
Active smart weaRable orthosis using painted EMG electrodes for home based THErapy with 
augmentative feedback.

Dit project creëert een actieve, draagbare elleboogorthese die wordt aangestuurd met spiersignalen. 
Deze brace kan onder andere gebruikt worden in de revalidatie van personen na een Cerebrovas-
culair Accident (CVA of beroerte). 

Een beroerte is de grootste oorzaak van ernstige motorische beperkingen in de westerse landen. 
Een volledige of gedeeltelijke verlamming van de spieren, een abnormale spiertonus (bijvoorbeeld 
spasticiteit) en beperkingen in de bewegingsuitslag van de aangedane zijde van het lichaam zijn vaak 
voorkomende motorische stoornissen die de activiteiten uit het dagelijks leven beïnvloeden en de 
oorzaak zijn van een verminderde levenskwaliteit.

Een succesvolle revalidatie van personen met een beroerte, meer specifiek voor het bovenste lid-
maat, vereist een hoge therapie-intensiteit, een actieve bijdrage van de patiënt en de uitvoering van 
taakgerichte activiteiten. Manueel geassisteerde therapie is daarom arbeidsintensief en tijdrovend. 
Daarenboven stijgt het aantal patiënten en is er een relatieve afname van het aantal therapeuten. Er 
is nood aan technologische innovaties om dit onevenwicht op te lossen.
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Zorg op het snijpunt van technologie en welzijn
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Zorg op het snijpunt van technologie en welzijn

De zorg op het snijpunt van technologie en welzijn voeren we van experienced based naar 
evidence based care en dit omdat: ‘we care!’. 

Dit team legt de focus op inclusie/welzijn én levenskwaliteit en niet op acute zorg (cure). Onze pro-
jecten ondersteunen de persoon in de eigen leefomgeving en de samenleving op vlak van preventie, 
revalidatie en permanente ondersteuning. Om dit concreet te realiseren, zetten we wetenschappelijk 
en/of technologisch onderzoek op dat steeds innovatief van aard is. Multidisciplinariteit zit in ons DNA. 
Daarnaast zetten we als kenniscentrum in op inhoudelijke expertise en 
kennisverspreiding.

Onze thema’s zijn: 
buurtgerichte zorg, Mantelzorg, Sensoren/wearables in de zorg, (onder)voeding bij slikproblemen, 
orthesen/prothesen/EKSO, Eenzaamheid, Gepersonaliseerde geneeskunde/digitalisering, inclusie 
(voor mensen met een beperking), nieuwe zorgmodellen, assistieve (communicatie)technologie, 
gang/houding/druk.

Wij pakken dit aan via het opzetten en uitvoeren van metingen, (bio)mechanische ontwerpen, 3D 
scan/printen, (simulatie)testen, klinische validatietesten, het ontwikkelen van een prototype (software/
hardware), literatuurstudie, evaluatieonderzoek/co-creatie/focusgroepen. 

Hierdoor kan u steeds via ons toegepast praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek volgende eind-
producten verwachten: methodiek/handleiding/gids, prototype, ontwerp, proof of concept, (weten-
schappelijk) rapport, tool/APP, model, advies.

Hoe samenwerken?

1. Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

     Ze triggeren bedrijven en social profit organisaties om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan.

2. Bedrijven en organisaties krijgen ondersteuning bij het SMART-definiëren van de vraag– of probleemstelling.   

     De doelstelling, de doelgroep, de planning van de activiteiten en de mogelijke financiering worden besproken.

3. Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke  

     samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

4. Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere  

      leden van het VLAIO Netwerk en over het instrumentarium van VLAIO of andere financieringskanalen.
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