
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gebruiker centraal 
 

Bij het ontwikkelen van de ondersteunende hulpmiddelen en de 
draagbare orthese staat binnen Symionics de gebruiker centraal. 
Uitgangspunt is adaptieve hulpmiddelen te ontwerpen die de so-
ciale acceptatie bij gebruik maximaliseert. 
 

→ Symbionics verbetert kwaliteit van leven van mensen met 
Duchenne spierziekte  

 

'Mensen met Duchenne spierdystrofie hebben de neiging vanaf 
de leeftijd van 16 jaar langzaam hun spierkracht te verliezen,’ legt 
SPRINT-UT promovendus Stergios Verros uit: 'Door deze aange-
boren en erfelijke vorm van spierdystrofie wordt het bijna onmo-
gelijk voor mensen met Duchenne bepaalde dagelijkse activitei-
ten uit te voeren zoals eten en tanden poetsen. De kwaliteit van 
leven is afhankelijk van de zorgverleners die ze helpen bij hun 
dagelijkse activiteiten.’ 
 

Om mensen met DMD meer regie over eigen 
leven te kunnen geven, werkte Stergios sa-
men met collega's de afgelopen vier jaar aan 
de ontwikkeling van een hoofd- en rompon-
dersteuning die mensen met DMD meer onaf-
hankelijkheid biedt in bewegen in hun dage-
lijkse bestaan. Het team ontwierp een co-
adaptieve hoofd- en rompsteun die hoofd- en  

hoofdposities van de gebruiker stabiliseert en die optimale pres-
taties van hand- en armactiviteiten mogelijk maakt.  
 

Stergios: ’Een full body oplossing bieden is essentieel. Armonder-
steuning zonder adaptieve hoofd- en lichaamsondersteuning zou 
kunnen leiden tot beperking van de visuele feedback en kunnen 
leiden tot destabilisatie van de gebruiker.’  

 

Het ontwikkelen van de ondersteuning is in nauwe samenwerking 
gedaan met de gebruiker. Stergios: ‘We hebben 3 mensen met 
Duchenne gesproken over hun wensen. Op basis van de gesprek-
ken zijn we zowel mensen gaat testen met en zonder Duchenne  
met meerdere ondersteunende ontwerpen.’   

 

De tests maakten duidelijk dat mensen met Duchenne baat heb-
ben  bij het gebruik van de hoofd- en rompondersteuning in hun 
woon- en werkomgeving.  Stergios: 'Het geeft mensen met ernsti-
ge spierdystrofie mogelijkheden activiteiten te ondernemen die 
eerder onmogelijk leken, zoals samenzijn of werken en belangrij-
ker: zonder afhankelijk te zijn van een hulpverlener.  Het Duchenne 
project sluit aan bij de missie van SPRINT interventietechnologie 
te ontwikkelen die gebruikers langer zelfstandig en mobiel houdt.’ 
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Special: Eindresultaten Symbionics gepresenteerd 
 

 Arm-, Hoofd-, en Rompondersteuning voor mensen met 
spierdystrofie (Duchenne) 

 Adaptieve orthese voor baby’s met een klompvoet 

 Adaptieve inlegzool voor Diabetes patiënten  
 
 

 

Slotsymposium Symbionics: Co-Adaptive Assis-
tive Devices → De Resultaten 

 

Kwaliteit van leven verhogen door  
co-adaptieve zorg 
 

Steeds meer mensen met een beperking zijn afhankelijk van 
draagbare mechatronische hulpmiddelen die het functioneel 
vermogen verbeteren en mogelijkheden bieden zelfstandig te 
kunnen blijven wonen en werken. Normaal gesproken zijn 
deze hulpmiddelen bij levering aangepast aan de gebruiker. 
Daarna blijven ze tijdens het gebruik echter statisch. 
 

Het aanbieden van statische draagbare hulp-
middelen is eigenlijk niet meer van deze tijd,‘ 
stellen Prof. Bart Koopman en dr. Arjen 
Bergsma, van de afdeling Biomechanical En-
gineering van de Universiteit Twente (UT): 
‘Met de huidige technologie, moet het moge-
lijk zijn hulpmiddelen te leveren die zich aan-
passen aan de situatie van de gebruiker, aan-
passen aan een behandelplan, de omgeving 
of aan een andere taakstelling. 
 

