
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Begin november was het slotsymposium van het Symbionics: Co-
Adaptive Assistive Devices programma. In deze December-nieuws 
brief blikken we nog even terug op 4 jaar succesvolle publiek-
private samenwerking met als doel de kwaliteit van leven te ver-
hogen voor mensen die afhankelijk zijn van statische hulpmid-
delen. We beginnen met een felicitatie aan Bob Giesberts die eind 
november aan de Universiteit Twente (UT) promoveerde op zijn 
onderzoek Ponseti’s clubfoot treatment: a method in need of cor-
rection? Giesberts is de eerste van negen PhD studenten die bin-
nen Symbionics promoveert. 
 

→ De eerste PhD 
 

Van klompvoet naar boulderen 
 

Bellend vanuit de trein richting Maastricht geniet Bob Giesberts 
hoorbaar nog na van zijn promotie aan de UT: ‘Volle zaal met 
familie, vrienden, onderzoekscollega’s, partners van de bedrijven 
met wie ik heb samengewerkt, en ik kreeg ook nog wat netelige 
vragen van de corona om te beantwoorden,’ grinnikt Giesberts.  
 

Vragen zoals: wat Bob zelf graag de Spaanse or-
thopeed Ignacio Ponseti, zou hebben willen 
vragen als Ponseti nog zou hebben geleefd. 
Ponseti ontwikkelde een manipulatieve techniek 
om aangeboren klompvoet te herstellen zonder 
chirurgische ingreep. Een vraag die Bob Gies-
berts in verwaring bracht tijdens de ceremonie.  

Twee weken na de promotie in de trein is er nog steeds de lichte 
twijfel: ‘Misschien zou ik Ponseti vragen waar hij de kracht van-
daan haalde zijn methodiek te introduceren, terwijl de hele  me-
dische wereld terughoudend was over zijn methodiek. Zijn door-
zettingsvermogen is  indrukwekkend.’ 
 

Rubberen klompvoetmodel 
Een op de 1000 kinderen wordt geboren met een voetafwijking . 
De voetafwijking wordt vaak behandeld met de Ponseti-methode 
die bestaat uit wekelijkse manipulatie en het aanbrengen van een 
gipsverband om de positie van de voet geleidelijk te corrigeren. 
Deze methode is op zich zeer effectief, maar aangezien het wordt 
toegepast in de eerste weken na de geboorte zijn de gipsen af-
gietsels ongemakkelijk in gebruik voor de ouders bij het in bad 
doen of bij het willen knuffelen van het kind. Bob: 'Binnen Sym-
bionics hebben we een geïnstrumenteerd rubberen klompvoet-
model ontwikkeld om de krachten die vrij komen bij de Ponseti-
methode te kwantificeren. De test toonde aan dat de toegepaste 
krachten door artsen behoorlijk variëren.’ 
 

Vervolgens met de speciaal voor dit project ontworpen kracht-
sensor is gemeten hoe deze krachten op de klompvoet in de loop 
van de tijd veranderen als gevolg van weefselaanpassing. Bij alle 
metingen namen de uitgeoefende krachten geleidelijk af. Op 
basis van die afname, kun je je afvragen of het wekelijkse cast-
wisselingsinterval vanuit de Ponseti-methode een effectieve me-
thodiek is. Ook bleek dat verdamping van het overtollige water 
uit het gipsverband een ongemakkelijke temperatuurdaling ver-
oorzaakt die meer dan 12 uur aanhoudt. Conclusie: de Ponseti-
methode is effectief, maar kan en moet verbeterd worden.     
 

Binnen Symbionics is een prototype dynamische klompvoetor-
these ontwikkeld die een constante kracht uitoefent op de klomp-
voet en deze door de tijd heen langzaam maar zeker corrigeert. 
Bob: 'Onderzoek leert dat door de nieuwe methodiek de defor-
miteit van de klompvoet zich binnen een week kan herstellen.' 
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In dit nummer: 
 

 Update Medical Devices Regulations (MDR) 

 Terugkijken op Symbionics: Co-Adaptive Assistive Devices  
 
 
 

Nieuwe aanpassingen in Medical Devices Regulations (MDR)  
op het SPRINT symposium, 8 februari 2019.  
 
