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Je spieren trainen zonder een vinger uit te steken? Met dertien 

camera’s en een slimme loopband voorspellen of je binnenkort 

een lelijke smak gaat maken?  De nieuwste revalidatietechnieken 

en - toepassingen zijn verbazingwekkend. 

Trainen zonder transpiratie

Johan Fransen zit makkelijk in een comfortabele stoel en laat een 
lachje zien. De 75-jarige gewezen touringcarchauffeur uit  
Panningen - wie kent hem niet in dagtochtenland? -  is niettemin 
keihard aan het trainen, voor iemand met de chronische longziekte 
COPD. Een klein wonder: normaal komt hij met de kleinste 
inspanning al in ademnood. De verklaring? Zijn beenspieren krijgen 
stroomstootjes. Met hulp van een regelkastje, elektro-des en natte 
sponsjes voor een goede geleiding prikkelen pulsjes de spie-ren. 
Johan Fransen doet zijn training in CIRO in Horn, kenniscentrum voor 
mensen met chronisch orgaanaandoeningen. CIRO-onderzoeker 
Maurice Sillen opent een aangrenzende deur: een zaal vol 
glimmende fi tness-apparaten. Daar trainen de revalidatiepatiënten 
die dat kunnen: „Maar sommige patiënten met COPD lukt dat niet. 
Ze zijn veel te kortademig. Ze bewegen zo steeds minder waardoor 
hun spieren nog meer achteruit gaan en ze weer minder bewegen. 
Een vicieuze cirkel.” 

Sillen kan het weten, want hij is begin dit jaar op een studie naar 
deze ‘neuromusculaire elektrische stimulatie’ bij COPD-patiënten 
gepromo-veerd. Voornaamste conclusie: het is een prima aanpak 
voor mensen als Johan Fransen. De longen verbeteren weliswaar 
niet, de spieren des te meer. „Patiënten met COPD hebben 30 
procent minder spiermassa dan gezonde mensen. Meneer Fransen 
zal na acht weken trainen een halve kilo spiermassa erbij krijgen en 
zijn spiermassa en inspanningsvermogen verbeteren.” De 
Panningenaar merkt hij al vooruitgang. „Ik kan weer bui-ten fi 
etsen, op mijn elektrisch fi ets. Dat alles werd alleen maar minder.” 
De techniek is overigens niet echt nieuw - de noviteit is de 
toepassing bij deze patiënten -  en wordt  allang in de sportwereld 
toegepast. Een oud-speler van Fortuna op bezoek in CIRO herkende 
de methode: „Deden we al in de jaren zeventig.”

Dertien camera’s houden van de COPD-patiënt

Dat overkomt alleen maar fi lmsterren op de rode loper. Een 
batterij ca-mera’s op je gericht die gulzig elke stap van je volgen. 
Dit is echter niet Hollywood Boulevard in Los Angeles, maar het 
CIRO-complex te  Horn. Ster is de Venlose Bella Janssen (54) die 
door liefst dertien camera’s op de korrel wordt genomen. Ze 
wandelt  op een loopband door een virtuele gang, die overigens 
verdacht veel lijkt op de gangen in CIRO, zeker als je op de 
schilderijen aan de wand let. Pure hightech, die Grail-apparatuur, 
afkorting van Gait Real-time Analysis Interactive Lab die sinds 
februari in bedrijf is. „Wij zijn wereldwijd de eerste instelling die 
Grail bij mensen met COPD toepast”, zegt Martijn Spruit, 
wetenschappelijk adviseur van CIRO, met gepaste trots. Intussen zet 
Bella Janssen,  veilig vastgehouden in een 

tuigje, haar passen. Als ze sneller wil, versnelt de 
band, slentert ze op haar dooie akkertje dan 
vertraagt de band. 
Leuk, maar de bedoelingen zijn uiterst serieus. 
Tien  speciale camera’s  volgen de ‘tracers’ - 
bakens - die op strategische punten van het li-
chaam zijn aangebracht. Drie gewone camera’s 
leggen het geheel vast. Bewegingswetenschapper 
Wai-Yan Liu die aan de knoppen en achter drie 
beeldschermen zit kan zo haar looppatroon 
analyseren: op het scherm verschijnt een lopend 
poppetje van draadmetaal, met dansende 
puntjes, de tracers. Martijn Spruit: „We letten op 
een afwijkend looppatroon die bij vermoeidheid 
optreedt. Daarmee wordt de kans groter dat je 
valt en iets breekt.” Dit lot kan met name COPD-
patiënten treffen: ze hebben vaak  poreuze 
botten als gevolg van gebrek aan beweging. Een 
onfortuinlijke valpartij ligt altijd op de loer en dan 
is die heup snel gebroken. Nu worden patiënten 
met een hoog valrisico door Grail er snel uitgepikt 
en krijgen ze therapie om  verder onheil te 
voorkomen.  De apparatuur  voorziet ove-rigens  
in een boel virtuele werkelijkheden: van een 
boswandeling met echte hobbels (door de 
loopband nagebootst) tot  een deinende speed-
boot om je balans te oefenen. Hij bevat echter 
geen rode-lopertest met virtuele hoge hakken en 
een lange avondjurk! 

