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Nieuwe definitie gezondheid? 

Gezondheid: 
 

het vermogen zich aan te 
passen en eigen regie te 
voeren’ in het licht van de 
fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven 
 
Machteld Huber et al. 2011 



Adaptatie 

 een continu (motorisch) leerproces waarin een organisme 
(in dit geval de mens) zich aanpast aan de op dat moment 
voor hem of haar geldende omstandigheden  

 

 

  



Revalidatiegeneeskunde faciliteert! 

Revalidatiegeneeskunde beoogt het 
verbeteren van functies en vaardigheden, 
het optimaliseren van zelfredzaamheid, 
eigen regie en participatie van patiënten 
met beperkingen veroorzaakt door een 
aangeboren of verworven aandoening. 



Environment 

From Capacity to Performance 

Personalized rehabilitation and complexity  

Performance 
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Revalidatie technologie 
Robotica, virtual reality, gaming 



VB revalidatietechnologie 



From Capacity to Performance 



Assistive Devices 
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• Technische hulpmiddelen zoals protheses, 
ortheses and rolstoelen kunnen functionele 
taken en vaardigheden helpen herwinnen en 
blijvend mogelijk maken. (performance) 

 

• De interactie tussen de adaptieve 
mogelijkheden van een persoon en de 
adaptieve capaciteit van een technisch 
hulpmiddel zal het uiteindelijk niveau van 
functioneren bepalen. 



Marlou van Rhijn 
Rio 2016 finale: 100 meter 



Interaction of adaptations 
 high performance 
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Hugh Herr et al.  Massachusetts Institute of Technology, 



Hoe tav kinderrevalidatie 

• Hoe kijken kinderen tegen technologie 
en beperkingen aan? 

• Weten wij het doel van technologie 
voor een kind? 

• Groeit technologie mee met een kind? 
• Wat is belangrijk bij betrokkenheid 

(engagement) van een kind bij 
revalidatietherapie? 

• Kan revalidatietechnologie de 
engagement vergroten. 
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Hoe kijken kinderen tegen 
technologie en beperkingen aan? 
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Doel van technologie? 
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Context van technologie? 
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Context van technologie 
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Context van technologie 
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Groeit technologie mee met een kind? 
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Groeit technologie mee met een kind? 
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Exoskelet voor kinderen met SMA 
 
CSIS (Madrid) 



Engagement / Betrokkenheid 

• Engagement bij therapie voor kinderen is 
essentieel voor therapiedosis 

• Therapietrouw voor thuis oefenen is over 
algemeen laag 

• Kunnen interactieve computergames (ICP) 
engagement en dus therapietrouw 
verhogen zodat optimale therapiedosis 
bereikt wordt? 

21 



Engagement / Betrokkenheid 

Faciliterende factoren: 
 

• belangstelling van het kind voor de 
technologie 

• Ondersteuning vanuit het gezin 

• Oefenen wanneer dat uit komt 

• Individualisering van het ICP-programma 
aan het niveau en de benodigde uitdaging  
 

      King et al.’s (2014) 
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Engagement / Betrokkenheid 

Belemmerende factoren: 
 

• onvermogen om de nieuwheid van het 
ICP-programma te behouden over 
frequente herhalingen 

• het gebrek aan onmiddellijke feedback 
over prestaties tijdens het ICP-spel. 

 
      King et al.’s (2014) 
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The key barriers and proposed support strategies for pediatric virtual 
rehabilitation.       Glegg 2017 



ICP: Gryphon Rider  
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ICP: Gryphon Rider  
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Hybride game; HandsOn 
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../films van games Anke/Handson The Game - YouTube.mpg


Technologie en kinderrevalidatie 
een goede combinatie? 

 • Ja! ……. 

 
• Persoonlijke factoren en omgeving factoren zijn 

doorslaggevend voor het revalidatie resultaat 
• Het vermogen tot adaptatie is essentieel zowel 

voor het kind als de (technische) omgeving 
• Het doel en de context kunnen verschillen tov 

volwassenen 
• Individualisering! 
• Atractief! 
• Op maat! 
• Betrek ook de therapeut en het gezin 
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Dank voor 
uw aandacht 


