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In de nieuwsbrief informeren we u over ontwikkelingen binnen het ResearchCenter SPRINT.

In dit nummer:
 Juha Hijmans maakt slimme gangbeeldanalyses
 SPRINT-partner Bainisha lanceert de Skin Layer
Regelmatig ontvangen SPRINT-partners subsidie voor onderzoek
naar de doelmatigheid van zorg en voor onderzoek dat zich richt
op telemonitoring in de thuissituatie. Prof. Corry van der Sluis,
UMCG, ontving recent een ZonMw-subsidie voor onderzoek naar
de doelmatigheid van armprothesezorg. Juha Hijmans, UMCG,
ontving Europese subsidies voor loop-, balans-, en armtraining
voor thuisgebruik. Sprint-partner Bainisha introduceert de Skin
Layer, een high-performance meetapplicatie met extreem draagcomfort die mensen 24/7 kan monitoren.

De juiste persoon aan de juiste prothese
koppelen brengt zorgkosten omlaag
‘De effectiviteit en kosteneffectiviteit van
handprothesen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. ‘Dat vermoedt prof. Corry van der Sluis, Revalidatiegeneeskunde
van het UMCG: ‘Duurder hoeft niet altijd
beter te zijn.’ Om dat te onderzoeken ontving Van der Sluis onlangs een ZonMwsubsidie van bijna 400.000 euro.
Mensen die door amputatie of geboorte een arm missen, krijgen
veelal een handprothese om het verlies aan functie van deze arm
op te vangen. De kosten van de zorg rondom handprothesen zijn
het afgelopen decennium fors gestegen door introductie van
bionische prothesehanden. Dit zijn prothesehanden waarvan de
duim en vingers afzonderlijk kunnen bewegen. De kosten van
bionische myo-elektrische prothesehanden kunnen oplopen tot
50.000 euro bij aanschaf, minder geavanceerde gepaste handprotheses kosten 15.000 euro.
Corry: ‘In de praktijk merken behandelaars dat de bionische handen functionele voordelen hebben, maar dat er ook nadelen aan
deze handen kleven: ze zijn kwetsbaar en door de complexe aansturing worden de vele functies in zeer beperkte mate benut. In
ons onderzoek gaan we de (kosten)effectiviteit van deze bionische handen vergelijken met standaard handprothesen door het
gebruik van prothesen te vergelijken.’
Keuze van handprothese relateren aan de kosten
Tussen de 5000-6000 mensen in Nederland hebben een eenvoudige of meer geavanceerde handprothese. Om de juiste persoon
aan de juiste prothese te matchen, wordt door het behandelteam
van een revalidatiecentrum gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd protocol: het Prothese Prescriptie Protocol (PPPArm). PPP-Arm geeft een overzicht van de situatie van de cliënt
(hulpvraag, zorgvraag, programma van eisen, opbouw prothese),
zodat een weloverwogen en onderbouwd besluit kan worden genomen wanneer en welke armprothese wordt gewenst. De gegevens van de cliënt zijn opgenomen in de landelijke PPP-Arm database. De database bevat data van vrijwel alle handprothesen
die de afgelopen 8-10 jaar zijn voorgeschreven.
Corry: ‘Voor revalidatieteams is het vaak niet eenvoudig om samen met de gebruiker te bepalen welke prothesehand wel of niet
geschikt is of om de gebruiker te overtuigen dat duurder niet
altijd beter is. In dit project gaan we deze PPP-database benutten
om gepast gebruik van een handprothese, de juiste persoon bij
de juiste prothese, onder meer te relateren aan de kosten.’
Zelfhulp-tool
De opgedane kennis van het ZonMw-onderzoek wordt gevaloriseerd middels het ontwikkelen van een online Keuze-hulp voor
behandelaar en gebruiker die in het bestaande PPP-Arm protocol

wordt geïntegreerd. Corry: ‘Uiteindelijk doel is te komen tot een
doelmatigere armprothesezorg waar de zorgkosten verminderen
en de kwaliteit van armprothesezorg wordt verhoogd.’ Het onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van handprothesen
start 1 december a.s. De eerste resultaten worden begin 2023 verwacht. ◙
Binnen SPRINT doet Prof. Corry van der Sluis experimenteel onderzoek naar het aansturen van armprothesen binnen het Intuitive
Natural Prosthesis UTilization (INPUT) project. INPUT onderzoekt
een vereenvoudiging in gebruik van de aansturing van complexe
armprothesen onder het motto ‘aandoen en klaar’. In het najaar
start een trainingsstudie met gebruikers die armprotheses op de
ontwikkelde vereenvoudigde aansturing gaan testen. Meer informatie over INPUT vindt u op de website

