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Position paper VRA 2015

Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie

Trends

• toename in de prevalentie van 
chronische aandoeningen.
– Van 5,3 M (2011) naar 7 M in 2030
– toename van jaren in discomfort en    

multimorbiditeit

• Stijging van de algemene ziektelast
• Verminderde arbeidsparticipatie
• Stijgende zorgkosten



Position Paper GRZ
Een onderzoeksagenda voor de

Geriatrische Revalidatie Zorg in Nederland

• Geintegreerde multidisciplinaire zorg die 
gericht is op verwacht herstel van 
functioneren en participatie bij laag 
belastbare ouderen na een acute aandoening 
of functionele achteruitgang 

• Gestreefd wordt naar een zodanig herstel op 
niveau van activiteiten en participatie, dat bij 
voorkeur terugkeer naar de oude woonsituatie 
mogelijk is.
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Nieuwe definitie gezondheid

Gezondheid

het vermogen zich aan te passen en eigen regie te 
voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven

Machteld Huber et al. 2011
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"It is more important to know

what sort of person has a disease

than to know what sort of disease

a person has.”

Hippocrates



Environment

Revalidatie
From Capacity to Performance

Personalized rehabilitation and complexity 

Performance
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Revalidatie = leren adapteren
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(her)leren van motorische 
functies (bij CVA)

Sleutelconcepten

• Actieve initiatie en uitvoering van 
beweging
Lotze 2003, Barreca 2003, Kwakkel 
1999

• Toepassen van betekenisvolle en 
taakgerichte oefeningen

Hodics 2006, Schaechter 2004, 
Feydy 2002

• Intensiteit van de training

Kwakkel 1999, 2004, 2006, 

• Feedback

• Motivatie
Holden,  2005



Revalidatie technologie
Robotica, virtual reality, gaming

Position paper GRZ 6. 
Het samen met patienten en mantelzorgers ontwikkelen en evalueren van 
ondersteunende technologie: innovatieve behandelmethoden ten behoeve van 
enerzijds intensievere revalidatie en anderzijds mogelijkheden voor versneld 
ontslag.



Looptraining met een
looprobot
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LOPES
Lower Extremity Powered ExoSkeleton



LOPES II

Hoog bezoek



Revalidatie thuis

Storyboard: Claudia Henckel, MSc

Project aim - Storyboard

Juliet Haarman, thesis TIBAR 2017



TIBAR
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TIBAR Therapist Inspired Balance Assisting Robot



Working principle of TIBAR



Validation in een fysiotherapie praktijk



Arm en Hand Robotica en
Revalidatie Games

Armeo Boom, Hocoma

Hand In Mind 
(Eurostars: Bioservo, Hocoma, RRD)



Assistive Devices
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• Technische hulpmiddelen zoals protheses, 
ortheses and rolstoelen kunnen functionele
taken en vaardigheden helpen herwinnen en 
blijvend mogelijk maken. (performance)

• De interactie tussen de adaptieve
mogelijkheden van een persoon en de 
adaptieve capaciteit van een technisch
hulpmiddel zal het uiteindelijk niveau van 
functioneren bepalen.



Patiënt met een amputatie

Een symbiose tussen adaptatie en compensatie
Consequenties voor het lopen



Adaptatie van Patient of hulpmiddel

Adaptieve compensatie MPK

Adapting to change, Erik Prinsen 
Thesis, December 2016

Kenevo AAK



Interactie van adaptaties
een leerproces
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Interaction of adaptations
high performance
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Hugh Herr et al. Massachusetts Institute of Technology,



Maar



Het gaat niet alleen over lopen

Marieke Kloosterman; Keep on Rolling; Functional evaluation of power-
assisted wheelchair use. (Thesis: 23 june 2016)



Blijven revalideren, ook thuis

• Focus op handfunctie

• Training met revalidatie games

• Soft robotics in thuisomgeving

• Samenvoegen training en 
ondersteuning ADL

• Voortzetten revalidatie in 
thuisomgeving





Ondersteuning thuis

30

LEA: zorgassistent voor de 
toekomst

Rollator



Performance: 
Mobiliteit t(e)huis

Move Yourself (Indess)



Samenvatting:

Persoonlijke factoren en omgeving factoren zijn 
doorslaggevend voor het revalidatie resultaat

Het vermogen tot aanpassen is essentieel zowel voor 
patiënt als zijn (technische) omgeving

Revalidatietechnologie heeft een belangrijke rol in het 
herkrijgen en behouden van de zelfredzaamheid van de 
patiënt.

Het vanaf het begin betrekken van de gebruiker en zijn of 
haar omgeving bij het ontwikkelen van 
revalidatietechnologie is essentieel voor het uiteindelijk 
resultaat en kans op implementatie.
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Implementatie van zorgtechnologie



Dank
Voor uw aandacht


