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COLOFON

Dit Witboek wordt opgedragen aan al wie de afgelopen jaren met veel energie en 
doorzetting revalideerde bij To Walk Again, en aan Wim Gevers (†) in het bijzonder.

“To Walk Again heeft mij een tweede 
leven gegeven.” (Wim Gevers)
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Het witboek dat u nu in de hand heeft, is het sluit-
stuk van het EFRO-postrevalidatieproject van To 
Walk Again en dus ook de weerslag van een leerpro-
ces van vier jaar. Het is in eerste instantie geschreven 
voor geïnteresseerden die een (post-)revalidatiecen-
trum willen opzetten of optimaliseren, en bij uitbrei-
ding voor al diegenen die zich afvragen hoe we erin 
geslaagd zijn om op relatief korte termijn een vibre-
rende omgeving als REVAlution te creëren. Zoals dat 
meestal gaat bij leerprocessen, was het ook voor ons 
een verhaal van vallen en weer opstaan. 

Op het moment van dit schrijven zien wij in ons 
revalidatiecentrum wekelijks 80 revalidanten die 
“uit-gerevalideerd” zijn, mensen die op een bepaald 
moment een enkel ticketje naar huis krijgen nadat 
het reguliere circuit tot de vaststelling komt dat ze 
niets méér kunnen doen.  Het is goed om bij verde-
re lezing van dit boek voor ogen te houden dat we 
hierin toch nog twee grote groepen kunnen onder-
scheiden: 

•	 Zij die bij ons toch nog voortuitgang maken.
Soms is dat spectaculair, soms schoorvoetend, 
maar altijd hoopgevend.    

•	 Een tweede grote groep zijn die mensen die niet 
meer zullen stappen, of toch niet op korte ter-
mijn. Voor hen is de staptherapie in de exoske-
letten een fysieke onderhoudstherapie. Het gaat 
zoveel mogelijk secundaire effecten tegen van 
rolstoelgebruikers, zoals osteoporose, slechte 
bloedcirculatie, verminderde darmtransit, enz.  
Maar, even belangrijk, dat ‘recht’staan en rond-
lopen is voor hen ook een mentale boost, een an-
tidepressivum, een viagra voor lichaam én 
geest. Net zoals sport en bewegen voor de valide 
mens véél meer betekent dan alleen maar het 
sporten of het bewegen op zichzelf.

Woord vooraf

Als we met sporters en revalidanten 
over To Walk Again praten, en in deze publicatie 
krijgt u ook daarvan een representatieve echo, dan 
horen we vooral dit: To Walk Again is voor hen te-
gelijk een baken van hoop en een warm deken. Als 
motivatie om op de ingeslagen weg verder te walken 
kan dat tellen. 

Het sterkt ons tegelijkertijd echter ook in de overtui-
ging dat we vandaag nog maar aan het begin van het 
verhaal staan.  

We hebben de voorbije jaren dan 
wel een prachtig therapeutisch  
(t)huis gebouwd, de economische 
fundamenten ervan moeten blij-
vend worden gemonitord. Als vzw 
kiezen we er vanuit ons maatschap-
pelijk engagement bewust voor 
om ons aanbod op alle mogelijke 
vlakken zo laagdrempelig moge-
lijk te houden, dus ook financi-
eel. Daardoor bevinden wij ons voortdurend in het 
spanningsveld tussen de financiële draagkracht en 
het menselijk potentieel van een KMO enerzijds en 
de innovatie-honger en de ambities van een Silicon 
Valley-bedrijf anderzijds.  

Onze eerste grote opdracht is om via doorgedreven 
onderzoek onze maatschappelijke return te kwanti-
ficeren.  

Onze kostenstructuur is duidelijk en die ligt in het 
nú. De fysieke en mentale meerwaarde voor onze 
sporters en revalidanten ligt ook in het nu. De  
financiële return, wat onze samenleving daarmee  
uitspaart, ligt evenwel in de toekomst. 

Dat maakt dat vernieuwende modellen zoals het 
onze willens nillens voorloper en baanbreker zijn. 
Hoe gaan we als samenleving om met een verschui-
ving in zorgbehoefte? Hoe financieren we alle sta-
dia van de zorg, van preventie door bewegen tot het 
postrevalidatie-aanbod? 

Met dit witboek willen we de be-
voegde overheden documenteren 
en overtuigen, om samen te kunnen 
evolueren naar de zorg van de toe-
komst.

De aandachtige lezer ziet nu wel-
licht reeds de contouren van een 
volgend witboek opdoemen.

In afwachting toch al maar genieten van dit witboek. 
We wensen jullie allen bijzonder veel inspiratie en 
leesplezier. De glimlach en een gezonde portie hoop 
krijg je er zomaar bovenop!  

Beste lezer, 

To Walk Again

EEN BAKEN VAN 
HOOP EN EEN 
WARM DEKEN

Alex Siccard, directeur  
To Walk Again vzw 

REVAlution, Postrevalidatiecentrum



REVAlution, het ‘postrevali-
datie’-centrum van To Walk 
Again in Herentals, is op de 
eerste plaats een verhaal 
van hoop, enthousiasme en 
energie. 

Van veel empathie ook, voor actie-
ve mensen die na een ingrijpende 
fysieke gebeurtenis zelf het heft in 
handen nemen en hard willen wer-
ken aan het invullen van de slogan  

‘to walk again, to live again,  
to work again’.

Natuurlijk bestaat er geen per-
fecte handleiding voor hoe je 
een postrevalidatiecentrum from 
scratch opbouwt. Enthousiasme, 
zuurstof geven, ondernemende 
energie kanaliseren, focus houden 
én projectmatig en stapsgewijs 
naar resultaat werken: een uitda-
gende combinatie voor veel inno-
vatieve projecten in de zorg.

Deze publicatie, met veel open-
hartige evaluaties van de revali-
danten en verworven inzichten 
van de initiatiefnemers, past in de 
co-creatie-aanpak waar To Walk 
Again en REVAlution voor staan: 

informatie delen, verbinden, el-
kaar helpen om te versnellen in 
innovatieve ontwikkelingen in de 
revalidatie. 

Omdat tijd en middelen kostbaar 
zijn en vooral omdat postrevali-
danten met grote noden zitten die 
door zo veel mogelijk initiatieven 
beantwoord zouden moeten kun-
nen worden, is het belangrijk de 
groeilessen van het pionierswerk 
van To Walk Again, als (para)me-
dische ‘postrevalidatie’ maar ook 
als living lab in zorgtechnologie, 
te delen. Deze publicatie leest als 
een draaiboek, als een witboek 
voor soortgelijke initiatieven in 
binnen- en buitenland. 

Deze publicatie wil anderen hel-
pen om valkuilen te vermijden, de 
complexiteit niet te onderschatten 
waar ze is, de opportuniteiten te 
ontdekken waar deze kunnen wor-
den ontwikkeld en ideeën op te 
pikken voor nieuwe initiatieven. 

Hoe begin je aan een postrevalida-
tiecentrum met gepersonaliseerde 
begeleidingsprogramma’s? Hoe 
integreer je preventie, participatie 
en technologische hulpmiddelen 

om de mogelijkheden te verleg-
gen van mensen met een bewe-
gingsbeperking? Hoe creëer je een 
living lab in duurzame zorgtech-
nologie?

Deze terugblik én vooruitblik op 
een zorginnovatief traject moet 
een inspiratiedocument zijn voor 
allen die zich van dichtbij of indi-
rect betrokken voelen bij de mo-
gelijkheden, de uitdagingen en de 
problematieken van postrevalida-
tie: revalidatiecentra, revalidatie-
artsen, onderzoeksinstellingen, 
beleidsmakers, administraties, 
ziekenfondsen, kinesisten, zorgin-
novatieve bedrijven, fundraisers 
en mecenassen, de publieke opi-
nie en niet in het minst ook de po-
tentiële gebruikers en hun directe 
omgeving, die altijd belangrijke 
ambassadeurs zijn van dergelijke 
projecten.

ALS DEZE TEKST 
INSPIREERT OM ZELF DE 
POSTREVALIDATIEZORG VAN 
DE TOEKOMST EEN DUWTJE 
IN DE RUG TE GEVEN, 
DAN HEEFT HET PROJECT 
REVALUTION EEN VOLGEND 
BELANGRIJK DOEL BEREIKT. 

WAAROM 
EEN 
WITBOEK 
NUTTIG IS

Aha!
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To Walk Again vzw HET LOT VAN LANZAROTE

In januari 2002 loopt triatleet Marc Herremans 
bij een val tijdens een fietstraining op het eiland  
Lanzarote een dwarslaesie T4-T5 op. Een paar maan-
den eerder finishte Marc als zesde in de Iron Man op 
Hawaï. Hij zou er als topatleet nog meermaals terug-
keren.

Bijna twee jaar na zijn fietsongeval is Marc in juni 
2003 de grondlegger van de Foundation To Walk 
Again. Zestien jaar later is To Walk Again uitgegroeid 
tot de referentie bij uitstek waar mensen met een fy-
sieke beperking worden uitgedaagd om via sport en 
beweging hun levenskwaliteit te maximaliseren. En 
dat gebeurt in een drempelloze, erg ontspannen en 
positieve omgeving. 

In 2015 werd de basis gelegd voor REVAlution, dat 
zich heeft ontwikkeld tot het kloppend hart van de 
To Walk Again-werking. Het centrum biedt een sti-
mulerende en progressieve postrevalidatie op maat, 
maakt gebruik van de nieuwste technologieën en 
dit onder deskundige begeleiding. Het laat zich blij-
vend inspireren door het ideeëngoed van To Walk 
Again-stichter Marc Herremans en door dit van Spor-
ta-stichter Antoon van Clé.

Bij de start van het Postrevalidatiecentrum bestond 
er geen gelijkaardig aanbod in Vlaanderen en België. 
Het initiatief vulde echt een blinde vlek op. In 
Vlaanderen zijn er ongeveer 55.000 personen met 
een fysieke beperking, van wie 12.000 minderjarig. 
Omdat er geen voorbeelden aanwezig waren van 
hoe je optimaal een dergelijk centrum snel en 

efficiënt uitbouwt, verliep de weg ernaartoe soms 
over kronkelende wegen, werd de tegenwind 
soms onderschat of werd een helling niet goed 
ingeschat. 
 

GAANDEWEG IS 
TO WALK AGAIN 
POSTREVALIDATIECENTRUM 
UITGEGROEID TOT EEN 
CENTER OF EXCELLENCE, 
WAARBIJ INNOVATIE 
HAND IN HAND GAAT MET 
EEN TOEGANKELIJK EN 
LAAGDREMPELIG AANBOD 
VOOR IEDEREEN.
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De vzw To Walk Again is dé referentie waar men-
sen met een fysieke beperking in een drempelar-
me, ontspannen en positieve omgeving worden 
uitgedaagd om via sport en beweging hun le-
venskwaliteit te maximaliseren. 