Motion Lab UMCG basis van zorginnovatie

Juha Hijmans, universitair docent en medewerker van het
Motion Lab van het Centrum voor Revalidatie, UMCG, wordt
regelmatig gevraagd mee te schrijven aan internationale
onderzoeksprojecten. De afgelopen jaren (2017 en 2018) viel
de Groningse wetenschapper tweemaal in de prijzen binnen
het European Institute for Innovation and Technology Health
programma: voor onderzoek naar beter lopen door mensen
met een CVA (hersenbloeding) (SwitHome) en voor training
van de bovenste extremiteit voor patiënten met een CVA
(MERLIN). Hijmans is trots op de EIT-toekenningen, maar niet
eens verrast.
Juha: ‘Onderzoekers en private partners maken graag gebruik van
de meer dan 25 jaar ervaring van het Motion Lab van het Centrum voor Revalidatie van het UMCG in Groningen. We hebben de
nieuwste expertise in huis en de modernste apparatuur om houding en beweging te analyseren bij mensen met onderliggende
orthopedische of neurologische aandoeningen zoals CVA en
dwarslaesie.’
Het Motion Lab biedt onderzoekers mogelijkheden op basis van
een 2D of 3D gangbeeldanalyse gericht te adviseren over een op
maat te maken orthese of een fysiotherapeutische behandeling.
Met GRAIL (Gait Realtime Analysis Interactive Lab) kan de patiënt
in een virtuele omgeving het lopen in het gesimuleerde dagelijkse
leven oefenen en verbeteren. ‘Naast het adviseren van patiënten,
trainen we therapeuten hoe ze een patiënt optimaal in verbeteren kunnen begeleiden,’ vervolgt Hijmans.
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Rubriek
Innoveren doe je samen. In de rubriek ‘SPRINT-partners stellen
zich voor’ deze keer wearable technology platform developer
Bainisha met vestigingen in Lokeren (BEL) en Loppersum (NED).
24/7 meten via innovatief draagcomfort van de Skin Layer

High Performance, Limitless Freedom,
Extreme Comfort
Van revalidatiecentrum
naar thuis
Prinses Margriet onder de indruk van nieuwe ontwikkelingen rond het
thema van revalidatiecentrum naar thuis bij SPRINT-partner Roessingh
Research and Development (RRD) in Enschede. Lees verder (foto: RRD)
Europese subsidies voor loop-, balans-, en armtraining
Vervolg interview met Juha Hijmans, UMCG.
Zorginnovatie voor thuisgebruik
De gehonoreerde EIT-projecten post-Stroke Walking rehabilITation at Home (SwitHome) en het
project hoMEcare aRm rehabiLItatioN (MERLIN)
richten zich op zorginnovatie toepasbaar in de
thuissituatie. Juha: ‘Herstel van functies is effectiever wanneer oefeningen met regelmaat worden gedaan. De mogelijkheid in de thuissituatie te oefenen wat in het revalidatiecentrum is geleerd, kan een herstelproces ten goede komen.’
Innovation by Ideas
Het EIT Health is een samenwerkingsverband tussen 140 vooraan
staande Europese partners dat innovatie stimuleert om nieuwe
zorgproducten en zorgservices te ontwikkelen. UMCG is lead part
ner. Het EIT SwitHome project wordt samen met Portugese partners uitgevoerd binnen het Innovation by Ideas programma. Het
onderzoeksteam ontwerpt een apparaat waarmee patiënten met
een trauma thuis hun loopvaardigheid en balans kunnen trainen
met gebruik van een insole en tablet. De eerste resultaten worden begin 2019 verwacht.
Binnen MERLIN wordt met Spaanse EIT-partners een robotisch ap
paraat ontwikkeld waarmee mensen met een CVA hun bovenste
extremiteit in de thuissituatie kunnen trainen. De klinische onderbouwing van het onderzoek doet Hijmans samen met Prof. Corry
van der Sluis, Revalidatiegeneeskunde UMCG. Juha: ‘Uitdaging is
aan het robotische apparaat een e-health-applicatie te koppelen
die zorgt voor interactie tussen de patiënt thuis en de therapeut
op afstand. Dat geeft het voordeel dat de patiënt veel minder
naar het revalidatiecentrum hoeft te komen.’ De eerste resultaten
van het onderzoek worden medio 2020 verwacht.
SPRINT
Binnen SPRINT werkt Juha Hijmans samen met promovendi van
het UMCG in diverse onderzoekstrajecten. Met promovendus Laurens van Kouwenhove onderzoekt Hijmans de ontwikkeling van een
innovatieve schoen met rockerzool. Met promovendus Thijs Lutjeboer wordt onderzoek gedaan naar ‘Long-Term Adherence Monitoring in Orthopedic Footwear’. Samen met Roy Reints werkt de Groningse wetenschapper in het project ‘The Dynamic Ulcer Prevention
Insole’. Juha: ‘Mooi gevarieerd onderzoek dat tot zorginnovatie en
nieuwe producten leidt.’ ◙ Meer informatie op SPRINT website

