedereen een individueel gesprek.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Hart en ECG 
Elektriciteit en geleiding

Meten aan regelsystemen
Regelsystemen in het lichaam en in de 
techniek

Longen en bloedsomloop 
Gassen en vloeistoffen

Innovatie
Ontwerpen en implementeren

Hersenen en spieren
EEG en EMG  Filteren en wisselstroom

Interpreteren van gegevens
Advies aan klant/arts/coach

Bewegingsanalyse
Inspanningsfysiologie 
Biomechanica en videoanalyse

Verdieping per afstudeerrichting
Veiligheid en kwaliteitscontrole

Jaar 1 Jaar 2

Open Dagen en Meeloopdagen
De Open Dag wordt twee keer per jaar gehouden. Je kunt je 
ook aanmelden voor een Meeloopdag. Kijk op de website 
www.zuyd.nl/opendagen voor de data.

Doorstuderen aan de universiteit
In het laatste jaar kun je een doorstroomminor volgen ter 
voorbereiding op een eventuele masterstudie aan de 
universiteit. Je hoeft dan meestal geen premaster te doen 
om te worden toegelaten. 

Versneld traject
Je kunt de opleiding eventueel in drie in plaats van vier jaar 
doorlopen. Het stagejaar vervalt en in plaats daarvan voer 
je projecten uit naast het normale studieprogramma.

Meer weten?
Wil je meer weten over toelatingseisen, aanmelding, kosten 
en het studieprogramma? Of wil je naar een Open Dag 
komen of sfeerproeven tijdens een Meeloopdag? Kijk dan 
op onze website voor alle details: www.zuyd.nl/biometrie.

te komen wat je wilt en je komt al snel in contact met het 
werkveld. Zo leer je niet alleen de theorie direct toe te 
passen in de praktijk maar kom je er ook al snel achter wat 
je met de opleiding kunt doen. Ik vond dat heel motiverend! 
Mijn eerste stage was bij Philips Research, mijn tweede 
stage én afstudeerstage heb ik bij Philips IP&S gedaan. Ik 
voelde me hier meteen thuis. Ik heb een hele afwisselende 
baan, eigenlijk precies wat ik zocht. Doorgroeimogelijkheden 
zijn er ook. Mijn volgende stap zou Clinical Study Manager 
zijn, waarbij je klinische testen opzet en mensen aanstuurt. 
Leuk is trouwens dat ik nu al stagiairs van Biometrie 
begeleid.” Guus ziet de toekomst zonnig in. “De wereld van 
biosensing is enorm in beweging, de ontwikkelingen gaan 
razendsnel. Werk in overvloed voor biometristen.”



Contact
Zuyd Hogeschool
Opleiding Mens en Techniek/Biometrie

Bezoekadres
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Postadres
Postbus 550
6400 AN Heerlen

Telefoon en mail
Secretariaat:
045  400 64 18
jozefa.moonen@zuyd.nl

Algemeen
Kennisen Informatiecentrum: 
088  989 30 00

info@zuyd.nl
www.zuyd.nl/biometrie

Colofon

Eindredactie en vormgeving
Dienst Marketing en Communicatie

Druk
De Bondt Grafimedia Communicatie BV, Barendrecht

Deze brochure is gemaakt in 2022. Het is mogelijk dat 
daarna informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets  
van deze uitgave mag worden gebruikt of vermenigvuldigd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
Zuyd Hogeschool.


