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• “Steve Austin, astronaut, a man 
barely alive. Gentlemen, we can 
rebuild him, we have the technology. 
We have the capability to make the 
worlds first bionic man. Steve Austin 
will be that man. Better than he was 
before.

• Better. Stronger. Faster.”

• 1973….
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Outline 
• Revalidatie en technologie
• Technologie 2016

– Amputatie
– Dwarslaesie

• Noden voor de toekomst



Rehabilitation Technology 
(Mass.Gov.)
• the application of technology to meet 

the needs of people with disabilities
• eliminate barriers and enhance 

opportunities in education, 
rehabilitation, employment, 
transportation, independent living and 
recreation

• for people with severe mobility, 
learning, emotional, visual, hearing, 
neurological, neuromuscular and other 



Assistieve robotica

Groeiende nood aan mechatronische
toestellen die dynamisch
interageren met mensen
– aangedreven orthesen en prothesen
– revalidatie- en trainingstoestellen

Zander 1904
Hieronymus Fabr.d’ 
Aquapendente
1592



CRPD (UN 
2006)

8



VN-Verdrag (2006)
Rechten van Personen met een Handicap 
(ratificatie België 2 juli 2009)

Iedere persoon met een handicap 
heeft, afhankelijk van de aard en de 
ernst van zijn handicap, recht op 
maatregelen die hem zelfstandigheid
en culturele, maatschappelijke en
professionele integratie waarborgen
(goedgekeurd door Senaat op 23 feb 2013; wacht op goedkeuring 
door de Kamer).



Art 26 – Habilitation and Rehabilitation

3. De Staten (…) stimuleren de 
beschikbaarheid, kennis en het gebruik van 
ondersteunende apparaten en technologie
en die zijn ontworpen voor personen met 
een handicap, voor zover zij betrekking 
hebben op integratie en participatie.



Ondersteunende technologieën
(assistive technology; environmental facilitator)

- Beperkingen verhelpen/compenseren
- Participatie en integratie bevorderen
- Autonomie en levenskwaliteit verhogen
- …persoonlijke mobiliteit van personen met een 

handicap met de grootst mogelijke mate van 
zelfstandigheid te waarborgen … tegen een 
betaalbare prijs (art.20)



Maatschappelijk spanningsveld
• Therapeutisch voordeel tegen betaalbare 

kost?
– Stijgende overlevingskansen en langere 

levensverwachting na trauma of ziekte
– Groeiend aantal personen met een handicap
– Vergrijzing 
– Technologische evolutie met snel stijgende 

kosten
– Maar minder financiële middelen

Keuzes maken, ethische dilemma’s



Technologie anno 2016

• Therapeutische revaldiatietechnologie
– Robotica, VR, elektrostimulatie,…

• Prothesen en orthesen
– exoskelet

• Rolstoelen
• Communicatie
• Omgevingsbediening / domotica
• Autoaanpassingen/technologie
• …



Amputatie

• Amputatie is het afzetten van een 
lichaamsdeel
– Chirurgisch
– Traumatisch

• Prothese
– Vervanging van een lichaamsdeel



Prothesetechnologie
• Microprocessorgestuurde knie, enkel, voet
• Bionische hand en elleboog
• Mind controlled bionic prosthetics

– Implanted myoelectric sensors (IMES)

• TMR
• Osseo-integratie
• NCALOI
• Brain Machine Interface
• Sensory feedback
• 3D printing
• Soft robotics / smart orthotics
• …



Bionische prothesen
• Microprocessor controlled knees

– C-leg, Kenevo, RheoKnee
– PowerKnee, Genium, Genium X3
– Propriofoot, Meridium,…

• Bionic hands
– iLimb, BeBionics, Michelangelo



Bionische hand
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Genium X3



Human enhancement ?



Osseo-integratie
• Percutaan prothesesysteem
• Titaniumimplantaat in het bot
• “Klik” prothese, uiterst stevige binding
• Natural Control of Artificial Limbs through 

an Osseointegrated Implant (ncaloi)



Targeted muscle reinnervation

• Transhumerale amputatie/ 
shouderexarticulatie

• Transfer van zenuwen naar 
alternatieve spieren in de borst/BL

• Na re-innervatie produceren deze 
spieren EMG signalen die een 
myoelektrische prosthese aandrijven



Targeted muscle 
reinnervation (TMR)



Dwarslaesie



Neuroplasticiteit (Turner 2013)

• Herstel van beweging kan bevorderd 
worden door intensieve, repetitieve, 
variabele, en belonende oefentherapie

• Robots werden ontwikkeld om herhaalde 
beweging mogelijk te maken of te 
faciliteren

• Robot gemedieerde training (bv. 
assistentie en perturbering) heeft het 
potentieel om neuroplasticiteit te 
bevorderen



Therapeutic robotics 
(+VR)

Lokomat (Hocoma)

Armeo (Hocoma)



Therapeutic robotics

• Erigo plus
– Progressive verticalisation
– Dynamic standing (robotic)
– Functional electrostimulation

(FES)
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Exoskeletons
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Exoskelet

• Cybathlon



• Berekening van de motorkoppels
= minimum koppel dat de persoon nodig heeft om een taak uit te

voeren
= motorische capaciteit – taakvereisten

• Taakvereisten
• Motorische capaciteit = gewrichtsmomenten die de persoon kan

uitoefenen door gecoördineerde spieractiviteit
Prof. Joris De Schutter -

Mirad

Assistentie-als-nodig (AAN)



Robotic wheelchairs

• Brain Computer 
Interface, shared control, 
2 webcams 

• Leg-like motion to 
conquer obstacles

• Base rotates on five axes
• A gang of sensors 
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Brain computer interface 



Noden voor de toekomst

• Technologie implementeren in dagelijkse 
praktijk en beschikbaar maken voor de 
gebruiker
– “protocols to apply already existing technology”

• Gebruiksvriendelijk 
• Betaalbaar (kosten/baten balans)
• Kleiner, lichter, sneller, sterker,…
• Universal design / toegankelijkheid
• Evidentie  (Cochrane Rehabilitation)



Toekomst

• Sensorische feedback
• Combinatie met BCI, virtual reality, 

serious gaming, telerehabilitation,…
• Quid biohacking? 



Rex, the bionic man
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Dank u


