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projectverantwoordelijke is de pro-
vinciale Hogeschool limburg (pHl) 
met prof. peter feys en prof. Bert op 
’t eijnde als de aanvragers en ook de 
trekkers van het interreg-project reva-
lidatierobotica ii (zie kaderstukje). een 
ambitieus grensoverschrijdend project 
met een prijskaartje van 2.380.000 
euro, waar in totaal acht partners  - vier 
uit Vlaanderen en vier uit nederland - 
hun schouders onder gezet hebben 

Voor pAtiënten met  
neurologische  
AAndoeningen
prof. peter feys stelt het als volgt: 
‘kinesitherapie is niet enkel meer ‘hands 
on’ maar is geëvolueerd naar een breed 
werkveld waar ook meer en meer tech-
nologie gebruikt wordt. typisch voor 
patiënten met neurologische aandoe-
ningen als cva of ms is dat zij multiple 
functioneringsproblemen hebben ten 
gevolge van onder meer spierzwakte, 
spasticiteit, coördinatieproblemen. 
vaak hebben ze een zeer beperkte 
armfunctie. de juiste armbewegingen 
aanleren, vooral actief trainen en de 
oefeningen zoveel mogelijk herhalen is 
cruciaal voor een snel herstel. een half 
uurtje kine per dag is soms nogal kort 
om alle fysieke problemen grondig aan 
te pakken en dus kwam de idee om 
innovatieve aanvullende behandelings-
vormen uit te denken. een soort van 
geautomatiseerde kinesitherapeut zeg 
maar  waarmee de patiënt zelfstandig 
aan de slag kan. hiervoor werden de 
koppen bijeen gestoken door verschil-
lende partners die elk een stukje van de 
puzzel moesten invullen. 

Acht pArtners werken 
multidisciplinAir sAmen
 “het project bestaat uit twee grote 
luiken’, stelt prof. feys, “de ontwikke-
ling van een revalidatierobot en een 
draagbaar bewegingsregistratiesysteem 
mmaas, die de kwaliteit van de 

anne sterckx

Al gAmend  
reVAlideren:  
toekomstmuziek?

Wie Had ooit gedacHt dat ‘gaming’ zou 
geBruikt Worden in de kinesitHerapie? Vandaag is 
Het al een realiteit. sinds oktoBer 2008 loopt er 
een project WaarBij een reValidatieroBot Wordt 
ontWikkeld die patiënten met  multiple sclerose  
of slacHtoffers Van een cereBroVasculair 
accident Helpt om semi-autonoom 
armBeWegingen uit te Voeren door Het spelen 
Van computerspelletjes.
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interreg-project  
reVAlidAtieroboticA ii

revalidatierobotica ii is een interreg-poject  
dat van start ging op 1 oktober 2008 en eindigt 
op 30 september 2011. Bij een interreg-project 
komt de europese gemeenschap met geld 
over de brug voor een ontwikkelingstraject 
met grensoverschrijdende samenwerking.  
Het project is niet louter geënt op research 
maar wil  technologische ontwikkeling 
stimuleren met het oog op economische 
vooruitgang ten behoeve van de gemeenschap.  
de  totstandkoming  van de  revalidatierobot 
gebeurde met de kennis en de ideeën van  
wetenschappers uit verschillende disciplines:  
van kinesitherapeuten en ergotherapeuten  
over ingenieurs en psychologen tot een gra-
fisch vormgever toe. niet alleen de academi-
sche wereld diende als klankbord maar ook 
mensen uit kenniscentra en de bedrijfswereld 
droegen hun steentje bij.