Om een actieve bijdrage te leveren aan de 
missie van co-adaptieve zorg, startten 4 jaar 
geleden de Universiteit van Twente, TU Delft, 
UMCG, Universiteit Maastricht, Vrije Universi-
teit Amsterdam (VU) en Radboudumc, in sa-
menwerking met de industrie, patiënt-organi- 

saties en Research Center of Excellence SPRINT, het Symbionics: 
Co-Adaptive Assistive Devices project, gefinancierd vanuit het 
NWO/TTW Perspectief programma. Symbionics richt zich op het 
ontwikkelen van adaptieve ondersteuning bij bedieningstaken, 
ondersteuning van het lichaam en bij vormaanpassing.   
 

‘De focus van het onderzoek was drieledig,’ vertelt Arjen Bergs-
ma, projectmanager van Symbionics: ‘Samen met bedrijven co-
adaptieve hulpmiddelen ontwikkelen om mensen met de spier-
ziekte Duchenne in hun dagelijkse leven ondersteuning te bieden, 
een adaptieve orthese ontwerpen voor baby’s met een klompvoet 
en het ontwikkelen van een inlegzooltje dat moet voorkomen dat 
mensen met diabetes wondjes krijgen aan de voeten.’ 
 

Tevreden gezichten en veelbelovende resultaten 
 

1 november jl. zijn de  prototypes van  Symbi-
onics gepresenteerd tijdens het slotsymposi-
um in Soesterberg onder de rook van Amers-
foort. Een netwerkbijeenkomst vol glimmende 
gezichten.  

 

“Ik ben echt ontzettend trots op wat we tot nu toe me z’n allen  
hebben bereikt,’ zegt Bart Koopman, wetenschappelijk directeur 
van Symbionics: ‘Trots vanuit het oogpunt van fundamenteel 
onderzoek: 9 studenten promoveren op Symbionics en het on-
derzoek levert meer dan 40 publicaties en/of congresbijdragen. 
En trots vanuit een commercieel oogpunt: voor meerdere proto-
types is patent aangevraagd en we worden door bedrijven bena-
derd die de Symbionics prototypes willen door ontwikkelen.’ 
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Via de SPRINT nieuwsbrief informeren we  

onze partners over onderzoek en samenwer- 

king binnen ResearchCenter SPRINT.     
 

Jaap Buurke, medisch directeur van SPRINT, is key note  
speaker tijdens het Symbionics slotsymposium 

Rompondersteuning wordt getest in een  
experimentele  omgeving  
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Kostas Nizamis, Symbionics PhD, UT-
SPRINT, deed onderzoek naar het ont-
werpen van een handorthese die de 
handfunctie van mensen met DMD ver-
betert. Kostas: 'Onze missie was een 
hightech handorthese te ontwikkelen 
die door gebruikers intuïtief kan wor-
den aangestuurd.’  
 

Baanbrekend onderzoek dat tot nieuwe 
kennis, samenwerking en nieuwe on-
derzoeksvragen leidt. 

  

Kostas: ‘Vragen als: is de handorthese zowel in een revalidatieom-
geving als in een thuisomgeving toepasbaar. En is de keuze van de 
technologie die de handorthese ondersteunt de juiste keuze of is 
er meer geavanceerde en nog betere technologie beschikbaar.’  

 

Reflectie op weg naar innovatie, mijmert de jonge PhD. Kostas: ’ 
'We zitten momenteel in de spannende en onbestemde tussenfase 
waar we moeten beslissen wat we als team gaan doen met al de 
veelbelovende resultaten die Symbionics heeft opgeleverd. Door 
Symbionics is er meer interesse in onderzoek naar Duchenne.’ 
 

→ Symbionics verhoogt kwaliteit van leven van kinderen met   
een complexe voetafwijking 

 

Een op de 1000 kinderen wordt ge-
boren met met de complexe voetaf-
fwijking klompvoet. De naam klomp-
voet is ontleend aan de vorm van een 
golfclub. Behandeling van deze misvor-
ming begint direct na de geboorte met 
een gipsbehandeling. Hierbij wordt het 
voetje met behulp van gips steeds ver-
der in de juiste stand gebracht gedu-
rende een aantal weken. Het voetje in 
het gips wordt éénmaal per week ge-
wisseld, maar geen klinische of biome-
chanische theorie ondersteunt de stan-
daard interval in tijd van behandeling. 

 

Bob Giesberts, SPRINT-UT promovendus, onderzocht in hoeverre 
de behandeling kan worden versneld met een adaptieve orthese. 
 