Aanvankelijk vertaalde zich dit in het aanbod van 
sportactiviteiten voor kinderen en jongeren: sportda-
gen, initiatiedagen, weekends, kampen en vakanties. 
Het is van cruciaal belang dat kinderen van jongs af 
leren dat ze even actief kunnen zijn als valide kinde-
ren; dit bepaalt hun visie op het maatschappelijk le-
ven en de manier waarop ze zelf in het leven zullen 
staan. Dit kan ertoe bijdragen dat ze een gelukkiger, 
zelfstandiger en meer inclusief leven tegemoet gaan.

To Walk Again richt zich voor haar sportaanbod op 
alle kinderen, jongeren en volwassenen met fysieke 
beperkingen, los van de concrete aandoening. Het 
aanbod start vanaf de leeftijd van vijf jaar.
Het sportaanbod laat kinderen en jongeren op een 
actieve manier en in een sociale context proeven 
van sport met het oog op een actieve integratie in de 
maatschappij.

Daartoe richt To Walk Again kampen in voor men-
sen met een fysieke beperking, organiseert het 
sport- en bewegingsactiviteiten waar valide en an-
dersvalide mensen samen aan kunnen deelnemen. 
To Walk Again geeft ook lezingen, om de samenle-
ving bewuster te maken van de moeilijkheden op de 
arbeidsmarkt en de hardnekkige mechanismen van 
uitsluiting waarmee mensen met een fysieke beper-
king worden geconfronteerd.

De vzw To Walk Again beschikt over duurzame 
contacten met 600 mensen met een fysieke beper-
king die actief meewerken om de doelstellingen van 
de vzw te ondersteunen en de maatschappelijke im-
pact ervan te vergroten.

EEN BEWEGENDE 
COMMUNITY

De vzw To Walk Again is gevestigd in Heren-
tals. De werking van de vzw is vanaf het begin 
ontwikkeld in de Kempen. Gaandeweg is het 
werkingsgebied uitgebreid tot de provincie Ant-
werpen, vervolgens tot Vlaanderen en recent 
trekt de organisatie ook nieuwe leden aan van-
uit Franstalig België.

De vzw To Walk Again organiseert sportkampen en 
sport- en bewegingsactiviteiten in een veelheid aan 
sporttakken. Verder houdt de vzw, meestal met Marc 
Herremans als spreker, tal van inspirerende lezingen.

In de pijler sport en bewegen zijn er nog een aantal 
groeipunten mogelijk, zoals maximaal aanbod 
creëren in alle seizoenen, het aanbod vrijwel identiek 
maken in iedere provincie, ook skiweekends 
aanbieden in eigen land, inclusieve skivakanties 
verdubbelen om meer kinderen de kans te bieden 
om deel te nemen, de vraag naar meer initiaties 
beantwoorden, nieuwe doelgroepen bereiken, 
integratie in sportclubs, meer samenwerking met 
andere partners in G-sport. Gezien deze pijler niet de 
focus van deze publicatie is, wordt hierop niet verder 
ingegaan. 

EEN INCLUSIEF AANBOD

REVAlution heeft een divers en complementair 
aanbod. 
Zo biedt het laagdrempelig (G-)sport- en bewe-
gingsactiviteiten aan in een trendsettende, uit-
dagende, multidisciplinaire omgeving. Door 
bewegingen te onderhouden en te optimalise-
ren, wordt preventief gewerkt op bijkomende 
locomotorische beperkingen die na een fysieke 
beperking kunnen optreden.

Het centrum biedt specifieke, op maat gemaakte  
intensieve programma’s van postrevalidatie aan.  
Specifieke expertise wordt ingezet om mensen met 
een fysieke beperking en hun omgeving grondige en 
gefundeerde adviezen te verschaffen. 
Onder deskundige begeleiding worden de nieuwste 
technologieën voor grensverleggende (gang)revali-
datie toegepast bij mensen met specifieke beperkin-
gen.

Bovendien, en niet onbelangrijk, fungeert het cen-
trum als een inclusieve ontmoetingsplaats, waar par-
ticipatie fun is.

SPORT ALS VERBINDENDE 
FACTOR
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HET EXOSKELETON ALS ACCELERATOR

In 2008 komt Marc Herremans in contact met de Ameri-
kaanse staprobot van EksoBionics. Hij ijvert ervoor om er 
ook mee aan de slag te gaan bij To Walk Again. Dankzij 
financiële ondersteuning van een stichtende partner kan 
To Walk Again in 2014 de eerste 2 exoskeletten aanko-
pen. Dat vormt meteen de basis voor de ontwikkeling 
van een voortgezet revalidatie-aanbod (postrevalidatie) 
op basis van hoogtechnologische apparatuur. 

Marc Herremans stond in 2003 aan de wieg van To Walk Again, na-
dat hij bij een val met de fiets was verlamd  geraakt van borst tot te-
nen. “To Walk Again is gestart met nul euro. Als ik zie waar REVAlution nu 
staat, dan is dat onverhoopt mooi gelopen. Initieel was het de bedoeling om 
kleinschalige projecten te ondersteunen en wat sportkampen te organiseren 
voor kinderen.”

“Nu zijn we met staprobotica bezig en staan we veel verder dan we ooit had-
den gedacht. We trekken nu een grotere groep mensen aan. Daar zijn dus ook 
uitgebreide middelen voor nodig. Hoe vooruitstrevender je wil zijn, hoe meer 
budget je nodig hebt. Ter plaatse blijven trappelen was natuurlijk geen optie, 
je loopt dan snel achter en we zouden dan nu geen postrevalidatiecentrum 
meer hebben.”

“Ooit moeten mensen 
in een rolstoel 

weer stappen.”

REVAlution, 
het Post-
revalidatie-
centrum
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“Tekstberichten zoals ‘ik heb dank-
zij de robot vandaag voor het eerst 
kunnen stappen, dit is de leukste 
dag sinds mijn ongeval.’ Tja, daar 
doe je het voor. Het blijft vechten en 
knokken voor To Walk Again en 
REVAlution, maar de resultaten 
zijn supergoed, dus we blijven er-
voor gaan.”

“16 jaar geleden werd over To Walk 
Again gezegd: valse hoop. Maar het 
is gewoon hoop. Hoop doet revali-
deren. Ik heb mij altijd gemotiveerd 
om iedere dag drie uur te bewegen, te 
sporten, te revalideren. Ons idee is dat 
iedereen moet kunnen revalideren en 
sporten om mentaal en fysiek gezond 
te zijn. Sporten zorgt ervoor dat je op 
korte termijn gezond blijft en op lan-
ge termijn klaar bent voor als er ooit 
een oplossing komt. Het is dus altijd 
een winsituatie. Wereldwijd zijn er 
zo veel mensen met positieve projecten 
bezig, dat ik hoop dat er ooit wel een 
doorbraak komt. Ooit moeten mensen 
in een rolstoel weer stappen.”
“Een mens is niet gemaakt om con-
stant stil te zitten. Volksgezondheid 
lanceerde de campagne ‘Stilzitten is 
het nieuwe roken’, om mensen aan te 
zetten om meer te bewegen. Allemaal 
goed en wel maar als wij dan steun 
vragen, moeten we als verlamde men-
sen eerst aantonen dat rechtstaan 
goed is voor ons… Daar krijg ik nega-
tieve energie van.”

“Werken bij To Walk Again is heel 
arbeidsintensief. Elke dag zo veel 
menselijk leed: je moet er tegen kun-
nen. Dit team doet het fantastisch. 
Ik zie bij REVAlution mensen van ‘s 
morgens tot ‘s avonds stappen: dat is 
het grote succes van het verhaal. Je 
wilt als organisatie zo veel mogelijk 
mensen helpen, van Oostende tot He-
rentals, maar evident is dat niet. Er is 
een behoefte aan meer REVAlutions in 
Vlaanderen, maar het is nu al vechten 
om het huidige plan rond te krijgen. 
We hebben steun nodig die ons per-
spectief geeft op langere termijn, zo-
dat we verder kunnen groeien en nog 
meer mensen kunnen helpen.”
“Kinderen helpen is altijd mijn zwak 
geweest. Een staprobot waarmee ver-
lamde kinderen buiten kunnen stap-
pen, blijft mijn grote volgende droom. 
Niets is onmogelijk, vroeg of laat doen 
zich altijd opportuniteiten voor.”

To Walk Again gelooft standvastig 
dat er - dankzij de medische ont-
wikkelingen -  naast verbetering 
ook herstel van de stapfunctie 
mogelijk wordt. Daarom gaat zij 
voortdurend op zoek naar nieuwe 
technologische ontwikkelingen 
die hersenen, zenuwbanen en 
spieren kunnen stimuleren om te 
versterken en bepaalde functies 
terug te activeren.

In 2016 wordt het Postrevalida-
tiecentrum REVAlution geopend. 
Het centrum biedt een stimule-

rende en progressieve postreva-
lidatie op maat, gebruik makend 
van de nieuwste technologieën en 
onder deskundige begeleiding. 
Het revalidatie-aanbod focust op 
mensen met een neurologische 
aandoening, dwarslaesiepatiën-
ten, CVA-patiënten, orthese- en 
prothesepatiënten, mensen met 
multiple sclerose …
Van zodra de acute (opname zie-
kenhuis) en subacute revalidatie-
fase is beëindigd, kunnen mensen 
nog verder aan de slag bij To Walk 
Again. Omwille van de aangepaste 
apparatuur voor de gangrevalida-
tie, de revalidatie van de bovenste 
ledematen en het gebruik van bio-
nische apparatuur, is er voorlopig 
enkel een aanbod voor volwasse-
nen.

De doelgroep is groter dan meest-
al wordt aangenomen. Hij is di-
vers maar de verbindende factor 
is een ernstige mobiliteitsproble-
matiek. Tot de doelgroep behoren 
personen met een amputatie (een 
kleine 1.000 Belgen), dropvoet 
of dwarslaesie (ongeveer 3.500 
Vlamingen en een Belgische in-
cidentie van 1 tot 2 per 100.000 
inwoners).  Ook de groep die is 
getroffen door een niet-aangebo-
ren hersenletsel is groot. Zo zijn 
er bijvoorbeeld 11.000 Vlamingen 
die herstellen van een beroerte en 
lijden 12.000 Belgen aan multiple 
sclerose.