Het team van ingenieurs en kinesitherapeuten - het ware brein   achter de ontwikkeling van de robot - werken nauw samen op 
de campus van de Universiteit Hasselt onder leiding van Prof. Peter Feys (rechts op de foto).

armbewegingen meet. want meten is 
weten.” 

voor dit ambitieuze project werken 
acht partners multidisciplinair samen 
rond bepaling van bewegingstaken, 
spelconcept en implementatie.

het rehabilitation research center 
(revaL) van de provinciale Hoge-
school limburg (pHl) fungeert als 
projectcoördinator op inhoudelijk en fi-
nancieel vlak. phL stuurt de samenwer-
king tussen de klinische en academische 
partners aan en helpt bij de ontwikke-
ling van de achterliggende opbouw van 
de robotsoftware. Zo ging een groep 
van kinesitherapeuten en ergotherapeu-
ten in detail de bewegingstaken bepalen 
die moeten aangeboden worden: 
trekken, duwen, tillen, draaien, enz. ook 
werden de bewegingstaken samen met 
motorische trainingsprincipes in de 
spelletjes geïntegreerd.

het edm of expertisecentrum voor 
digitale media binnen de universiteit 
Hasselt was, in samenspraak met de 
andere partners, het brein achter de 
ontwikkeling, programmatie en integra-
tie van hard-en software voor de robot.

het Labo Bewegingswetenschap-
pen van de universiteit maastricht 
ontwikkelde de mmaas (motion and 
muscle ambulatory activity system), 
een draagbaar meetinstrument om de 
armactiviteit te meten. 

de verdere validatie van de accuraat-
heid van dit meetinstrument gebeurt 
binnen de ku leuven  (faBer + 
ganglabo te pellenberg).

het revalidatie- & ms-centrum 
overpelt en het revalidatiecentrum 
Blixembosch zijn de klinische partners 
binnen het project. in deze centra 
worden de ontwikkelingen bijgestuurd 

en toegepast op patiënten. ook het 
adelante kenniscentrum test uit op 
patiënten en werkte ook intensief mee 
aan de inhoudelijke opbouw van de 
software van de robot.

het motivationele aspect en feedback 
tijdens het gamen werd opgevolgd door 
de technische universiteit eindhoven.

pAtiënt en robot:  
een mooi trAiningsduo
in dit project wordt een visuele en 
haptische virtuele omgeving ontwikkeld 
waar geschikte taakgestuurde en stimu-
lerende bewegingstaken centraal staan 
voor training. de term haptisch duidt 
erop dat de robot kracht kan uitoefe-
nen tijdens de interactie met de patiënt 
om een omgeving of een verplaatsing 
van objecten te stimuleren. Zo kan de 
gebruiker bijvoorbeeld de harde rand 
van een muur voelen of het gewicht 
van een pinguïn. het systeem biedt 
verschillende moeilijkheidsgraden alsook 
feedbackmogelijkheden ter stimulatie 
van motorisch leren.

deze hoogtechnologische revalidatie-
methode heeft grote voordelen. de 
kinesitherapeut stelt aan de hand van 
een uitgebreide beheersapplicatie de 
training samen. daarna is het de patiënt 
zelf die via een speciaal besturingsappa-
raatje (net als een joystick) zijn opdracht 
uitvoert die hij op een computerscherm 
te zien krijgt. hij kan kiezen uit diverse 
spelletjes - pinguïns kleuren, eieren rapen, 
bloemen water geven, …  - en wordt 
op basis van smileys en punten beloond 
en gemotiveerd om verder te blijven 
oefenen en zijn eigen resultaat telkens 
weer te verbeteren. de robot fungeert 
dus in zekere zin ook als coach. “ook 
al lijkt het misschien wat artificieel, toch 
heeft het zijn nut”, zegt prof. feys. “de 
gebruiksvriendelijkheid is heel belangrijk 
én voor de patiënt én voor de therapeut. 
voor de juiste keuze van virtuele objec-
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Het team van ingenieurs en kinesitherapeuten - het ware brein   achter de ontwikkeling van de robot - werken nauw samen op 
de campus van de Universiteit Hasselt onder leiding van Prof. Peter Feys (rechts op de foto).

Een van de spelletjes waaruit de patiënt kan kiezen is 
pinguïns kleuren.