 
 

Onderscheidend in zorg blijven   
 

In mei 2018 is de Medical Devices Regulations (MDR) aange-
past. Een aantal administratieve regels is geschrapt. Ir. Jorrit 
de Vries, Biomedical Engineering, UMCG, en data scientist bij 
software bedrijf Atos Origin, verzorgt bootcamps over de ins 
en outs van MDR voor onderzoekers en bedrijven. Op het 
SPRINT-symposium in februari verzorgt Jorrit een bootcamp 
voor SPRINT-partners.  
 

Zijn belangrijkste les: zorg dat je vooraf goed geïnformeerd bent 
aan welke voorwaarden zorginnovatie moet voldoen om medical 
devices goedgekeurd te krijgen. Jorrit: ‘Dat scheelt tijd, teleurstel-
ling en frustratie bij het naar de markt brengen van een product.’ 

 

Een innovatie wordt een medical device zodra 
het product resultaten claimt met het oog op 
diagnose of genezing. Jorrit: ‘Of wanneer het 
product wordt geclassificeerd als medische ac-
cessoire als deze  accessoire cruciaal is voor het 
functioneren van een apparaat.’ Bij het voldoen 
aan de normering kan het zorgproduct aan- 

spraak maken op CE-markering. CE-markering geeft aan dat het 
zorgproduct voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, 
milieu en consumentenbescherming en is essentieel om het pro-
duct te mogen vermarkten. 
  

Documenteren 
Om te voldoen aan de Europese CE normen moet een zorgonder-
nemer  tot in details beschrijven  hoe het zorgontwerp tot stand is 
gekomen en welke keuzes waarom zijn gemaakt die tot het de-
sign hebben geleid. Een hoop tijd en werk. Jorrit: ‘Maar essentiële 
documentatie, omdat als een ontwerp na markintroductie letsel 
veroorzaakt, makkelijk herleid kan worden wie verantwoordelijk is 
voor het niet-functioneren van het zorgproduct of ontwerp.’ 
  

Eigen MDR checklist ontwikkeld 
Om het ondernemers makkelijker te maken vast te kunnen stellen 
of een product onder de MDR valt of niet, heeft de Groningse da-
ta scientist onlangs zelf binnen een Europees project een handza-
me checklist ontwikkeld. De checklist bepaalt of het een medical 
device is of niet en geeft informatie over regels waaraan appara-
ten moeten voldoen die ingezet worden bij levensbedreigende 
situaties, zoals pacemakers. Jorrit: ‘Via mijn checklist kunnen on-
dernemers voordat ze een innovatietraject ingaan vooraf toetsen 
of hun product onder de Medical Devices Regulations valt of niet. 
Dat scheelt tijd én onnodig werk.’ 
  
Contact: nieuwsgierig naar het verhaal van Jorrit de Vries? Regi-
streer u voor het SPRINT-symposium, 8 februari 2019, Groningen, 
via het SPRINT-secretariaat:  
evices Regulations or not. The checklist saves you time ánd work. ' 
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In de SPRINT nieuwsbrief informeren we u  

over nieuw onderzoek en nieuwe samen- 

werking binnen ResearchCenter SPRINT.     
 

SPRINT PhD Bob Giesberts 

Wilt u de bootcamp bijwonen? Aanmelden voor het SPRINT 
symposium, 8 Februari 2019, via Priscilla Tromp, secreta-

riaat, g.p.v..tromp@umcg.nl  of via de SPRINT website  

https://www.imdi-sprint.nl/wp-content/uploads/2018/11/SPRINT-newsletter-46-november-2018-NED..pdf
https://www.imdi-sprint.nl/
https://www.imdi-sprint.nl/nieuws/research-agenda/
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→ Bob Giesberts story: klompvoet herstel 
 

Prototypes naar de markt brengen 
 

De prototype braces zijn ontwikkeld sa-
men met bedrijven. ‘Die samenwerking 
was een leerzame ervaring,’ aldus Bob: ‘Al 
leen al om te ervaren wat er allemaal bij 
komt kijken voordat een product rijp is  

voor marktintroductie en wat voor financiële investeringen dat 
vraagt.’ Giesberts’ ontwerp moet nog onderworpen worden aan 
vervolgonderzoek en worden getest op bruikbaarheid alvorens de 
markt op te kunnen. Maar goed nieuws van Prof. Bart Verkerke, 
technisch directeur van SPRINT en de promoter van Bob Giesberts: 
’Bob’s promotieonderzoek krijgt een vervolg!’ 
 