MARC HERREMANS
“TO WALK AGAIN GELOOFT 

STANDVASTIG DAT ER - DANKZIJ DE 
MEDISCHE ONTWIKKELINGEN -   

NAAST VERBETERING OOK HERSTEL 
VAN DE STAPFUNCTIE MOGELIJK 

WORDT.”
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Jolien Van Loy liep in 2012, op haar 23ste, een dwarslaesie op bij een 
verkeersongeval. “Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.”
“Het eerste jaar na mijn ongeval heb ik in Pellenberg doorgebracht, daarna 
heb ik twee jaar gerevalideerd in Geel. Vanaf het begin van het gebruik van de  
staprobot, ben ik ook naar To Walk Again gekomen. De staprobot is voor mij 
een wereld van verschil. Ik ben van nature nogal positief ingesteld maar 
mentaal doet het stappen met het exoskeleton mij nog altijd super veel. Met 
een dwarslaesie kun je nog zo weinig. Ik zal nooit het gevoel vergeten toen ik de 
robot voor het eerst kon gebruiken. Ik was zo blij. Dat veranderde zo veel, echt 
een wereld van verschil.” 

“Bij REVAlution zijn de mensen, zowel het personeel als wie er komt, allemaal 
zo positief ingesteld. Dat geeft je altijd een enorme boost, echt super. Tijdens het 
stappen krijg ik allerlei ideeën van wat ik allemaal nog kan doen, voel ik dat ik 
nog zo veel meer kan verwezenlijken. Als ik een tijdje niet kan stappen, krijg ik 
echt wel last van vanalles: vooral mijn bloeddruk ontspoort dan, maar ik krijg 
ook meer spasticiteit. Ik heb sowieso veel zenuwpijnen, aan de voeten en aan de 
buikwand. Er zijn ook nog, door het zitten, blaas- en darmproblemen.” 
“Ik wil mijn lichaam zo veel mogelijk soigneren. Vroeger heb ik Toegepaste Eco-
nomische Wetenschappen gestudeerd en ik ben nu opnieuw aan het studeren, 
Voedings- en Dieetkunde aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Ik heb veel pro-
blemen met maag en darmen en niemand kan mij daarbij helpen. Daarom ben 
ik er zelf veel over beginnen lezen en het interesseert mij wel om oplossingen te 
vinden voor mijn problemen, voor mezelf maar ook voor anderen.”

“Waar ik ook veel energie uit haal, 
is stappen op locatie, buiten. Het is 
echt zo een zotte ervaring om te kun-
nen stappen waar je anders ook zou 
stappen, zoals we hebben gedaan in 
het Shopping Center van Wijnegem. 
Het was van voor 2012 geleden dat 
ik daar nog had kunnen stappen, om 
te winkelen waar ik anders ook zou 
winkelen. Die ervaring was verge-
lijkbaar met de allereerste keer met de 
robot kunnen stappen. Het gaf ieder-
een zo veel energie. In het Shopping 
Center behaalden we het buitenrecord 
in aantal stappen: 2.100. Echt fantas-
tisch.”

STORY

JOLIEN VAN LOY
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Orthopedisch chirurg Toon Claes, verbonden aan het AZ Herentals en voorzitter 
van To Walk Again, is één van de grondleggers en drijvende krachten van de vzw 

To Walk Again en van het Postrevalidatiecentrum. Hij beleefde de transitie van 
de vzw, van bij haar ontstaan, over hoe ze een aantal jaren vanuit de vzw Sporta 
werd gerund, tot ze uiteindelijk werd overgebracht naar Herentals, waar de 
vzw To Walk Again met de opzet van het postrevalidatiecentrum en de aan-

koop van de eerste exoskeletons resoluut de evolutie naar high tech en de robo-
tisering van de revalidatie inzette. 

TOON CLAES: “De eerste missie, dat bewegen en ac-
tieve sportbeleving belangrijk zijn voor mensen die getrof-
fen worden door verlies van mobiliteit, blijft geldig. Alleen 
is de doelgroep gaandeweg vergroot, omdat de nood aan 
postrevalidatiezorg zo groot was en blijft. Met de stichten-
de partners zijn we dan een 
versnelling hoger geschakeld, 
met het postrevalidatiecen-
trum REVAlution. Die hele 
ontwikkeling is allemaal met 
veel enthousiasme gebeurd. 
We vinden nog altijd dat je elk 
menselijk kapitaal moet kun-
nen mobiliseren.”

“Het postrevalidatiecentrum 
bleek al meteen een enorme uit-
daging. Er was niet alleen de 
financiering van de aankoop en het gebruik van robotica. 
Het ging plots om veel meer dan een paar robots aankopen, 
er moesten duizenden dingen gebeuren en we werden al 
snel met onze beperkingen geonfronteerd. De laatste jaren 
vallen een aantal aspecten wel goed en is de uitstraling van 
To Walk Again/Postrevalidatiecentrum positief. Maar dat 
mag ons niet blind maken voor de megabelangrijke uitda-
gingen op de agenda. Zo hebben we een neurorevalidatie- 
arts nodig en een RIZIV-erkenning om in de terugbetaling 
van de kine-kosten en hoogtechnologische zorg te kunnen 
voorzien.”
“Er blijven veel noden, er blijft veel ambitie maar de mid-

delen om ze te beantwoorden ontbreken. Er zijn niet alleen 
de medische en financiële uitdagingen, er is ondertussen 
ook meer externe concurrentie. De interne samenwerking 
is wel sterk verbeterd, al blijft de dualiteit tussen enerzijds 
ons project van sport en bewegen en anderzijds de postre-

validatie. Het zou goed zijn 
om die opnieuw nog meer in 
elkaar te schuiven.”

“Verre verplaatsingen zijn 
voor mensen met een fysie-
ke mobiliteitsproblematiek 
natuurlijk extra lastig. Al-
leen daarom is het al nodig 
om REVAlution uit te rollen 
naar andere regio’s, of zelfs 
internationaal. Ook de wer-
king op sport en bewegen, 

die nu beperkt is, wordt best uitgebreid. Een budget voor 
het ontwikkelen van en het beschikken over een functionele  
staprobot is ook essentieel. We gaan er alles aan doen om 
ook dat met To Walk Again te kunnen verwezenlijken.”
“Ik vind het nog altijd ongelooflijk dat er allerlei intelligen-
te camera’s en sensoren worden ontwikkeld die een auto 
in het stadsverkeer een beetje meer autonomie geven maar 
dat we er als samenleving niet in slagen om dezelfde ont-
wikkelingen te doen om mensen wat meer of wat langer 
mobiliteit en autonomie te geven, waardoor ze zich thuis 
en in hun tuin kunnen blijven verplaatsen.”
“Ik blijf veel mogelijkheden zien voor To Walk Again 

TOON CLAES
“VERRE VERPLAATSINGEN ZIJN 

VOOR MENSEN MET EEN FYSIEKE 
MOBILITEITSPROBLEMATIEK 
NATUURLIJK EXTRA LASTIG. 

ALLEEN DAAROM IS HET AL NODIG 
OM REVALUTION UIT TE ROLLEN 

NAAR ANDERE REGIO’S, OF ZELFS 
INTERNATIONAAL.”

POSTREVALIDATIE 
ALS BLINDE VLEK

Niet alleen op individueel, maar ook op 
maatschappelijk en sociaal vlak is postre-
validatie van grote waarde. Daarom is een 
aanbod van aangepaste sport- en bewe-
gingsactiviteiten in een multidisciplinaire 
context zo belangrijk.

Postrevalidatie is – helaas – nog steeds een 
belangrijke ontbrekende schakel in de  
levenskwaliteit van mensen met een ern-
stige fysieke beperking. Revalidatie is - het 
woord geeft het aan - gericht op het her-
stellen van een lichaam naar een volwaar-
dige manier van functioneren, op het ver-
beteren van een oncomfortabele situatie 
die is opgetreden. 
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Louis Van Lommel werd in oktober 2015 getroffen door CVA. Zijn  
linkerledematen raakten grotendeels verlamd. “Ik heb To Walk Again 
helaas wat te laat leren kennen; de eerste maanden zijn geweldig belangrijk 
voor medisch herstel. Ik heb er uiteindelijk wel veel aan gehad. Ik doe nog veel 
aanvullende kine en was vanaf het begin heel gemotiveerd om in de mate van 
het mogelijke te kunnen herstellen. Elke kleine verbetering is een enorm goed 
gevoel maar het meeste geraak je toch onder de indruk van weer wat te kunnen 
stappen. Dat gevoel is echt ongelooflijk.”
“Je hoopt altijd dat de wetenschap, die met reuzenschreden vooruitgang boekt, 
met een belangrijke doorbraak komt maar ik heb toch de indruk dat het neuro-
logische domein daarin het moeilijkste is. Ik word 77, ik denk niet dat het nog 
voor mij zal zijn.”
“Wat ik wel graag doe is To Walk Again en de onderzoekers vooruithelpen. Na 
de vele uren denkwerk moeten toestellen kunnen getest worden. Ik heb al veel 
aanwijzingen gegeven van welke details anders of beter zouden kunnen. Met 
die input kunnen de ingenieurs dan verder en kan ik indirect ook andere mensen 
helpen die het nodig hebben. Tegen het einde van het jaar zou een nieuwe gene-
ratie van geautomatiseerde armbraces getest kunnen worden, met veel minder 
bekabeling zodat die ook thuis kan worden gebruikt. Dat is iets om naar uit te 
kijken natuurlijk.” 
“De manier waarop dat allemaal gebeurt, geeft heel goed de unieke sfeer weer 
van REVAlution: wanneer ik hier kom, overvalt mij geen gevoel van een zie-
kenhuis. De sfeer is heel aangenaam, je bent geen nummer, er wordt geluisterd 
en iedereen wordt behandeld aangepast aan zijn of haar problemen, je mag 
meedenken over verbeteringen en innovaties… Dat maakt allemaal een groot 
verschil in het revalidatieproces.”

STORY

LOUIS VAN LOMMEL

en voor REVAlution. Mits een kleine schaalvergroting 
zou het al heel ander verhaal zijn. Er is zo veel potentie. 
Daarom is het belangrijk dat we dat goed in de verf blij-
ven zetten, duidelijk maken waar we mee bezig zijn. Een 
sporter oplappen bij een kwetsuur, waardoor die opnieuw 
verder kan, is leuk. Maar hun niveau van miserie is niet 
vergelijkbaar met wat de mensen meemaken die we bij To 
Walk Again zien passeren. Elke patiënt of postrevalidant 
heeft zijn of haar eigen ongelooflijk verhaal. Elke dag zijn 
er mensen die getroffen worden door een of ander noodlot, 
dat hen fysiek, maar in feite nog veel meer mentaal, zwaar 
treft. Zonder een sterk familiaal netwerk staan die ’s an-
derendaags dan bijna letterlijk in de kou. Je kunt je niet 
voorstellen wat het voor verlamde jonge mensen betekent 
een uurtje te kunnen stappen met de staprobot. Dat effect 
is echt enorm.”

“We hebben dus heel veel impact maar over twee jaar 
moet die nog groter zijn, door nog meer mensen te bereiken, 
ook door nog sneller na een zwaar letsel mensen te kun-
nen begeleiden. Ik vind die poolster nog altijd heel mooi: to 
walk again, to work again, to live again.”