De kinesitherapeut stelt aan de hand van een uitgebreide 
beheersapplicatie de training samen.

ten (zoals mannetjes, omgevingen, ed) van 
kleuren en andere spelcomponenten werd 
zelfs een grafisch vormgever ingeschakeld. 
het motivationele aspect mag immers niet 
onderschat worden. een ludieke visualisatie 
van de spelletjes heeft blijkbaar een positief 
effect op de motivatie van de patiënt - on-
geacht de leeftijd - waardoor hij de training 
langer kan volhouden. en dat is tenslotte 
de uiteindelijke doelstelling.”

dit soort robotica zal in een revalidatie-
context op termijn niet alleen leiden tot 
een toename van de therapiemogelijk-
heden voor personen met een ernstige 
parese maar ook tot een aanzienlijke 
toename van de therapietijd. de patiënt 
zal immers bijna volledig op eigen houtje 
kunnen oefenen en zijn resultaten en 
vorderingen systematisch kunnen zien 
na het beëindigen van elk spelletje. niet 
alleen de patiënt krijgt een overzicht van 
de behaalde resultaten, maar ook de 
kinesitherapeut krijgt via de computer 
een hele analyse waardoor hij een beter 
inzicht verwerft in de (evolutie van de) 
bewegingsmogelijkheden van de patiënt 
op het vlak van kracht, coördinatie en 
snelheid.

en de toekomst?
denk nu niet dat dergelijke robots snel 
de privé-praktijk zullen bemannen en dus 
een rechtstreekse concurrent worden van 
de menselijke kinesitherapeut. “het blijft 
een hoogtechnologisch toestel met een 
bijhorende virtuele omgeving dat via de 
commercialisering ervan vooreerst snel 
zijn weg zal vinden naar grote ziekenhui-
zen en revalidatiecentra”, stelt prof. feys. 

” vermoedelijk zal er aanvankelijk per 
ziekenhuis of centrum zich slechts een 
beperkt aantal kinesitherapeuten bekwa-
men om met dergelijke robots te werken. 
want ook dat is een realiteit: heel wat 
collega’s-kinesitherapeuten moeten nog 
wennen aan de toevoeging van een aantal 
hoogtechnologische revalidaitehulpmid-

delen. er bestaat nog steeds een zekere 
digitale drempelvrees! en ook al werd het 
allemaal heel gebruiksvriendelijk gecon-
cipieerd, toch heeft de robot heel wat 
vernuftige technologie in zich en kan men 
van supereenvoudige naar zeer complexe 
instellingen evolueren.”

de voorbije maanden werden al twee 
robots opgesteld in nederland ( Blixem-
bosch en adelante ) waar in eerste 
instantie patiënten met een cva werden 
getest. deze tests zijn ook heel recent van 
start gegaan in België waar het toestel 
een plaatsje kreeg in het revalidatie-& 
ms-centrum te overpelt. in totaal wor-
den er nu dus drie complete systemen 
simultaan gebruikt.

eind september stopt het revalidatiero-
botica ii-project en dus ook de finan-
ciering. maar blijkbaar is er al interesse 
getoond vanuit de bedrijfswereld. een 
nederlandse firma ziet wel toekomst in 
de commercialisering van de trainingssoft-
ware, weliswaar met gebruik van andere 
hardware. ook is er een samenwer-
kingsproject voor 3 jaar in nederland 
goedgekeurd.

voor vlaanderen werd al een vervolgpro-
ject aangevraagd om de software aan te 
passen aan toestellen die thuis kunnen 
gebruikt worden op een patiëntvriendelij-
ke manier. als dit groen licht krijgt, ziet de 
toekomst voor thuisrevalidatie er veelbe-
lovend uit en zal de patiënt misschien op 
termijn revalidatiespelletjes spelen samen 
met zoon of dochter.  

a
n

n
e 

st
er

c
k

x

anne sterckx