Teamwork 
Een vervolg dat Bob vanaf een afstand gaat volgen. Oktober 2018, 
begon Giesberts een eigen klimhal in Maastricht waar mensen 
kunnen boulderen Boulderen is een vorm van klimmen dat wordt 
gedaan op kunstmatig aangelegde rotsen zonder gebruik te 
maken van touwen en pak. Van onderzoeker naar CEO. Bob: ’Twee 
passies met veel overeenkomsten: 24/7 focus is er een van en het 
besef dat samenwerking de sleutel is naar success. Dat geldt zowel 
voor de fundamenteel onderzoeker als bij het starten van een 
eigen bedrijf. De kracht van succes blijft toch teamwork.’    
 

Contact: informatie over de thesis Ponseti’s clubfoot treatment: a 
method in need of correction? vindt u hier  
 

→ Het onderzoek 
 

Verantwoorde keuzes in armondersteuning 
 
 

Samenwerking tussen wetenschap en bedrijfs-
leven staat ook centraal bij het ADAPT-project. 
Hans Essers, Symbionics PhD, Maastricht Uni-
versity en UMC Groningen, onderzocht het ge-
bruik van armondersteuningen van het partner-
bedrijf Focal Meditech. Focal Meditech ont- 
werpt armondersteuning die wordt gebruikt 

door mensen met een progressieve spierziekte waaronder Du-
chenne dystrofie en facioscapulohumeral dystrofie (FSHD), een  
verzwakking in skeletspieren, gezicht, schouders en bovenarmen. 
 

Ojectief meten 
  

Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld 52 mensen gediagnos-
ticeerd met FSHD en worden ongeveer 15 babies met Duchenne 
geboren. In ADAPT is gekeken naar het effect van  zwaartekracht- 
compenserende hulpmiddellen als armondersteuning op spierac-
tivatie en op het dagelijkse gebruik van ondersteuning door men-
sen met spierdystrofie. Hans: ‘Het doel van een armondersteuning 
is verlichting realiseren en de gebruiker meer vrijheid bieden zo-
dat gebruikers zelfstandiger door het leven kunnen. We zien ech-
ter dat de armondersteuning dikwijls niet het gewenste resultaat 
geeft. ADAPT toont aan dat door objectief monitoren van de be-
nodigde spieractiviteit gerelateerd aan de activiteiten in het dage-
lijks leven het mogelijk is armondersteuning beter aan te laten 
sluiten op de behoeftes van de gebruiker.’ 
 

Aansluiten op de behoefte 
Voor het onderzoek zijn bij negen mensen met 
spierdystrofie activiteitenmonitors (sensoren) op 
de armen geplaatst en is ze gevraagd een dag-
boek bij te houden en een vragenlijst in te vul-
len. De resultaten gaven aan dat actieve men- 
sen met spierdystrofie weinig tot geen armon-
dersteuning gebruiken. Hans: ‘Conclusie: het 
huidige aanbod aan armondersteuning biedt 
geen goede match  tussen gebruiker en hulp- 

middel om vermoeidheidsklachten mee te verminderen en tegelij-
kertijd fysieke activiteit promoten. Objectief monitoren biedt ge-
bruikers, ontwikkelaars, en begeleidende artsen ondersteuning bij 
het maken van een weloverwogen keuze in het maken van de 
juiste type armondersteuning dat het beste bij de behoefte van de 
gebruiker aansluit. Tevens kunnen problemen en vooruitgang in 
fysieke activiteit sneller geïdentificeerd worden. Het onderzoek is 
mede uitgevoerd met Symbionics partners  Stichting FSHD, PPMD 
en Spierziekten Nederland. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met dr. Alessio Murgia, UMCG, a.murgia@umcg.nl 
 
  

 

 

→ De Ondernemer 
 

Innovatie bouwen op kennis 
 
 

Tevredenheid ook bij ondernemer 
Freek Tonis, CEO Hankamp Rehab 
BV in Enschede. Met een kleine 
voetnoot om publiek-private sa-
menwerking nog wat effectiever 
in te richten om het innovatie-
proces te versnellen. Binnen Sym- 

bionics deed Hankamp Rehab onderzoek met promovendi van 
de Universiteit Twente naar hulpmiddelen die mensen met 
spierdistrofie (Duchenne) kunnen ondersteunenen in het da-
gelijkse leven.  
 