Niet enkel in België maar ook in de rest van Europa 
is het postrevalidatie-aanbod nog steeds een blinde 
vlek. Er zijn wel een paar initiatieven, bijvoorbeeld 
in Spanje, maar die breken niet door. Postrevalidatie 
is kwaliteitsvolle nazorg, met focus op toename van 
levenskwaliteit en het vermijden of voorkomen van 
bijkomende negatieve symptomen die onvermijde-
lijk optreden wanneer er géén postrevalidatie wordt 
aangeboden en gevolgd. Individueel én maatschap-
pelijk is postrevalidatie een belangrijke motor in in-
clusief beleid en op middellange termijn een budget-
vriendelijke dienstverlening omdat supplementaire 
medische kosten door complicaties sterk worden te-
ruggedrongen.

LOUIS VAN LOMMEL
“JE HOOPT ALTIJD DAT 
DE WETENSCHAP, DIE 

MET REUZENSCHREDEN 
VOORUITGANG BOEKT, 
MET EEN BELANGRIJKE 

DOORBRAAK KOMT MAAR 
IK HEB TOCH DE INDRUK 

DAT HET NEUROLOGISCHE 
DOMEIN DAARIN HET 

MOEILIJKSTE IS.”
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Patrick Wijns, zaakvoerder van 
Orthopedie Van Haesendonck 
(OVH), is één van de medeoprich-
ters en partners van To Walk 
Again en het Postrevalidatiecen-
trum. OVH zag in het Postreva-
lidatiecentrum van bij aanvang 
mogelijkheden voor een gespeci-
aliseerde dienst voor gangrevali-
datie, als de ideale omgeving waar 
orthesepatiënten de nieuwste 
technologie op vlak van orthesen 
en prothesen zouden kunnen tes-
ten en leren  gebruiken. OVH stel-
de vast dat de technologie erg ver 
gevorderd was, met onder meer 
een exoskeleton, en dat er grote 
nood bestond om de nieuwe tech-
nologieën in een gespecialiseerd 
centrum te kunnen testen en te 
kunnen aanbieden aan de doel-
groep.

Dat is inmiddels gerealiseerd. Wat 
ziet Patrick Wijns als de volgende 
grote uitdaging? “Het project na-
tionaal maken, dus ook beschikbaar 
en bereikbaar voor een Franstalig 
publiek in Brussel en Wallonië. We 
weten vanuit onze ervaring in He-
rentals wat we nodig hebben en ook 
waarin we wat voorzichtiger moeten 

zijn, dus die kennis kunnen we elders 
optimaal laten renderen. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan welke toestellen wel 
noodzakelijk zijn, welke minder, wel-
ke updates van die toestellen nuttig 
zijn, enz.”

“De exoskeletons waren, toen wij er-
mee startten in Herentals, nog heel 
uniek maar ook die robots worden 
gaandeweg minder duur, ze worden 
technologisch beter, ze krijgen minder 
zware batterijen – niet onbelangrijk, 
want de revalidant draagt die batte-
rijen op de rug. Zoals computers evo-
lueren, evolueren ook de exoskeletons, 
zowel in performantie als in prijs.”
“Als ik op het REVAlution-project 
terugkijk, hadden we met de erva-
ring en kennis die we nu hebben de 
beschikbare middelen nog meer door-
dacht uitgegeven. Die opgebouwde 
expertise is nu echt wel een handels-
merk ‘REVAlution’ geworden, met 
een lastenboek en een realistische in-
schatting die heel nuttig kunnen zijn 
voor het uitrollen van het project op 
andere plaatsen.”

“Dat REVAlution in de omgeving van 
een ziekenhuis of een artsengroep zit, 
vind ik echt wel belangrijk. Iedere 

revalidant die zich aanbiedt, heeft im-
mers een medisch dossier nodig, dus 
nabijheid van medische expertise en 
opvolging is echt wel nuttig. En ver-
der zijn boegbeelden zoals mede-stich-
ter Marc Herremans en ambassa-
deur Wout van Aert heel belangrijk. 
Zij delen met REVAlution ook wat 
essentieel is: niet opgeven, ook niet op 
de moeilijkste momenten.”

Het Postrevalidatiecentrum heeft 
zijn ontstaan en groei gekend 
binnen een breed en divers eco-
systeem. Een goede afstemming 
tussen alle betrokkenen is uiter-
aard een belangrijke voorwaarde 
voor een succesrijke samenwer-
king. Tot het consortium behoren 
zowel stichtende partners van To 
Walk Again als projectpartners.

De stichtende partners van RE-
VAlution zijn het AZ Herentals, 
Orthopedie Van Haesendonck, 
Mobilab van de Thomas More Ho-
geschool en vzw To Walk Again 
zelf, die elk vanuit hun invalshoek 
en historiek participeren.

SAMEN DURVEN

PATRICK WIJNS
“DIE OPGEBOUWDE EXPERTISE IS 
NU ECHT WEL EEN HANDELSMERK 

‘REVALUTION’ GEWORDEN.”

Innovaties ontstaan door wat er al is in vraag te 
stellen, met het gevoel van ‘dit kan beter’ of ‘dit 
is er nog niet’. Nieuwe initiatieven ontstaan door 
een sterke overtuiging van het belang ervan. 
Durven is in een startfase altijd belangrijker dan 
weten. Durven is berekend risico nemen, met de 
wil om de moeilijkheden die zich onderweg zul-
len voordoen te overwinnen.

Het Postrevalidatiecentrum is ontstaan als een 
project van durvers, die vanuit de opportuniteit 
van de vrijkomende locatie in het AZ in Heren-
tals elkaar vonden in de wil om het verschil te 
maken in postrevalidatiezorg.
Met de steun van EFRO, van de Provincie Ant-
werpen, van Vlaio, de Vlaamse overheid en de 
talloze giften en financiële ondersteuning van 
private sympathisanten, konden de nodige mid-
delen worden verzameld om het project van het 
Postrevalidatiecentrum uit te tekenen.

Let’s go!

WALK, Witboek voor postrevalidatie.24
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Wim Gevers werd in september 2013 – hij was toen 
66 jaar – getroffen door een CVA, waarna hij acht 
maanden doorbracht in coma. In oktober 2019 is hij 
overleden. Leona Syen, de weduwe van Wim, blikt te-
rug op een intensieve periode.
“In 2014 kon Wim de exoskeleton testen bij Thomas More 
in Geel. In het begin kon hij zes stappen zetten in één uur. 
Stilaan ging het iets beter, we hielden hem met drieën vast, 
daarna met twee, dan ik alleen. Dat hij opnieuw kon recht-
staan en na hard werken telkens een paar stappen extra 
kon zetten, was een hele verrijking voor hem. Hij kwam 
van heel ver terug. We fietsten de laatste jaren zelfs op-
nieuw samen.”
“Ze hadden ons in 2013 gezegd dat hij waarschijnlijk zou 
verder leven als een plant. Maar van zodra hij kon, wil-
de hij revalideren, dagelijks. Hij keek uit naar elke sessie, 
maakte er goede vrienden, het stappen was goed voor heel 
zijn lichaam, hij leerde zijn angst overwinnen voor alles en 
vond opnieuw zijn zelfstandigheid terug. Wim was vroe-
ger personeelschef en dankzij To Walk Again heeft hij zijn 

sociaal leven opnieuw kunnen oppikken. Uiteindelijk is hij 
overleden aan een complicatie na een bijkomende opera-
tie.”
“Ik besef welk verschil To Walk Again maakt voor mensen 
zoals Wim en anderen. Wim was een plant en is opnieuw 
mens geworden. Ze hebben hem heel gelukkig gemaakt. Ik 
hoop dat REVAlution kan blijven groeien, dat ze structu-
reel financieel worden geholpen. De organisatie neemt zelf 
veel positieve initiatieven voor fondsenwerving maar de 
kost voor de toestellen en het personeel zullen blijven.”
“REVAlution is wat postrevalidatie zou moeten zijn. Ze 
hebben echt aandacht voor de revalidanten, ze nemen al-
lerlei aanmoedigende initiatieven. Ook voor de omgeving 
van revalidanten is de impact van REVAlution groot. Als 
uw partner zich goed voelt telkens wanneer hij naar het 
Postrevalidatiecentrum is geweest, is dat voor uzelf na-
tuurlijk ook goed. Dat zal ik nooit vergeten. To Walk Again 
kan op mij blijven rekenen, als ik daar andere mensen mee 
kan helpen.”
TECHNOLOGIE EN REVALIDA-
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TO WALK AGAIN WIL NIET ALLEEN 
AAN DIE EVOLUTIE PARTICIPEREN 
MAAR ER OOK ZELF MEE RICHTING 
AAN GEVEN.

STORY

WIM GEVERS

België telt meerdere gereputeerde revalidatiecen-
tra. Toch is er voor revalidanten over de volledige 
looptijd van hun intensieve herstelperiode een 
tekort aan een aangepast (hoogtechnologisch) 
bewegingsaanbod met bijhorende paramedische 
opvolging. To Walk Again wil bijdragen aan de 
ontwikkeling van in situ deskundigheid in de 
toepassing van hoogtechnologische revalidatie, 
vanuit de wetenschap dat de juiste technologie de 
verzelfstandiging van de revalidant ondersteunt. 
Innovatie zit inherent in het DNA van To Walk 
Again. Er kan in innovatie nog grote vooruitgang 
worden geboekt. To Walk Again wil niet alleen 
aan die evolutie participeren maar er ook zelf mee 
richting aan geven.

TECHNOLOGIE 
EN REVALIDATIE-
MOGELIJKHEDEN

De vraag naar duurzame zorgtechno-
logie en revalidatieconcepten voor de 
doelgroep van To Walk Again is groot. De 
markt is nog nagenoeg onontgonnen ter-
rein, ondanks de noodzaak en de oppor-
tuniteit van een grotere verzelfstandiging 
van de revalidant en van een meer per-
soonsgebonden zorgverlening.

REVAlution is wat postrevalidatie zou moeten zijn.

27WALK, Witboek voor postrevalidatie.
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Lieven De Maesschalck is als 
zorginnovatiemanager verbonden 
aan de Thomas More Hogeschool 
in Geel en is innovatiemanager 
van Mobilab. Mobilab is het mul-
tidisciplinair expertisecentrum 
voor biomedische technologie bij 
Thomas More en voert toegepast 
wetenschappelijk onderzoek uit 
op het raakvlak van welzijn en 
technologie. Mobilab creëert sy-
nergieën tussen onderzoek, onder-
wijs en praktijkveld, gericht op de 
verbetering van levenskwaliteit.
 
