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Onderzoek Dynamische armondersteuningen en ortheses

Meer armslag
Het geleidelijk wegvallen van de armfunctie is voor veel mensen met een spierziekte een veel 

groter probleem dan de afhankelijkheid van een rolstoel. Daarom wordt er hard gewerkt aan de 

perfectionering van bestaande armondersteuners en aan de ontwikkeling van nieuwe systemen.

Het is 2007 als het Duchenne Parent 
Project contact zoekt met instrumen-
tenmaker en werktuigbouwkundige 
Micha Paalman (VU medisch centrum). 
Aanleiding is een internetfilmpje: tijdens 
een workshop in Japan is een nieuw soort 
exoskelet gepresenteerd, genaamd HAL-5. 
Dit uitwendige skelet beweegt niet alleen 
de benen van de proefpersoon voort. Oók 
tillen de mechanische armen zware pak-
ken rijst op. Dat laatste lijkt een waanzin-
nige doorbraak: stel dat dit mensen met 
Duchenne een betere toekomst geeft!
Duchenne spierdystrofie is een ernstige 
erfelijke ziekte die de spieren aantast en 
verzwakt. Vanaf het tweede levensjaar zijn 
de eerste verschijnselen vaak al zichtbaar. 
Eerst verzwakken vooral de bovenbeen-
spieren, later ook de spieren in de boven-
armen. Veel kinderen - bijna altijd jongens 
- hebben tussen hun achtste en twaalfde 
jaar een rolstoel nodig. Hun spiercellen 
worden beschadigd en sterven uiteindelijk 
af. Bindweefsel komt ervoor in de plaats, 
tot aan de ademhalingsspieren en de 
hartspier toe.

Kwaliteit van leven
Tot zo’n vijftig jaar geleden werden 
mensen met Duchenne gemiddeld 
niet ouder dan circa veertien jaar’, 
zegt Imelda de Groot. Zij is reva-
lidatiearts in het Radboudumc in 
Nijmegen. ‘Daarna is er veel veranderd. 

Beademingsondersteuning, operaties, 
medicijnen en meer bewegingsactivi-
teit hebben de leeftijdsgrens opgerekt. 
Verergering van de ziekte kan steeds 
langer worden tegengehouden. Inmiddels 
worden patiënten gemiddeld steeds ouder 
en is vijfendertig jaar geen uitzondering 
meer.’
Die ontwikkeling heeft grote impact op 
de invulling en kwaliteit van leven van 
mensen met Duchenne. Niet voor niets 
vertellen ze dat de afhankelijkheid van een 
rolstoel hen weliswaar beperkt, maar dat 
het geleidelijk wegvallen van de armfunc-

tie, zo tussen het tiende en twintigste 
levensjaar, een veel groter probleem is.
De Groot: ‘Zolang ze hun armen nog kon-
den gebruiken, was er sprake van zelfstan-
digheid en onafhankelijkheid op verschil-
lende gebieden: van eten en computeren 
tot het krabben van de neus of het doen 
van hygiënische handelingen.’

Andere focus
Die verschoven focus van onder- naar 
bovenlichaam heeft tot nieuwe aanpas-
singen geleid. ’Tot de jaren negentig van 
de vorige eeuw was er nog nauwelijks 

De intelligente ExoArm voor mensen met zeer ernstige beperkingen past zich aan de wensen 

van de gebruiker aan. (© Focal Meditech BV)
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Nederland ontwikkelde zo’n 

twintig nieuwe types voor 

wereldwijd gebruik 

sprake van goede en verschillende soor-
ten armondersteuners. Het was in die 
periode dat vrijwilligers van Spierziekten 
Nederland het initiatief namen om een ro-
botarm te ontwikkelen voor mensen met 

een spierziekte. In de daaropvolgende de-
cennia is er veel gebeurd. De Nederlandse 
industrie ontwikkelde zo’n twintig nieuwe 
types die wereldwijd intensief worden ge-
bruikt,’ zegt Dick van der Pijl van de firma 
Focal. ‘We zijn echt een gidsland.’
Die modellen waren in eerste instantie 
nog eenvoudig en passief: de inzet van een 

