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Briljante
technologische
doorbraak zoekt
toepassing

revolutionaire technologie maakt het mogelijk om data over stimuli in

“Academisch gezien
haalde MindAffect een 10,
zakelijk gezien hadden ze,
nou ja, niets.”

de hersenen te verzamelen en te analyseren, en dat veel sneller en
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nauwkeuriger dan elke andere beschikbare techniek.
Een revolutionair product dat zijn tijd ver vooruit is. Toch ging MindAffect bijna onderuit. We spreken CEO Jennifer Goodall: hoe kwam het dat

CASUS 2

toch weten te redden?
CASUS 3

DE GEDACHTEN VAN ALS-PATIËNTEN LEZEN
INTENTIE

CASUS 4

CASUS 5

Een uitgebreide beschrijving van deze
casus vind je op onze website en in de
database BriMis. Volg de link in de QR-code
of kijk op briljantemislukkingen.nl/
zorgaward22
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EXTREME FOCUS LEIDT TOT HOOGGEAVANCEERD SYSTEEM, MAAR…
AANPAK

het einde van het jaar is het team uitgeput, en zijn
enorme drive om het onoplosbare op te lossen, om

de kosten door het team terug te brengen tot drie
maanden extra tijd. En hij zoekt hulp.
Als belangrijkste aandeelhouder gelooft NLC nog

te redden. Goodall heeft veel ervaring in de wereld

Hoe de technologie van
MindAffect werkt

kleine twee jaar toont het team aan dat het is

Daarbij nam ik geen emotionele bagage mee over

Een patiënt kijkt naar een toetsenbord of scherm en denkt aan wat hij of zij wil

gelukt: ze hebben een extreem moeilijk probleem

wat er in het verleden was gebeurd en had ik veel

Met de oplevering van het eerste werkende

zin in deze nieuwe klus”, vertelt Goodall.
inderdaad het beste voor de beoogde doelgroep
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kan hebben. Deze health tech venture builder (zie

en vertaalt deze naar een tekst op het scherm, zonder verdere input door de
patiënt. Deze methode is snel, betrouwbaar en eenvoudig te leren.

“In het begin was het onduidelijk hoeveel en welke
enkel vermogen hebben om hun spieren te

invloed ik op het bedrijf kon hebben. Het waren

bewegen. Het probleem: dit is een hele kleine

Behaviour van de Radboud Universiteit. Met steun van het NLC, een vooraanstaande health-tech incubator, en het ALS Institute haalden Desain en zijn
onderzoeksteam de technologie uit de universiteit en vormde de nieuwe

zakelijke kant. Andere toepassingen van de
verkennen, uit te zoeken en te brainstormen
niet overwogen. De kille, zakelijke werkelijkheid is

zonder de belemmeringen van eenieders ego en

en interessante mogelijke sponsoren voor een
ontwikkelingspilot. “Dat betekende dat sommige

voordeel dat het team, na de verslagenheid van
een paar maanden eerder, openstond voor een

kwamen, in ieder geval voor de korte termijn”,

nieuwe manier van werken. En de beperkte tijd van
nou ja, niets.”

vier maanden die we nog hadden, werkte in ons

Het team is enorm ontmoedigd. In hun wereld zijn
het probleem op te lossen: welke toepassingen zijn

naar andere markten, maar de energie en
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NIEUW ELAN ZORGT VOOR DOORSTART
RESULTAAT

Desains nieuwe bereidheid straalt af op heel
hersenen met visuele en auditieve signalen te
teit en enorm waardevolle netwerk. Binnen een

stimuleren en vervolgens de respons in de

jaar werkt het team aan twee betaalde pilots voor
een van de grootste hoortoestelfabrikanten ter
voor allerlei bevolkingsgroepen, zoals kleine
kinderen en mensen met een verstandelijke

de aandeelhouders. Hierdoor heeft het bedrijf
voor de toekomst.
problemen.
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beperking, en levert het sneller meer data op tegen

HET PAD DAT MINDAFFECT MOEST BEWANDELEN
GELEERDE LESSEN

helpen, zorgde ervoor dat ze geen oog hadden voor
alternatieve, vaak eenvoudigere toepassingen.
wereldklasse. Het geeft enorm veel voldoening om te

zullen ongetwijfeld nog hindernissen tegenkomen.
Jennifer Goodall: “Ik zie dat niet als een fout of

Het is juist ons vermogen om die hindernissen te
overwinnen, eromheen te navigeren en te leren van

bewandelen. Het team begon met de passie die nodig
en. En toen het klaar was hadden ze een andere
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FAAL-LEER INTERACTIEMATRIX

LEERPROFIEL

ANALYSE MindAffect

Organisatie

Impact team falen

Impact individueel falen

FAALNIVEAUS

GELEERDE LESSEN

De generaal zonder leger
denken. Daarnaast hebben het vele testen en
Systeem

Leerscore

Faalscore

opnieuw doelen voor de organisatie te stellen.
veroorzaakt.
De canyon
moest worden toegepast op deze populatie, maar het inzien dat er meerdere mogelijkheden waren kwam
pas later.

Individueel

Team

LEERPOTENTIEEL
De post-it

doorbreken van patronen leidt tot het vergroten
individuele niveau, ligt het leerpotentieel hoog op
diensten die een organisatie levert.

De huid van de beer

Organisatie

vastzit in een denkpatroon en daar weet uit te
komen door inbreng van andere personen, is een
niveau is er een hoog leerpotentieel, doordat

weet hij het team te inspireren om nieuwe toepassingen te bedenken.
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7

Inzet

6

Risico

8

Aanpak

6

Leren

9

uiteindelijk groter geworden door naar meerdere manieren van marktpenetratie te kijken.
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VIRAL SCORE

Visie

Visie
SCORE 7,2

Wat kun je doen in een soortgelijke situatie?

fase van hun ontwikkeling.

op dezelfde manier faalt, ontwikkel je jezelf niet. Daarom kun je beter leren van je fouten in plaats van ze
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•
•
•
•

Als je vaak op dezelfde manier faalt, ontwikkel je jezelf niet.

Hoe?

•
•
•
•
•
•

Laat de mislukking van buitenaf niet in je komen.
Help elkaar daarbij op teamniveau.
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