Mobilab voert als partner van RE-
VAlution veel onderzoek uit in 
test-, praktijk- en innovatiefases. 
“Wereldwijd zijn we in contact met 
gebruikerscentra van de exoskeletons.  
Centra die tot nog toe voornamelijk 
bezig waren met acute revalidatie na 
een voorval, zoals het centrum van 
prof. Molteni in Italië, contacteren ons 
voor kennisuitwisseling over chroni-
sche postrevalidatie, waar wij sterk 
in zijn. Vanaf de start van het Postre-
validatiecentrum hebben we baseline 
onderzoek opgezet om de effecten van 
hoogtechnologische zorg, zoals het 
gebruik van exoskeletons, in kaart te 
brengen en op te volgen. Denk daar-
bij aan factoren zoals kwaliteit van 
leven, participatie aan de maatschap-
pij, medicatiegebruik, doktersbezoek… 
Wij doen niets liever dan onze eerste 
vaststellingen ook internationaal te 
benchmarken: de positieve impact van 

LIEVEN DE MAESSCHALCK
“DE REVALIDATIE STAAT VOOR ENORME 

UITDAGINGEN EN ZAL DE VOLGENDE 
JAREN EEN DOOR TECHNOLOGISCHE 

INNOVATIES GEDREVEN EVOLUTIE 
DOORMAKEN.” 

herwonnen mobiliteit op botdensiteit, preventie van ernsti-
ge secundaire implicaties, verminderde spasticiteit enz.”

“Er staat nog zo veel in de kinderschoenen, er is nog zo veel 
kennis te ontwikkelen, er zijn nog zo veel blinde vlekken 
in te vullen waar we het verschil kunnen maken met een 
laagdrempelig aanbod. De revalidatie staat voor enorme 
uitdagingen en zal de volgende jaren een door technologi-
sche innovaties gedreven revolutie doormaken.” 
 “Zo zouden we ook graag testen welk effect je genereert 
als je iemand drie weken in-
tensief begeleidt in mobiliteit 
– een intensief postrevalida-
tiebad, zeg maar.” 
“Vanaf 2020 gaan we een in-
novatie in assistieve technolo-
gie testen, een hulpmiddel om 
vanuit zitpositie recht te ko-
men omdat je de kracht niet 
meer hebt om dat zelf te kun-
nen. Dit maakt het Postreva-
lidatiecentrum zo uniek: een 
innovatief denkend team met gedreven revalidanten, die 
met een open en kritische blik elke innovatie omarmen en 
willen testen.”

“Innovaties die door Mobilab zijn uitgetest in co-creaties 
met de doelgroep, bedrijven en de zorgverleners, kunnen 
daarna naar de markt worden gebracht door commerciële 
spelers.  Zo maak je de innovatiecirkel rond.” 

“Op een eerder toevallige manier vielen in Herentals alle 
puzzelstukken samen om van start te kunnen gaan met 
REVAlution. Hierdoor waren we er ons onvoldoende van 
bewust dat we een aantal heikele punten te tackelen had-
den. Naast ‘durven’ geldt ‘bezint eer ge begint’ - zeker ook 
voor innovatie. Wij zijn erin gesprongen, zijn er onmiddel-

lijk honderd procent voor gegaan. Nog beter hadden we ook 
eventjes rationeel achterom gekeken, een SWOT-analyse 
gemaakt, om zoveel mogelijk dingen te overschouwen.”   

“Ons team van vier stichtende partners was sterk maar 
klein, we zaten er zelf te diep in, met een potentiële tunnel-
visie en dat kan een valkuil zijn. We hadden geen duide-
lijke projectverantwoordelijke met een helikopterview én 
een focus. We hebben toen waarschijnlijk een paar oppor-
tuniteiten gemist. We hebben ons businessplan geschreven 

tijdens de uitvoering ervan en 
waren te optimistisch over de 
inbreng van bedrijven.”

“We moesten veel tijd steken 
in structuren, onder tijdsdruk, 
terwijl je inhoudelijk plan het 
belangrijkste is, daarop ga je 
vooruit, weliswaar binnen de 
juiste structuren. Die fase is ge-
lukkig voorbij, de inhoud staat 
opnieuw op het voorplan.”

“In vijftien jaar is het revalidatielandschap ook sterk 
veranderd. Het postrevalidatiecentrum wordt niet lan-
ger aanzien als een concurrent maar als aanvullend. De 
bestaande revalidatiecentra beschouwen we niet als con-
currerend, wel als stimulerend. We onderhouden de bes-
te relaties. Onder meer dankzij de intense en langdurige 
contacten die we hebben gehad met alle overheden, is er 
stilaan een mindshift aan het ontstaan over terugbeta-
lingsmodellen, zoals bundled payment of leaseformules. 
Dat geeft veel hoop.”

“Vanuit postrevalidatie moeten we innovatieve hightech 
delen met de traditionele revalidatie. Daarom moeten we 
onbeperkt innovatief zijn, koploper blijven in hoe je mense-
lijk kapitaal blijvend kunt mobiliseren. Door de omgekeer-

LIEVEN DE MAESSCHALCK
“DIT MAAKT HET 

POSTREVALIDATIECENTRUM 
ZO UNIEK: EEN INNOVATIEF 

DENKEND TEAM MET GEDREVEN 
REVALIDANTEN, DIE MET EEN 

OPEN EN KRITISCHE BLIK ELKE 
INNOVATIE OMARMEN 
EN WILLEN TESTEN.” 
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de bevolkingspiramide gaan alsmaar minder zorgverle-
ners beschikbaar zijn. Momenteel hebben we in België nog 
vier hulpverleners beschikbaar voor één persoon, in 2050 
zijn dat er nog twee voor één persoon. De vraag in welke 
mate en voor welke opdrachten robotica ons in zorg kan 
ondersteunen is dus essentieel.” 

REVAlution is veel meer dan enkel de staprobot. Het 
is een revalidatiecentrum met een uitgebreid aanbod 
van de nieuwste en meest vooruitstrevende  zorg-
technologische apparatuur, met een stap-track van 
50 meter, een beveiligde ophangrail aan het plafond 
(Zero G), een 4D-ganglabo, hoogtechnologische reva-
lidatietoestellen en fitness, een living lab voor valida-
tie van research en een trainingsruimte van 300 m2 .

Het REVAlution Center biedt een brede waaier van 
revalidatiemogelijkheden voor de onderste en bo-
venste ledematen, ondersteund door de bijhorende 
technologie. Het centrum investeert in permanente 
prospectie om in het belang van haar postrevalidan-
ten de recente medische en technologische ontwik-
kelingen te kunnen aanbieden, op een voor hen fi-
nancieel toegankelijke manier.

Elk project van postrevalidatie begint met een per-
soonlijke screening, waarna een begeleidings- en 
een opvolgplan worden opgesteld. In het Motion Lab 
wordt eerst een zorgvuldige houdings-, kracht-, uit-
houdings- en bewegingsanalyse gemaakt.
Aan de hand van video-analyse, voetdrukmeting en 
statische/dynamische wervelzuilanalyse (meting via 
weerkaatsing van lichtbundels) is het mogelijk om 
via directe feedback efficiënte bewegings- en hou-

dingspatronen aan te leren tijdens gangrevalidatie, 
rolstoelergonomie, functionele en/of sport-specifie-
ke bewegingen. Het gaat telkens om een individueel 
programma van kracht- en conditietraining, geheel 
op maat van de problematiek en de mogelijkheden 
van elke persoon.  

De gebruikers kunnen trainen op volledig rolstoel- 
toegankelijke fitnessapparatuur met automatische 
adaptatie van krachten aan spierbelastbaarheid (via 
pneumatische weerstand). Hierdoor wordt het risico 
op spierscheuren of overbelastingletsels aanzienlijk 
verminderd.

Bij personen met een (in)complete verlamming wor-
den doorbloeding en botbelasting via axiale botbe-
lasting en normale spieractiviteit vaak onvoldoen-
de gestimuleerd. Een verlies aan spiermassa gaat 
gepaard met een vergroot risico op doorzitwonden, 
een verlies aan botdichtheid vergroot de kans op een 
fractuur. Functionele elektrostimulatie geeft hier een 
antwoord op. Met functionele elektrostimulatie wor-
den spieren opnieuw gestimuleerd om te contrahe-
ren en is er op lange termijn winst aan spiermassa en 
doorbloeding.

In de gang- en evenwichtsrevalidatie met een gewicht 
dragend suspensiesysteem kan door middel van een 
dynamische ondersteuning de zwaartekracht die op 
het lichaam wordt uitgeoefend, gedeeltelijk of volle-
dig worden weggenomen. 

Ook met robotica (exoskeleton) kan 
het lichaam gedeeltelijk of volledig on-
dersteund worden, wat leidt tot inten-
sieve en specifieke gangrevalidatie. Via 
deze technologieën is het voor perso-
nen met een (incomplete) dwarslaesie, 
neurologische aandoening of prothese 
mogelijk om zeer intensief en uitda-
gend gang, evenwicht en functionali-
teit te trainen in een veilige omgeving. 
Elke stapsessie met een staprobot of 
exoskeleton moet noodzakelijk wor-
den begeleid door een daartoe specifiek 
gecertificeerde kinesist. Het centrum 
heeft momenteel permanent twee 
exoskeletons in gebruik. Een stapsessie 
duur ongeveer één uur en de afstand 
die daarbij wordt afgelegd is ongeveer 
één kilometer.

Het REVAlution Center biedt 
een tiental revalidatiemoge-
lijkheden, allemaal in mindere 
of meerdere mate gebaseerd 
op innoverende technologie.

LIEVEN DE MAESSCHALCK
“MOMENTEEL HEBBEN WE IN BELGIË NOG 

VIER HULPVERLENERS BESCHIKBAAR VOOR 
ÉÉN PERSOON, IN 2050 ZIJN DAT ER NOG 

TWEE VOOR ÉÉN PERSOON.”
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EXOSKELETON

De exoskeleton, meestal gewoonweg de 
staprobot genoemd, is het meest bekende 
en geavanceerde toestel dat REVAlution, 
in tweevoud, ter beschikking heeft. De 
exoskeleton is enkel geschikt voor perso-
nen met een lichaamslengte van 163 tot 
ongeveer 190 cm. Dit maakt de huidige in 
gebruik zijnde exoskeletons helaas niet 
inzetbaar voor kinderen. Ook het gewicht 
van de gebruiker mag niet hoger liggen dan 
98 kg. Het toestel laat immers maar binnen 
bepaalde marges een aanpasbaarheid toe. 
Elke patiënt heeft eigen robotinstellingen, 
bijvoorbeeld om de knieën niet te overbe-
lasten. Het toestel is voornamelijk geschikt 
voor postrevalidatie bij dwarslaesie, CVA, 
MS en ALS. Heikele punten zijn de hoge 
aankoopkost, de delicate technologie, de 
onderhoudslast en de noodzakelijke bege-
leiding door een getrainde kinesitherapeut 
bij elke stapsessie.  