Giesberts beoordeelde negen onder-
zoeken waarin de interval van gipsen 
werd ingekort. In de tests werden 
twee op maat gemaakte inductieve 
sensoren  op de huid van  klompvoe-
ten geplaatst. De voeten werden ge-
ïmmobiliseerd in uitgerekte positie 
met een gipsverband gedurende een 
volledige week. De eindresultaten la- 
ten zien dat met behulp van een co-adaptieve orthese de com-
plexe voetafwijking binnen een week kan worden gecorrigeerd. 
 

28 november a.s. promoveert Bob Giesberts aan de 
Universiteit Twente op de Symbionics Club Foot orthe-
se. In de SPRINT december-nieuwsbrief een interview 
met de talentvolle PhD. 

 

→ Symbionics inlegzool verhoogt de kwaliteit van leven van     
mensen met Diabetes Mellitus 

 

Promovendus Roy Reints, SPRINT-UMCG, ont-
wierp een dynamische inlegzool voor de preventie 
van diabetische voetulcera. Vanwege fysiologische 
veranderingen kunnen hoge drukplekken op de 
voeten ontstaan. Neuropathie, als een complicatie 
van Diabetes Mellitus, verlaagt de proprioceptive 
 

terugkoppeling, waardoor mensen hoge druk op de voet niet 
meer voelen met het risico op het ontwikkelen van voetzweren. 
 

Roy: 'De Dynamic ulcer prevention insole bestaat uit kleine ele-
menten die alleen naar beneden vallen wanneer de druk een be-
paalde drempel overschrijdt. Het verplaatsen van de elementen  
zorgt voor ontlasten van hoge druk door herverdeling van de druk 
naar aangrenzende elementen zonder de stabiliteit te beïnvloe-
den. Doel van het dragen van de dynamic ulcer prevention insole is 
het voorkomen van voetzweertjes bij mensen met Diabetes.' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

→ Symbionics dynamic ulcer prevention device  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nederland telt ongeveer 800.000 patiënten met Diabetes Mellitus. 
Dit aantal zal toenemen tot 1.300.000 in 2025. 3% van de  mensen 
met diabetes ontwikkelt een voetzweer. Bij 15% van deze patiën-
ten is een amputatie van voet en of onderbeen noodzakelijk. Op 
de Dynamic ulcer prevention insole is patent aangevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrigerende voorbeelden van co-adaptieve hulpmiddelen ontwik-
keld voor nieuwe generaties om de mobiliteit van gebruikers thuis 
en op het werk te verbeteren vanuit een multidisciplinaire missie 
van revalidatiegeneeskunde, bewegingswetenschappen, modelle-
ring en controle en mechanical engineering. Hoe nu verder? 
 

Arjen Bergsma: 'Vanuit Symbionics ondersteunende technologie 
ontwikkelen die adaptieve hulpmiddelen toepasbaar maken in een 
revalidatieomgeving, bijvoorbeeld. En instrumenten ontwikkelen 
om die nieuwe technologieën te evalueren.'  
 

Bart Koopman: 'Het Symbionics-programma levert veel experti-
se en big data op die kunnen worden gebruikt om nieuwe co-
adaptieve profielen te ontwerpen. Innovatie met één zorgdoel: de 
kwaliteit van leven verbeteren van gebruikers.' Wordt vervolgd. ◙  
 

Informatie Voor informatie kunt u contact opnemen met Arjen 
Bergsma, a.bergsma@utwente.nl of kijk op de SPRINT-website. 
 
 

Symbionics op SPRINT-symposium 
 

De afgelopen week is het definitieve programma 
van het symposium vastgesteld. Datum: vrijdag 8 
februari 2019 in Groningen. Het  thema is: Bedrij-
vigheid. Op het symposium ruime aandacht voor 

SPRINT-onderzoek en nieuwe bedrijvigheid waaronder Symbio-
nics: Co-Adaptive Assistive Devices. Verder is er een presentatie 
over van user involvement naar productontwikkeling. Register here  

 

Symbionics:  Het vervolg 

https://www.imdi-sprint.nl/huidige-projecten/symbionics-co-adaptive-assistive-devices/
https://www.imdi-sprint.nl/wp-content/uploads/2018/11/Uitnodiging-en-programma-jaarlijkse-Symposium-SPRINT-2019-2.pdf
https://www.imdi-sprint.nl/wp-content/uploads/2014/12/clubfoot.png
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw1cKcve3eAhXDCOwKHatIBs8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fproject%2FAdaptation-rate-in-the-treatment-of-clubfoot&psig=AOvVaw3TmLNxw19R30t2ehOH

