
Active smart wearable oRthotics for THErapy



ARTHE: haar INNOVATIEdoel en aangepaste acties

Tijdens een voorbereidend onderzoekstraject werd een 1ste prototype van 
een geactueerde orthese voor het ellebooggewricht gecreëerd dat patiënten 
met een spierdisefficiëntie, als gevolg van bv. een CVA, in staat stelt hun ROM 
op actieve wijze te vergroten.

Dit prototype werd zo ontwikkeld dat er een merkbare motorische intentie (op basis 
van spiersignalen) van de patiënt aanwezig moet zijn vooraleer de motor inschakelt en de 
beweging begeleidt.

Deze begeleiding en vooral de repetitiemogelijkheid stimuleert het neuro-plastisch 
gedrag van de hersenen waardoor de kans op blijvend motorisch herstel, door bv. CVA of 
andere motorische aandoeningen, vergroot.

ARTHE: een unieke innovatie

In de markt zijn er diverse motorisch-mechanische toestellen die ondersteuning bieden 
tijdens de uitvoering van repetitieve oefeningen, maar geen toestel dat ondersteuning 
biedt op basis van de eigen spierstimuli.

Voordeel hiervan is dat de patiënt controle neemt over zijn/haar bewegingen. Door het 
feit dat eigen (myoelectrische/spier) input een voorwaarde is voor assistieve hulp neemt 
ARTHE op geen enkel moment de controle over!

De verfijning van het ARTHE-prototype in het huidig traject zal focussen op:
1. de elleboog;
2. de implementatie van een kleinere motor unit;
3. Verfijning van het aandrijfmechanisme;
4. een logische uitbreiding naar een passieve schouderstabilisatie.

Verder zal de orthese met de lichtste componenten voorzien worden 
voor optimaal draag- en functioneel comfort. De motor-unit zal 

niet op de schouder of arm geplaatst worden om het aangedane 
ledemaat zo weinig mogelijk te belasten. Actuatie van het 

scharnier zal gebeuren via stalen kabels.



ARTHE: markt en uitdaging

Zoals onderstaande grafiek aangeeft zal de (Belgische) markt voor ARTHE, door de 
vergrijzing van de bevolking (zie oranje en gele leeftijdscategorieën) en de hiermee gekop-
pelde toename van ouderdomsgerelateerde aandoeningen, enkel maar groeien. 
Merk ook op dat de groene categorie, in feite de actieve bevolking inclusief de zorgverleners, 
relatief afneemt ten opzichte van de groeiende proportie ouderen. Dit voert de financiële 
druk op ons, reeds fragiele, zorgsysteem alleen maar op.

ARTHE: typische doelgroepen

- CVA-patiënten;
- MS-patiënten met verminderde armfunctie, maar voldoende spierstimuli;
- Patiënten met posttraumatisch letsel voor verbetering spierfunctie en mobiliteit;
- Oudere patiënten met upper limb mobiliteitsproblemen.

Bij deze doelgroepen werd geen rekening gehouden met de specifieke in- en exclusieve 
criteria.

De nood voor technologische oplossingen die enerzijds de groeiende disbalans tussen de af-
nemende zorgverstrekkers en de groeiende groep zorgbehoevenden kan neutraliseren wordt 
hierdoor uitermate belangrijk.

De grootste uitdaging is CVA met een incidentie van 200-300 per 100.000 inwoners. 
In België alleen al worden elke dag 54 patiënten het slachtoffer van CVA …



We kunnen dus stellen dat dit traject de patiëntondersteuning tijdens de revalidatie beoogt 
voor een optimaal herstel en niet onbelangrijk de werkdruk van zorgverleners verlicht 
door de gebruikelijke manuele therapie te ondersteunen en deels de bewegingen te 
automatiseren.

Op deze manier is de ARTHE afgestemd op de noden van een patiënt en zorgt SAMEN met 
een efficiënte revalidatie voor het behoud en zelfs verbetering van een kwalitatief zorgsys-
teem.

ARTHE kan ingezet worden in ziekenhuizen, revalidatiecentra, bij fysiotherapeuten 
alsook het ultieme doel namelijk in de thuisomgeving.

ARTHE : integratie in high technologie …

Technologie en robotica roepen nog steeds weerstand op, tevens hebben deze high tech 
hulpmiddelen afwijkende karakteristieken en tekortkomingen t.o.v. personen.

ARTHE werd daarom ontwikkeld vanuit een multidisciplinaire aanpak, i.s.m. therapeuten uit 
het werkveld.

Tijdens dit traject werd getracht om klinische-, technische expertise en commerciële 
knowhow samen te brengen om een valabele oplossing te bieden op de hedendaagse 
problematiek.

Door de grote voordelen die ARTHE als actieve revalidatietool biedt voor zowel patiënt als 
zorgverlener zal deze opkomende technologie snel zijn weg vinden.