ZERO G  

Zero G staat voor Zero Gravity System, of géén 
zwaartekracht. De Zero G is een dynamische 
gewichtsdrager voor het lichaam. Zero G is ge-
schikt voor gangrevalidatie bij CVA, MS, incom-
plete dwarslaesie (met mogelijkheid tot steun 
op twee ledematen), cerebropalsy, amputaties, 
niet-aangeboren hersenletsels. Het lichaamsge-
wicht kan gecontroleerd worden verlicht, zon-
der dat er een risico op vallen bestaat. Dit maakt 
het mogelijk om te oefenen op het herwinnen 
van een zo normaal mogelijk gangpatroon. De 
Zero G is geschikt voor zowel kinderen als vol-
wassenen.

WALK, Witboek voor postrevalidatie. WALK, Witboek voor postrevalidatie. 33
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MYOLINE – ISOMETRIC POWER 
MEASUREMENT (DIERS)

Myoline is een compacte oplossing voor 
krachtmeting en voor gestandaardiseerde 
evaluatie. Het is een actieve module met 
biofeedbacktherapie en is voornamelijk 
inzetbaar bij indicaties zoals CVA, MS, in-
complete dwarslaesie, complete dwarslae-
sie voor bovenste ledematen en eventueel 
de romp.

MOTION LAB (DIERS) 

Is de zogenaamde ‘formetric measuring techno-
logy’, waarbij het bewegingspatroon van de wer-
velkolom in 3D wordt weergegeven op scherm. 
Wordt ook gebruikt voor drukmeting van de 
voetzool, wat nuttig is voor de gang- analyse. 
De analyse en de visualisatie van de lichaams-
houding gebeurt via markers. De verschillende 
mogelijke klinische applicaties zijn scoliose en 
scoliotische malposities, beenlengteverschil-
len, houding gerelateerd pijnsyndroom, hou-
ding varianties, osteoporose, artrose, vertebrale 
blokkades.

REVALUTION CENTER
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GLOREHA 

Wordt toegepast bij parese of plegie bij centrale 
of perifere neurologische letsels in de hand-/pols-
regio, alsook voor sympathische reflexdystrofie, 
bij reumatische aandoeningen, of de ziekte van 
Dupuytren. Zorgt ervoor dat de ‘Range of Moti-
on’ wordt behouden of verbeterd, zorgt voor het 
behoud van afferente verbindingen, voor het be-
perken van mogelijke aanwezige neglecten, voor 
preventie van contracturen en verklevingen ter 
hoogte van de hand-polsregio.

FES FIETS

De FES fiets staat voor Functionele Elektrische 
Stimulatie, en zorgt voor spierstimulatie bij 
patiënten met o.a. complete dwarslaesie en ver-
lamde spieren. De FES fiets kan worden gecom-
bineerd met de Motomed.
Deze applicatie werkt positief bij overgewicht, 
bij moeizame bloeddruk en bij vormen van de-
cubitus. Geschikt voor patiënten met een dwars-
laesie of atrofie van de onderste en de bovenste 
ledematen, die beperkt zijn in het fietsen of last 
hebben van spasticiteit. Dit toestel is ook ge-
schikt voor personen die nog potentieel hebben 
om positief te reageren op elektrostimulatie tij-
dens cyclische bewegingen.

REVALUTION CENTER
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De eerste 5 toestellen zijn bedoeld voor de bovenste 
ledematen en maken zeven verschillende oefeningen 
in kracht en uithouding mogelijk: 
•	 de Pec deck: voor de  borstspieren (Pectorali)
•	 de Optimal rhomb: voor de rugspieren 
 (Rhomboidei, Trapezius pars transversus)
•	 de Push up/Pull down: voor de schouderspieren 

(Trapezius pars descendens, Deltoideus)
•	 de Dip/Shrug: voor de bovenarmstrekkers 
 (Triceps surae), schouderspieren (Trapezius)
•	 de Chest press: voor de  borstspieren (Pectorali)

FITNESSAPPARATUUR

De fitnessapparatuur, bestaande uit zeven verschil-
lende toestellen, zorgt voor een natuurlijke manier 
van krachtoverdracht op een pneumatische basis 
(luchtdruk in plaats van de klassieke gewichten). 
Met de aanwezige toestellen is het mogelijk om op 
een aangepaste, geïndividualiseerde, fijn gedoseerde, 
comfortabele en gebruiksvriendelijke manier te reva-
lideren en/of te fitnessen. 

Rolstoelafhankelijke patiënten kunnen zich zonder 
transfer in elk toestel verplaatsen.

INDOOR HANDBIKEPROGRAMMA

Met dit programma wordt een trainingsschema voor 
de handbike uitgezet, met een koppeling aan de 
Lode Ergometry Manager 10 (software).

De twee cardiovasculaire toestellen tenslotte zijn 
gericht op conditie en uithouding: de SCI FIT Bike en de 
SCI FIT Step. Ze volgen er een individueel programma 
en individuele monitoring via een handig online 
inlogsysteem. 

Deze fitnessapparatuur is inzetbaar bij indicaties van 
dwarslaesie, MS, CVA (indien mogelijkheid tot werken 
met een fixatiehandschoen), CP, traumatisch THI, HSP, 
laesies van de bovenste motorneuronen, NAH.

REVALUTION CENTER
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Roan is 11 en heeft cerebrale pare-
se (CP). Na een ingrijpende opera-
tie einde 2018 kon Roan zijn voet 
niet meer bewegen. De ouders van 
Roan zochten naar aangepaste 
revalidatie. Die vonden ze bij RE-
VAlution. Mama Karen: “We ken-
den To Walk Again al een jaar of zes, 
Roan ging mee op de kampen. Maar 
REVAlution werkte tot dan enkel met 
volwassenen, we wisten dus niet ze-
ker of Roan er ook terecht kon.”

“Samen met REVAlution hebben we 
dan naar een oplossing gezocht, want 
er was nog geen harnas voor kinderen 
beschikbaar. Door onze hobby zijn we 
zelf goed thuis in touwtechnieken. Zo 
hebben we een klimgordel gezocht en 
gevonden die klein genoeg was om 
voor Roan als een harnas te kunnen 
functioneren. Zo zijn we kunnen star-
ten.”

“Roan oefent nu twee keer per week 
een uur bij REVAlution. Je kunt die 
oefeningen niet thuis doen. De voor-
uitgang die hij heeft geboekt, is spec-
taculair. Zijn eigen kinesisten vinden 
de vooruitgang ongelooflijk. Hij is nu 
bijna 12. Het is de eerste keer in die 
twaalf jaar dat hij kine volgt dat hij 
zo een grote vooruitgang maakt.” 

“Mentaal is dit voor hem heel belang-
rijk. In de periode voor zijn operatie 
had Roan het er hoe langer hoe moei-

lijker mee om anders te zijn. De ope-
ratie zelf had dat gevoel nog versterkt.  
Hij staat voor de puberteit en stelt zich 
dus heel wat vragen. Ondertussen is 
zijn zelfvertrouwen sterk gegroeid.”
“Roan kon niet zelf staan, nu leert hij 
met krukken stappen. Met het harnas 
wordt hij voor 5 procent ondersteund 
maar hij moet wel zelf staan, zelf zijn 
spieren gebruiken om zelfstandig te 
staan en te stappen. Vroeger kon hij 
die spieren niet trainen.”
“In het begin viel hij nog na tien stap-
pen, maar het harnas ving hem op, 
waardoor hij wel met veel zelfver-
trouwen hard aan zijn vooruitgang 
bleef werken. Nu kan hij volledige 
lengtes stappen zonder te vallen. Hij 
leert nu zelfs achteruit en zijwaarts 
te stappen. Dat is moeilijk voor hem 
maar dat lukt allemaal wel. Daar-
voor moet hij weer andere spieren 
aansturen en gebruiken. Het is voor 
zijn gezondheid zo veel beter dat hij 
meer beweegt.”

“Er is zo veel technologie beschikbaar 
maar daar wordt in traditionele re-
validatieprogramma’s meestal heel 
terughoudend op gereageerd. Het 
wordt de revaliderende gewoon niet 
aangereikt. Dat vind ik zo jammer. Er 
wordt vaak voor gevreesd dat er een 
concurrentie ontstaat voor het bin-
nenhalen van patiënten. Maar dat is 
niet juist, het kan echt een én-én-ver-
haal zijn. Technologie alleen zal nooit  

alles oplossen maar je kunt er wel 
meer mee dan met manuale kine al-
leen.”

“De bewegingen die Roan nu heeft 
aangeleerd en kan doen, moet hij op 
een betaalbare manier wel kunnen 
onderhouden. De oefeningen zijn 
blijvend, omdat ze hem ook blijvend 
helpen. Wat hij ondertussen kan, is 
echt ongelooflijk, daarvan hadden 
we alleen maar durven dromen. Met 
de Zero G ontwikkelt hij zijn even-
wichtsgevoel en leert hij met krukken 
stappen. Zo wordt hij veel mobieler. 
De hoop om ooit zelfstandig tenmin-
ste binnenshuis te kunnen stappen is 
nu echt wel realistisch, dat komt heel 
dichtbij.”

“Voor Roan zelf hoop ik dat hij dit 
kan blijven doen, dat de middelen er 
daarvoor altijd zullen zijn. Bij Roan 
hebben we gezien hoe belangrijk het is 
om op jonge leeftijd dergelijke revali-
datie aan te leren. Hoe jonger je eraan 
kunt beginnen, hoe beter. Kinderen die 
er zo snel mogelijk na de geboorte aan 
kunnen beginnen, kunnen nog grotere 
vooruitgang maken. Op jonge leeftijd 
zijn de hersenen nog ‘soepel’, kun je 
ze nog makkelijker essentiële coördi-
naties van lichamelijke bewegingen 
aanleren.”

STORY

ROAN VAN BEERS

INFRAROOD SPORTSAUNA 
(HEALTH MATE)

De infrarood sauna wordt ingezet als prerevalidatiesessie 
of postrevalidatiesessie.
In de prerevalidatiesessie dient de sauna voor de behande-
ling van spasticiteit en het soepeler maken van de spieren.
In de postrevalidatiesessie wordt de sauna toegepast voor 
het bekomen van een verhoogde doorbloeding en dus een 
snellere en betere recuperatie.
Kan worden gecombineerd met grondoefeningen, cardio-
training (op de FES fiets) en detox (voor een boost van het 
immuunsysteem).
 

ZWEMMEN EN WELLNESS

Extra muros, in het zwembad en een aangepast 
wellnesscomplex van Het GielsBos worden 
driewekelijkse zwemreeksen van telkens vijf 
beurten gehouden waarbij het eerste uur bestaat 
uit zwemmen begeleid door de TWA-kinesisten 
en het aansluitende uur uit een ontspannend 
wellnessmoment.