Hankamp Rehab ontwikkelt en distibueert innovatieve zorgpro-
ducten voor revalitie. Freek: 'Tevreden, omdat een van de PD-Engs 
(Professional Doctorate in Engineering), waar we binnen Symbi-
onics mee hebben samengewerkt, inmiddels binnen ons bedrijf 
werkzaam is. Daar zijn we heel blij mee. En een van de PhD’s 
binnen Symbionics bleek robotjes te ontwikkelen die als onder-
steuning van armactiviteit kunnen worden ingezet bij mensen met 
spierdystrofie. Dat is een interessante innovatie waar we als Han-
kamp Rehab interesse in hebben dat door te ontwikkelen.’ 
   

Tevreden ook, omdat samenwerking met universiteiten kennis op-
levert die uniek is en die het bedrijf verder helpt bij het ont-
wikkelen van nieuwe of bestaande producten. Maar ook verbazing. 
Freek: ’Opmerkelijk soms te ervaren hoe wetenschap en bedrijfs-
leven, die voor innovatie niet zonder elkaar kunnen, soms zo spe-
cifiek hun eigen DNA in het proces van idee naar marktintroductie 
volgen, dat het soms lastig is een eindproduct af te leveren dat bij 
de start van een ontwikkeltraject als einddoel is geformuleerd.’  
 

Goede afstemming door de tijd heen is daarbij de sleutel naar de 
oplossing, aldus de Enschedese ondernemer. Freek: ‘Misschien een 
suggestie om bij langere onderzoekstrajecten de onderzoeker 
voor de helft van de tijd binnen de universiteit en voor de andere 
helft van de tijd van het onderzoek op het bedrijf te plaatsen. Dat 
maakt de lijnen korter, kun je flexibeler inspringen op aanpassing-
en in de onderzoeksvraag wat het innovatieproces versnelt.‘ 
 

→ Leven na het promoveren 
 

Acht PhD’s promoveren op Symbionics in 2019 
 

En last but not least SPRINT PhDs   Stergios Verros and Kos-
tas Nizamis. Zij deden 4 jaar hartstochtelijk onderzoek 
naar hulpmiddelen die mensen met spierdystrofie regie 
over eigen leven moeten geven. Wat leverde Symbionics 
hen op met het oog op een leven na de promotie? 
 

Stergios Verros: ‘Een grote betrokkenheid en 
waardering voor onze industriële partners. De be- 
drijven met wie ik heb  samengewerkt, hebben het 
project niet alleen gefinancierd, maar hielpen ons 
ook inhoudelijk bij het ontwerpen van de hulpmid- 

delen. Deze publiek-private band is essentieel, omdat be-
drijven de onderzoeker gefocust houden op het eindresultaat. 
Bovendien was het leerzaam te ervaren dat de insteek van 
bedrijven in onderzoek vaak veel productgerichter is dan bin-
nen de academische wereld. Die ervaring leert dat alleen de 
combinatie van beide grootheden tot ‘high-end’ zorghulpmid-
delen leidt. Na mijn promotie zoek ik werk dat aansluit bij 
hulpmiddeleninnovatie en de bio-mechanica. Of ik zoek werk 
als data scientist. Tijdens Symbionics heb ik veel ervaring op-
gedaan op het gebied van data analyse in experimenten met 
mensen. Ook leerzaam.’ 
 

Kostas Nizamis: ‘Ik kijk met grote voldoening terug 
op mijn Flextensions-Symbionics project ‘intention am-
plifying in hand orthoses’. Onderzoek en de samen-
werking met het team hebben me gemaakt tot de 
mens én onderzoeker die ik nu ben. Het resultaat van  

het onderzoek maakt me blij en volgens mij heeft iedereen binnen 
het team datzelfde gevoel van tevredenheid! Na mijn promotie 
hoop ik werkzaam te blijven in de academische wereld en onder-
zoek te doen binnen het vakgebied revalidatietechnologie.’ ◙ 
 

 
 
 
 

https://research.utwente.nl/en/publications/ponsetis-clubfoot-treatment-a-method-in-need-of-correction
http://www.fshd.nl/
https://duchenne.nl/
https://www.spierziekten.nl/