veerconstructie of contragewicht gaven 
meer mogelijkheden aan de beperkte arm-
functie. ‘Vervolgens werden de modellen 
steeds functioneler en zag ook de actieve 
ondersteuner het levenslicht: door er een 
elektrische krachtbron aan toe te voegen 
konden voortaan ook mensen die niet of 
nog nauwelijks over armkracht beschikten 
gebruik maken van armondersteuning. 
De ene arm bedient het systeem via een 
paneel of een scansysteem en laat zo de 
andere arm de gewenste handelingen ver-
richten. De modernste armondersteuners 
kunnen steeds meer.’
Hij vervolgt: ‘Afgelopen september pre-
senteerden we de intelligente ExoArm 
voor mensen met zeer ernstige beper-
kingen. Ben je in de ochtend fitter dan in 
de middag? Dan gebruikt de voorziening 
als vanzelfsprekend iets meer power. Hoe 
gering de resterende spierkracht ook is, 
gebruikers blijven langer zelfstandig en 
doen meer dan voorheen.’

Naar het strand?
‘Al worden ze steeds intelligenter, toch 
hebben de huidige armondersteuners 
hun beperkingen,’ zegt revalidatiearts 
De Groot. ‘Ze zijn groot en zichtbaar. 
Bovendien blijf je als gebruiker afhankelijk 
van je eigen rolstoel. Spontaan verplaat-
sen naar een andere rolstoel, bijvoorbeeld 
op het strand? Dat is niet mogelijk.’ 
Op verzoek van het Duchenne Parent 
Project nam Micha Paalman daarom een 
decennium geleden de uitdaging aan: is 
het mogelijk een lichaamsgebonden exo-
skelet te ontwikkelen dat die beperkingen 
niet heeft? Dat beide aangetaste armen 
op een natuurlijke manier en intuïtief laat 
bewegen? De Groot: ‘Met andere woor-
den: kunnen we nog een stap verder gaan 
en de armfunctie teruggeven?’ In 2009 
richtten het Duchenne Parent Project en 

De toekomst zal het leren
In samenwerking met Fontys, TNO en TU Eindhoven startte Focal in 2005 met de 
ontwikkeling van de Motion Controlled Arm Support, de McArm. Dit leidde afgelo-
pen najaar tot de allernieuwste ExoArm.
Doel van de A-Gear is onder andere om de armondersteuning uiteindelijk los 
van de rolstoel te gebruiken. Van der Pijl staat hier anders in. ‘Gebruikers zitten al 
in een sterk aangepaste rolstoel en gaan niet even op het strand in een andere 
rolstoel zitten.’ De Groot merkt op: : ‘Er komt een nieuwe generatie gebruikers aan 
die we – in een ander lopend project – ook op een andere manier laten zitten. Zij 
willen liever in een “normalere” rolstoel zitten en vrijer kunnen bewegen.’

De eerste robotarm, ontwikkeld in de jaren negentig 

op initiatief van vrijwilligers van Spierziekten 

Nederland. 

Revalidatiearts Imelda de Groot: ‘Zolang iemand 

z’n armen nog kan gebruiken, is er sprake 

van zelfstandigheid en onafhankelijkheid op 

verschillende gebieden.’ 