REVALUTION CENTER
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Hierbij een overzicht van de voornaamste :
- Ekso (een stapdemonstratie) werd getoond tijdens 

het SPINNOC International Sports and Innovation 
Congres dat plaats vond in Turnhout, waar ook de 
eerste drie maanden van het baseline onderzoek 
over ‘Quality of Life’ werd voorgesteld (8 maart 
2016) – georganiseerd door Jakajima, Matchmaker 
for Innovators. Meer informatie hierover is raad-
pleegbaar op www.spinnoc.eu

- Op het internationaal onderzoekscongres HBIM 
(Human Body In Motion), georganiseerd door 
VUB/ULB, wordt REVAlution voorgesteld en wor-
den de onderzoeksresultaten met de exoskeletons 
gepresenteerd (28 april 2016).

- Op de Health and Care beurs in Gent wordt  
REVAlution genomineerd als Nieuw Innovatief 
Concept. REVAlution behaalt er in deze categorie 
zowel de juryprijs als de publieksprijs (30 septem-
ber 2016).

- Lezing door Lieven De Maesschalck over ‘Tech-
nologie in de zorg’ op de Zorgbeurs Turnhout, 
met toelichting van de baseline resultaten van het 
EFRO-dossier in REVAlution (18 oktober 2016)

- De paper met een lezing door dr. Paul Van San-
den over ‘Exoskeletons for walking of paralysed  
patients as part of the Post Rehabilitation Cen-
ter concept’ wordt gepresenteerd op het World 
ISPRM Congress in Kuala Lumpur (2016).

- Op de nationale atletiekpiste van het Heizel- 
stadion in Brussel wordt tijdens de Memorial Ivo 
Van Damme een wereldrecord 20 meter gelopen 

met een aantal exoskeletons, aansluitend bij het 
internationale programma van de jaarlijkse inter-
nationale atletiekmeeting (2016).

- De paper ‘Robot assisted gait training for spinal 
cord injury. One year follow-up’ wordt gepresen-
teerd op het ISPO World Congress in Cape Town 
(2017). 

- De paper ‘Exoskeleton therapy for spinal cord  
injury rehabilitation. 18 month follow-up’ wordt 
gepresenteerd op het OTWorld Congress in  
Leipzig (2018).

- Het REVAlution Center als voorbeeld van inno-
vatie wordt opgenomen in de paper ‘Anders en 
beter innoveren. De zorg transformeren.’ Lieven 
De Maesschalck maakt deel uit van het panel bij 
de voorstelling op de Corda Campus in Hasselt  
(22 maart 2018).

- Er vindt bij REVAlution een infosessie en kennis- 
uitwisseling plaats met een vijftigtal genodigden 
en professor Grégoire Courtine (EPFL, Lausanne). 
Prof. Courtine en collega lichten hun innovatief 
chirurgisch onderzoek in herstel van dwarslaesie 
toe en bespreken de samenwerking met REVAluti-
on (5 december 2018).

- Lezing door Marc Herremans en Lieven De Maes-
schalck tijdens het Voka Health Community 
Congres in september 2019.

- In het Shopping Center van Wijnegem (Antwer-
pen) wordt een outdoor exoskeleton wandeling 
gehouden, met grote visibiliteit voor een breed pu-
bliek. 

KENNISDELING OP HET PUBLIEKE FORUM

Tijdens het door Europa ondersteunde EFRO-traject (februari 2016 – februari 2020), 
dat de bouw en uitrusting van REVAlution heeft mogelijk gemaakt, zijn er ook tal van 
activiteiten en evenementen geweest die ontegensprekelijk hebben bijgedragen aan de 
vergrote footprint van To Walk Again. 
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David Boel uit Hamme liep in de zomer van 2011 een incomplete dwars-
laesie op tijdens een storm op het muziekfestival Pukkelpop. ”Sinds ik 
2,5 jaar geleden REVAlution leerde kennen, is mijn situatie sterk verbeterd. Ik 
kan nu een manuele rolstoel gebruiken en ik kan handbiken. Mijn rug, voordien 
was dat nog een banaan, is rechtgekomen. Ik heb het gebruik van bepaalde spie-
ren gerecupereerd. De spasticiteit is verbeterd. Allemaal kleine dingen met grote 
gevolgen voor mij. Ik ben nu beweeglijker. Ik sta mentaal veel sterker.”
“De staprobot kan ik nog niet gebruiken door de spasticiteit van mijn spieren, 
waardoor er een risico is op fracturen. In de toekomst hoop ik dat wel te kunnen, 
waardoor ik nog beter met een manuele rolstoel zou kunnen rijden, ik volop zou 
kunnen handbiken, afstanden afleggen.”
“REVAlution is voor mij wel een eindje rijden en we moeten telkens hopen dat 
het verkeer meezit. Het zou goed zijn om op meerdere plaatsen filialen te hebben 
maar momenteel is dat niet aan de orde, dat begrijp ik wel. Van alle revalida-
tiecentra die ik ken, is REVAlution echt wel een topper. Ze zijn er zeer bedreven, 
progressief, sociaal, professioneel. Ik heb er enorm veel vooruitgang geboekt. 
Mijn hard werken in de kine loont echt wel. Ook mijn omgeving zegt dat. Ik zou 
niet meer zonder kunnen.”

STORY

DAVID BOEL

Heidi Gillemot is als Social Com-
munity Impact Manager (CSR) bij 
Nike al jaren een trou-
we relatie van To Walk 
Again. “Bewegen staat 
voor gezondheid. Alle 
mensen van jongs af aan 
toegang geven tot sport, 
is superbelangrijk. Daar-
om zijn sportkampen en 
alle sportparticipatie - 
projecten voor kinderen 
zo waardevol. Ze creëren 
meer gelijke speelvelden voor ieder-
een. Sport heeft een geweldige vereni-
gende kracht.”
“Ik ben blij dat er nu ook een weten-
schappelijke link is gemaakt met de 
initiële sociale gedachte dat iedereen 
moet kunnen sporten en bewegen. 
Wetenschappelijke studies zijn lastig 
aan regio’s te binden, waardoor de 
werking en de impact van TWA van-
zelf bovenregionaal zal worden. Na-

tuurlijk moet het eerst lokaal en regio-
naal goed lopen, zonder perfect te zijn. 
Parallel kan dan een project lopen van 
uitbreiding.”
 
“Wat ik nu nog te weinig zie is een 
academische benadering van wat 
participeren eigenlijk juist betekent. In 
de mate van het mogelijke vind ik kun-
nen deelnemen aan arbeid en econo-
mie ook belangrijk. Kunnen werken is 
een onderdeel van het persoonlijk wel-
bevinden van mensen met een beper-

king. Voor wie een beperking oploopt 
bij een arbeidsongeval is het niet evi-
dent om opnieuw ingeschakeld te kun-
nen worden, onze wetgeving is daar 
onvoldoende op voorzien. Nochtans is 
de knowhow van mensen met een be-
perking volstrekt evenwaardig.”

De samenleving heeft een dubbele 
relatie met robotica en automati-
sering. Voor Heidi Gillemot moet 
To Walk Again zich daarvan goed 

bewust zijn en er in de communi-
catie ook voldoende aandacht aan 
besteden. “Bij veel mensen is de term 
‘robotica’ eerder negatief, iets dat onze 
jobs overneemt, zeker in logistieke 
bedrijven met vrij veel medewerkers 
met kortgeschoolde jobs hoor je dat. 
Maar robotica doet ook hele fijne en 
belangrijke dingen voor de mensen 
en kan heel innovatief zijn. Dat moet 
To Walk Again goed in de verf zetten, 
dat robotica ook positief is voor onze 
samenleving. Ze kunnen dat tonen 

door naar buiten te komen, 
wat ze al doen. Het blijft heel 
erg belangrijk om te laten zien 
hoe dankzij de ondersteuning 
met robotica mensen opnieuw 
kunnen stappen. Zo groeit het 
besef hoe groot de impact van 
dat stappen dankzij robotica 
is voor de mensen zelf en voor 
de samenleving. Bedrijfslei-

ders worden dan weer verleid door 
het baanbrekende, het innovatieve 
waarmee je het verschil kan maken.”
Heidi Gillemot is enthousiast over 
de samenwerkingsgedachte van 
de co-creaties in het ecosysteem, 
die To Walk Again promoot. “Dat 
is echt de juiste weg. Medische kennis 
delen, in het belang van wie in behan-
deling is en in het belang van de volle-
dige samenleving.”

HEIDI GILLEMOT
“VOOR WIE EEN BEPERKING OPLOOPT 

BIJ EEN ARBEIDSONGEVAL IS 
HET NIET EVIDENT OM OPNIEUW 

INGESCHAKELD TE KUNNEN 
WORDEN, ONZE WETGEVING IS DAAR 

ONVOLDOENDE OP VOORZIEN.” 

“Ik sta mentaal veel sterker.”
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Op 8 december 2017 heeft in het REVAlution 
Center, in samenwerking met Voka Kempen(-Me-
chelen), Thomas More en LiCalab een belangrijke 
co-creatiesessie plaatsgevonden, rond drie ver-
schillende thema’s:  1  digitale transformaties met 
toepassingen van virtual reality bij postrevalidatie,  
2  het comfort voor gebruikers met een focus op 
innovatieve wondzorg en  3  revolutionaire hulp-
middelen waarbij technische vernieuwing het le-
ven van patiënten kan verbeteren.

Naast Mobilab Thomas More, AZ Herentals, To Walk Again, 
zorggebruikers, de innovatiecentra en Voka, namen vijftig on-
dernemers met ambitie in de zorg samen deel om in de drie 
co-creatiesessies over innovatieve oplossingen en businessop-
portuniteiten van gedachten te wisselen. Onder meer Vlaams 
minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe 
Muyters, sprak de deelnemers vol lof toe. De verwachtingen 
over de resultaten van de drie co-creatiesessies waren vijfvou-
dig: (1) zorginnovatie versnellen door beleidskeuzes, (2) fusies 
van innovatiecentra, met een bijhorende frontoffice-functie, 
(3) het belang benadrukken van co-creatie en van de (financië-
le) steun van de overheid, (4) het inzetten van het unieke pro-
ject REVAlution als ecosysteem en als driver voor innovaties 
en (5) een boost ontwikkelen voor ieders fysieke en mentale 
welzijn door een passie voor sport.

De vijftig ondernemers vertegenwoordigden verschillende 
sectoren: zorg, orthopedie, farmacie, technologische innova-
tie, maakindustrie, textiel, vrije tijd… De zorggebruikers had-
den een centrale en rechtstreekse rol. Het co-brainstormen 
van spelers uit alle gevestigde ‘silo’s’ die van dicht of verderaf, 
vanuit wetenschappelijke of praktijkgebonden, vanuit me-
dische of vanuit technologische invalshoek met zorgvragen 
betrokken zijn, is op de eerste plaats heel erg paradigma-ver-
schuivend. Alle relevante actoren moeten elkaar kennen, el-
kaars expertise leren waarderen en kennis uitwisselen, met de 
zorgbehoevende als centrale speler in deze uitwisseling.