Jaarlijks SPRINT-symposium in Groningen

Save the date: 8 februari 2019
Vrijdag 8 februari 2019 vindt het jaarlijkse SPRINT-symposium plaats in het Van Swinderen Huys in Groningen. Tijdens
dit symposium zullen de plannen van SPRINT voor 2019 worden uiteengezet en lopende SPRINT-projecten worden gepresenteerd en gedemonstreerd. In de komende maanden zal het
definitieve programma worden vastgesteld. Voor meer informatie
over het symposium kunt u contact opnemen met Priscilla Tromp,
secretariaat: g.p.v.tromp@umcg.nl

Revolutie in zorgland. Een Groningse promovenda van het
UMCG deed onlangs onderzoek naar de relatie tussen iemands
looppatroon en het cognitief functioneren. Het meten van
beweging zou mede een goede voorspeller zijn of iemand aan
een beginnende vorm van dementie of Alzheimer lijdt of aanleg heeft tot epilepsie. Bij vroege diagnose kunnen ziektes
worden voorkomen of zelfs worden hersteld.
SPRINT-partner Bainisha levert aan zorgaanbieders deze geavanceerde meetapplicatie op basis van sensortechnologie, Skin Layer,
die de gebruiker of patiënt in de kleinste fracties van bewegen
monitort en de gemeten data omzet in 3D modellen. Naast het
verzorgen van high performance metingen, biedt de Skin Layer
een gepatenteerde vorm van extreem draagcomfort.
‘Gebruikers ervaren de aangebrachte stickers met sensoren als een soort tweede
huid,’ vertelt Kaat van de Vyver, COO van
Bainisha. ‘Die natuurlijkheid van dragen
geeft de gebruiker een grote vrijheid van
bewegen 24/7 per dag. Anticiperend op de
tijdsgeest dat zorgherstel en zorgpreventie
zoveel mogelijk in de thuissituatie plaatsvinden, biedt de Skin Layer met haar extreme comfort een onderscheidend voordeel bij meten op afstand.’
Onderscheidend
Innovatief draagcomfort dat het monitoren van beweging niet
alleen tot zorgsituaties beperkt. Voor sporters is de Skin Layer ideaal om complexe beweging te monitoren tijdens de fysieke inspanning zoals een spierspanning bij pitching in het honkbal of de
beweegextremiteit van een golfswing. De Skin Layer is uitermate
geschikt voor het aanbrengen op de huid van baby’s die vaak nog
zacht en pluizig is, of voor het monitoren van spierextremiteit tijdens het yoga. ‘De sensorstickers van Skin Layer hebben het grote
voordeel dat ze ook op stof kunnen worden aangebracht met eenzelfde high performance meetresultaat,’ vervolgt de jonge onderneemster.
SPRINT
Kaat van de Vyver heeft Bainisha 4 jaar geleden opgezet vanuit
Lokeren. Inmiddels is het B2B wearable technology bedrijf ook geworteld in de rijke eco-innovatiestructuur die Noord-Nederland
biedt: ‘We werken samen met ondernemers uit de regio, de Health
Hub in Roden en zijn partner binnen SPRINT. We hebben contacten bij Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN),
de NOM en de onderwijsinstellingen.’
De volgende stap is de noordelijke markt veroveren en massa creëren voor de Skin Layer. Kaat: ‘We hebben een product dat echt
onderscheidend klantvriendelijk in gebruik is en multifunctioneel
toepasbaar. Het analyseren van een looppatroon via Skin Layertechnologie is voor de patiënt niet belastend en is vergeleken met
screening via apparatuur in revalidatiecentra relatief goedkoop.
Skin Layer verhoogt de kwaliteit van leven en drukt de zorgkosten.
Innoveren doe je samen, inderdaad.’ ◙ Informatie over de Skin
Layer en contact met Kaat van de Vyver via de Bainisha website