Zwoegen op een potje jam

Het lijkt bijna op het inwendige van een hand: 
met een beetje veel fanta-sie zie je de botjes, 
spieren, gewrichten. „Nou, het is een orthese, een 
uit-wendig ‘skelet’”, vertelt therapeut/
onderzoeker Han Franck van Adelante te 
Hoensbroek, een instelling die onder meer 
revalidatie biedt.  Zoals aan mensen met een niet-
aangeboren hersenletsel - een fraaiere benaming 
bestaat niet -, bij wie de hand forse 
verlammingsverschijnselen vertoont. Kan zomaar 
gebeuren bij een beroerte of ernstig ongeluk.  
Deze orthese,  Saebofl ex is zijn naam, helpt bij 
revalidatietraining. „We gebruiken hem bij wie 
het herstel van met name de verlamde hand 
achterblijft.”

Vroeger gingen de therapeuten met iedere revalidant apart aan de slag.  Maar dat was 
vroeger. Nu geldt dat ook de revalidatiesector zich niet meer aan de hongerige eisen 
van méér effi ciency kan onttrekken. Dan komt de Saebofl ex mooi van pas. Zodra het 
ding precies is ingesteld op de hand-kracht en alle afmetingen van de hand kan de 
patiënt aan de slag. „Nu helpen we drie, vier mensen in een groepje zelfstandig te 
trainen.” 
Hoe werkt die Saebofl ex? Veertjes of elastiekjes trekken de hand recht. Die is bij een 
gedeeltelijke verlamming immers veelal geneigd om te han-gen, tot een klauw in de 
ruststand. De revalidanten  moeten de hand en schouder een beetje kunnen bewegen 
om met het apparaat te trainen. Ze beginnen met het verplaatsen  van een bal. Zestig 
tot tachtig keer.

Tegelijk komt ook de harde praktijk van het leven aan bod. „We vragen tevoren wat de 
revalidanten weer willen doen. De een wil een potje jam kunnen opendraaien, de 
ander zijn vishengel hanteren.” De kast in de oefenzaal puilt uit van huiselijke gerei, 
potjes met deksel, handvegers, watergieters, bezems en ook een hengel.  Drie keer 
moeten ze in de week vijftig minuten trainen, en dat zes weken lang. Eigen onderzoek 
leert dat circa de helft van deze revalidanten vooruitgang boekt, de andere helft niet. 
Na die zes weken is het wel duidelijk. Han Franck: „Als de mensen het dán niet 
redden, kunnen ze - uitzonderingen daargelaten - tot sint-juttemis trainen. Maar ze 
hebben wel het gevoel er alles aan gedaan te hebben. Goed voor de verwerking.” 

Wat gebeurt er onder die billen?

Je hebt doorliggen en - minder bekend - doorzitten. Dat laatste overkomt 
rolstoelgebruikers al te vaak, de gevolgen zijn precies eender: uitslag, nare wonden en 
wondjes, zelfs het afsterven van weefsel. Decubitus dus. In de werkruimte van Peter 
Schraven , een bevlogen ergotherapeut  van Ade-lante, hangt een lijst met zo’n 
twintig factoren die aan doorzitten bijdra-gen. Denk bijvoorbeeld aan warmte en 
vocht. Medisch technoloog Richard Geers: „De meest optimale zitvoorzieningen 
kunnen decubitus niet altijd voorkomen.” Schraven haakt in: „Rolstoelgebruikers 
moeten daarom hun zitleefstijl aanpassen.” Hoé? „Door hun de belangrijkste 
risicofactoren in-zichtelijk te maken.” Zoals de vraag beantwoorden wanneer warmte 
en vocht ontstaan. „We willen inzichtelijk maken wat er onder die billen ge-beurt”, 
zegt Geers. Hij ontwikkelde een slimme mat voor op het zitkussen van de rolstoel, 
voorzien van  sensoren die voortdurend vocht en tempe-ratuur meten. Via wifi  legt 
de meetmat contact met computers, tablets  en smartphones en laat in grafi eken 
haarfi jn de pieken zien. Schraven: „Die beelden komen binnen.” Zo snapt een 
rolstoelgebruiker dat een inspan-nende rit met veel warmte en vocht ‘onder die 
billen’ gepaard gaat. En dat een frisse douchebeurt mitsdien geen overbodige luxe is. 
Je lichaam geregeld naar voren buigen zodat het zitvlak wordt geventileerd, is ook 
verstandig. 
De mensen van Adelante zijn inmiddels de kussens van verschillende le-veranciers op 
hun vocht- en warmteafvoer gaan testen en zagen dat de standaardkussen hierin 
nogal eens te kort schieten. Geers: „Bij vijf ge-bruikers hebben we een ander kussen 
aangeraden. Binnen twee weken waren hun wonden weg!” 
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Han Franck demonstreert de Saebofl ex.

Way-Yan Liu analyseert het looppatroon van Bella Janssen.  Johan Fransen bedient het apparaat waarmee zijn spieren worden getraind. 