Testpiloot Gijs gebruikt het prototype 

van de A-Gear op school.
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een groep enthousiaste wetenschappers 
en techneuten de stichting Flextension 
op. Vrijwillig ontwikkelden zij ideeën over 
de te ontwikkelen orthese en vroegen 
subsidies aan bij geldschieters. Dit leidde 
in 2012 tot het A-Gear project, waarin 
deskundigen van het verschillende univer-
siteiten, revalidatiecentra, bedrijven en pa-
tiëntenorganisaties, (waaronder De Groot, 
Van der Pijl en Paalman), samenwerkten 
aan het realiseren van deze ideeën. 
Verschillende organisaties, waaronder 
het Prinses Beatrix Spierfonds (zie kader), 
sponsorden het project.
‘Natuurlijk, er was argwaan,’ zegt 
Paalman, voorzitter van de stichting 
Flextension. ‘Was het technisch ook echt 
mogelijk om een orthese te ontwikkelen 
die niet opvalt? Die aan het lichaam ge-
bonden is? Die onbeperkt bruikbaar is en 
ondersteuning biedt tijdens de dagelijkse 
activiteiten?’

Aan het lichaam gebonden
Het A-Gearproject toonde begin dit jaar 
dat dit uitgangspunt technisch haalbaar 
is. Gezonde personen en jongeren met de 
ziekte van Duchenne hebben verschillende 
passieve en actieve prototypes getest. 
Hun bewegingsvrijheid en de functiona-
liteit van de armen nam door het gebruik 
toe. Van de actieve orthese bestaat een 
prototype, dat de komende jaren verder 
ontwikkeld wordt. 
‘Op verschillende manieren kan iemand 
die aansturen’, zegt Paalman. ‘We kijken 
bijvoorbeeld naar technieken waarbij de 
nog aanwezige elektrische activiteit van 
de spieren wordt gemeten. Zelfs iemand 
met een zeer beperkte restkracht in de 
arm kan die blijven bewegen.’
De passieve A-Gear is technisch gezien bij-
na klaar om de markt op te gaan. ‘In deze 
orthese zitten elastieken die de armen 
als het ware gewichtsloos maken. Zo kan 
iemand met verzwakte armspieren weer 
nagenoeg alle armbewegingen maken,’ 
aldus Paalman. ‘Tijdens het project heeft 
een jongen met Duchenne een prototype 

drie uur aaneengesloten geprobeerd, 
langer was helaas nog niet mogelijk. De 
maximale draagduur moet nog flink wor-
den verlengd. 

Ook commercieel gezien zijn er nog hob-
bels. De Nederlandse afzetmarkt is klein, 
bovendien is het gebruik van dit type arm-
orthese voor de toekomstige, nog wat ou-
der wordende doelgroep compleet nieuw 
(zie kader). Bedrijven die in de onderzoeks-

fase meewerkten, vinden het nog te vroeg 
om na te denken over het op de markt 
brengen van de A-Gear. Het Duchenne 
Parent Project heeft aangegeven dat ze de 
bestaande uitdagingen wil aangaan en wil 
investeren in een nieuw bedrijf. Doel is het 
prototype tot een product te ontwikkelen 
dat dagelijks kan worden gebruikt. 

Door Arnoud Kluiters
Fotografie Imelda de Groot Topshots
ExoArm Focal Meditech BV
Testpiloot Gijs Janiev Damhuis
Robotarm Spierziekten Nederland 
Corinne van Santen
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Een beter leven voor 
spierziektepatiënten nu
Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmis-
baar. Maar het vinden van een medicijn is een lange weg die jaren in beslag kan 
nemen. Daarom wil het Prinses Beatrix Spierfonds ook de kwaliteit van leven van 
patiënten nu verbeteren. Door het bevorderen van fysiek, sociaal en mentaal wel-
bevinden. Zodat spierziektepatiënten volwaardig mee kunnen doen in de maat-
schappij. Ook hiervoor is onderzoek een belangrijk middel.
Met de subsidieronde Een beter leven voor spierziektepatiënten nu financiert het 
fonds wetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van leven van spierziektepati-
enten op korte termijn kan verbeteren. Bijvoorbeeld onderzoek naar hulpmiddelen, 
praktische zorg of krachttraining. Ook financierde het fonds deels het A-Gear 
project voor de ziekte van Duchenne. En wordt nu gekeken of de A-Gear ook een 
goed hulpmiddel kan zijn voor mensen met SMA.
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