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Vanaf morgen kunt u weer in doe-het-zelfzaken gaan winkelen. Creatieve onderzoekers en ondernemers bedenken heel
andere DIY-kits. Knutsel een stethoscoop-op-afstand in elkaar, of 3D-print je eigen swabs. Elke dag brengen we u nieuws,
dat anders misschien aan je aandacht ontsnapt.
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De Vlaamse regering zet 375.000 euro opzij voor de aankoop van tablets in woonzorgcentra. Daarmee kunnen
bewoners visueel contact krijgen met familie en vrienden. De ministers willen een initiatief steunen van Deloitte, Close The
Gap en VUB. Die zamelen oude toestellen in en kopen er nieuwe aan met schenkingen (www.virtualhugs.net).

Onderzoekers van Flanders Make aan de UAntwerpen ontwerpen een 'stethoscoop' op afstand om het
longonderzoek bij covid-19-patiënten te vereenvoudigen. Digitale stethoscoopjes kunnen op het lichaam van de patiënt
blijven, en beluisterd worden over een computernetwerk. De patiënt kan opgevolgd worden zonder tijdrovende
beschermingsprocedures die een besmettingsrisico nooit helemaal wegnemen. De eerste tests in het UZA lopen. Het
systeem maakt gebruik van gemakkelijk te vinden apparaten en de software wordt 'open source'.

Een Luiks 3D-printingbedrijf (Any-Shape in Flémalle) wil volgende week starten met een wekelijkse productie
van om en bij de 100.000 nasofaryngeale wissers. De wissers werden klinisch getest door het CHU-ziekenhuis in Luik
en goedgekeurd door het FAGG. In België worden dagelijks ongeveer 20.000 van die wissers gebruikt voor monstername
bij covid-19-patiënten.

Voor 4,5 miljard mensen gelden quarantainemaatregelen. De VN schat de wereldbevolking vandaag op 7,8 miljard -
dat is dus ruim de helft daarvan. Gespreid over Europa, Azië, Amerika, Afrika en Oceanië gelden er in 110 landen
lockdownmaatregelen. Soms worden niet echt dwingende maatregelen ingesteld maar is alleen een aanbeveling gegeven.
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Maar in andere landen is een heuse avondklok ingesteld. In Europese landen begint men ondertussen weer te denken aan
het versoepelen van de maatregelen.

Artsen in het Jessaziekenhuis starten een hairchallenge. Elke week gaat een nieuw artsenduo de uitdaging aan. De
arts die het meeste geld ophaalt mag de tondeuse hanteren en zijn 'tegenstander' kortwieken. Het resultaat zal te zien zijn op
sociale media. De opbrengst gaat naar de verpleegkundigen en de zorgkundigen.

Roche wil begin mei Elecsys Anti-Sars-CoV-2 op de markt brengen. Deze immunoassay zal beschikbaar zijn in
landen die de CE-markering accepteren, zoals België. De analyse wordt uitgevoerd op een type apparaat dat in vele labs
aanwezig is. De test kan dienen voor de diagnose, voor epidemiologisch onderzoek en voor ondersteuning van de
prioritaire screening van risicogroepen, zoals gezondheidswerkers. Roche hoopt tegen begin juni al vele miljoenen tests te
kunnen produceren.
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