De betekenis van Voka in de samen-
werking met REVAlution is vier-
voudig: (1) Voka als go between met 
ondernemingen, (2) het inbrengen 
van het ecosysteem van Voka Health 
Community, (3) communicatie en 
brede verspreiding en (4) het betrek-
ken van overheid en politici.

Myriam Heeremans, directeur 
ondernemerschap Voka Meche-
len-Kempen: “Als Voka promoten we  
dat innovatie belangrijk is om economi-
sche groei te realiseren. Zeker in de zorg 
is innovatie een belangrijk element. Het 
samen aan tafel brengen van de juiste 
partners uit de privésector en de zorg-
sector is hiervoor zeker versterkend. 
Vandaag de dag gebeurt dat al, maar 
we zien niet altijd wat er uit ontstaat, 
omdat innovatie vaak in de luwte vorm 
krijgt. Er is een wederzijdse nieuwsgie-
righeid. Wij vervullen graag onze rol 
als facilitator om nieuwe ecosystemen op 
gang te brengen en te versterken.”
“Zo heb ik zelf voor REVAlution de ver-
binding gemaakt met de Voka Health 

Community, heb ik To Walk Again er 
actief op de agenda gezet, is Marc Her-
remans uitgenodigd op het jaarlijks 
congres in september 2019. Als werkge-
versorganisatie hebben we kunnen aan-
geven aan onze leden-ondernemers: hier 
staan interessante dingen te gebeuren.”
“Wanneer je een nieuw ecosysteem wil 
faciliteren, is het wel belangrijk dat de 
doelstelling van het project vanaf het 
begin in alle openheid duidelijk is en dat 
ook tussen de partners het vertrouwen 
wordt uitgesproken, dat de verwachtin-
gen ten aanzien van elkaar worden ge-
expliciteerd, waarin kennis en netwerk 
delen fundamenteel zijn en wordt aan-
gegeven wie de lead heeft en natuurlijk 
waarom precies dit partnership zinvol 
is. In dit project hebben we daarin aan-
vankelijk wat tijd verloren.”

“De zorg moet zich helemaal omdenken 
en is dat niet gewoon. Durven blijven 
dromen, opportuniteiten blijven zien, is 
daarbij essentieel. Het blijft wel opletten 
voor zorginnovatieve projecten dat ze 
niet te veel vanuit de social profit wor-
den benaderd. Een goede link met busi-
nessmodellen uit de profit, daarvoor ook 
open blijven staan, is in die paradigma 
shift van de zorg van wezenlijk belang.”

“REVAlution blijft alleszins op onze ra-
dar, we zullen ze in contact blijven bren-
gen met de profitsector, om zo samen 
meerwaarde te kunnen creëren. Als je 
verankering wil met andere organisa-
ties, is buiten je grenzen gaan, regionale 
uitbreiding, een goed idee.”

MYRIAM HEEREMANS
“ZEKER IN DE ZORG 
IS INNOVATIE EEN 

BELANGRIJK ELEMENT. 
HET SAMEN AAN 

TAFEL BRENGEN VAN 
DE JUISTE PARTNERS 
UIT DE PRIVÉSECTOR 
EN DE ZORGSECTOR 
IS HIERVOOR ZEKER 

VERSTERKEND.” 

MYRIAM HEEREMANS
“DE ZORG MOET ZICH 

HELEMAAL OMDENKEN 
EN IS DAT NIET 

GEWOON. DURVEN 
BLIJVEN DROMEN, 
OPPORTUNITEITEN 

BLIJVEN ZIEN, IS 
DAARBIJ ESSENTIEEL.” 

SAMEN WERKEN 
AAN 

EEN NIEUW 
ZORGMODEL 

co-creaties
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De co-creatiesessies van REVAlution  waren een voor-
beeld van hoe het wél kan en hoe het in de toekomst 
in de zorg ook zal moeten om innovatieve voor-
sprong te detecteren, af te toetsen, te verbeteren, te 
delen en toe te passen. 

In de eerste co-creatiesessie, over virtual reality-toe-
passingen in postrevalidatiesituaties, werd de toene-
mende beschikbaarheid van technologie, door voort-
gaande democratisering van de kost ervan, gezien als 
een opportuniteit om technologie ook meer naar de 
huiskamer te brengen. Dit zou de mogelijkheid creë-
ren om ook thuis nieuwe activiteiten te ontwikkelen 
en de revalidant versneld weer op koers te krijgen. 

Hieruit ontstond het projectidee Revalution@home, 
als een virtuele extensie van het postrevalidatiecen-
trum. Om het project te doen slagen, is kennisop-
bouw en kennisdeling belangrijk, zodat nieuwe 
inzichten kunnen worden ontwikkeld die een bespa-
rend effect hebben op de zorgverlening. Belangrijke 
bijkomende meerwaarde is de continue motivatie 
van de revalidant, het verwerven van de regie over 
het eigen leven, het toenemend vertrouwen en een 
stijgende eigenwaarde.

Optimaal zou Revalution@home bestaan uit een 
partnership van technologie, zorg, onderzoek, ken-
niscentra en overheid.  REVAlution zit momenteel in 
de gebruikerscommissie van een goedgekeurd TeTra- 

project: Immersive Care en kan er zowel feedback 
geven, mee sturen als de resultaten valoriseren. De 
financiering loopt via het TeTra-kanaal (Technologie 
Transfer) van Vlaio. Het project is opgestart in okto-
ber 2019.

De tweede co-creatiesessie boog zich over de pro-
blematiek dat veel gebruikers van REVAlution met 
wondzorg worden geconfronteerd. Als positieve 
trend werd aangegeven dat er nu duidelijk meer aan-
dacht is voor preventie, dat wondzorg zelfs uitgroeit 
tot een specialisatie en dat er bijgevolg ook nieuwe 
ontwikkelingen in therapie ontstaan. Het is nu be-
langrijk om de opgebouwde expertise samen te bren-
gen, een protocol te ontwikkelen voor de opvolging 
van wondzorg, blijvend te informeren en ook in de 
eerstelijnszorg naar kennisdeling en samenwerking 
te streven.

Hieruit ontstond het projectidee van een ‘Case- 
manager’, die kan optreden als aanspreekpunt voor 
de eindgebruikers, om hem of haar te begeleiden 
in wondzorg, van preventie tot mogelijke doorver-
wijzing. Voor dit project geldt REVAlution als ‘test- 
centrum’, waarbij alle kennis wordt gedeeld met de 
betrokken actoren.
Dit project wordt ingebed in het Project TRACOWIN, 
gefinancierd via het Zorginnovatiefonds van de  
Provincie Antwerpen.

co-creaties In de derde sessie, over hoe technische vernieuwing 
in hulpmiddelen het leven van patiënten kan ver-
beteren, werd het lotgenotencontact en het samen 
kunnen oefenen in het postrevalidatiecentrum als 
een belangrijke plus aangegeven, evenals de beschik-
bare verbeterde technologie (aanvullend bij de zorg) 
en hoe technologie stilaan op grotere schaal betaal-
baarder wordt. Concreet werd ‘Care-Mageddon’ ge-
lanceerd, waarbij fysieke en cognitieve training op 
een spelmatige manier worden gecombineerd om de 
dagelijkse mobiliteit te verbeteren.

De co-creaties werden als heel verrijkend geëva-
lueerd, met een uitgebreide en diverse groep van 
participanten die samen tot concrete projectideeën 
kwamen en die verdere uitwerking kregen. De uitge-
werkte concepten focussen op zelfredzaamheid, zelf-
standigheid en comfort, met als beoogde resultaten 
meer inclusie, meer participatie en meer mogelijkhe-
den tot individuele revalidatie in combinatie met de 
dynamiek van groepsrevalidatie in het centrum.
Naast deze projecten zijn door de deelnemers diver-
se samenwerkingsverbanden onderzocht, waardoor 
de impact die REVAlution samen met Voka met de 
co-creatiesessies heeft gerealiseerd, groot is.  

Ria Binst is projectmanager van Voka Health Com-
munity, die zich richt op alle organisaties in welzijn 
en zorg in Vlaanderen en Brussel. Sinds 2011 initieert 
en stimuleert Health Community projecten waarbij 
zorg en bedrijfsleven over de eigen grenzen heen sa-
menwerken. De stakeholders zijn zorgorganisaties, 
bedrijven, patiëntengroepen en kenniscentra. 
“Het samen uitdagingen benoemen en erover debatteren 
kan het zorgsysteem helpen nog beter te functioneren en 
het onderling wantrouwen wegnemen. We doen dat ook op 

een regionaal niveau, via onze Kamers van Koophandel. 
We zetten via onze werking van Voka in op én innovatie in 
welzijn en zorg én netwerking én belangenbehartiging en 
deze drie dingen maken dat Voka een partner is die meer-
waarde heeft voor het soort projecten als REVAlution. Zo 
kaarten we bij de overheid dergelijke voorbeelden aan die 
het verdienen om breder gedragen te worden. Dat geven 
we ook veel publiciteit, zoals met de paper ‘Anders en beter 
innoveren - De zorg transformeren’, gepubliceerd in okto-
ber 2018.”

“Bij REVAlution heeft de samenwerking een meer structu-
rele vorm aangenomen. Natuurlijk kruipt er bij elk project 
heel veel tijd in het overtuigen van mensen om mee te stap-
pen in een verhaal en om samen met anderen eens anders 
naar opportuniteiten te kijken. Dat is leergeld dat je altijd 
moet betalen, de vruchten pluk je op langere termijn. In 
welzijn en zorg is er in het algemeen de laatste tien jaar 
wel een shift in denken gebeurd, waardoor alle actoren veel 
meer openstaan voor samenwerkingen.”

“Lokaal verankeren of uitbreiden in Vlaanderen? Een pro-
ject dat vanuit subsidies start moet zich altijd de vraag 
stellen wat uiteindelijk het businessmodel is achter het 
project. In het zoeken naar hoe een project financieel be-
stendigen, kan Voka een rol spelen. Die invulling hebben 
we ook aan onze samenwerkring met REVAlution vanuit 
Voka Mechelen-Kempen gegeven. Er is niks fout aan om te 
willen ondernemen in de zorgsector en te bekijken welke 
return er is voor elke partner die in een samenwerkings-
verband stapt.”

“Belangrijk in dergelijke trajecten is de gedrevenheid van 
mensen en die heeft bij de verschillende partners in REVA-
lution een heel belangrijke rol gespeeld. Een project slaagt 
of faalt op basis van gedrevenheid. Dat maakt een wezen-
lijk groter verschil in het welslagen van een innovatietra-
ject dan de beschikbare middelen of het kader.”

RIA BINST
“HET SAMEN UITDAGINGEN 

BENOEMEN EN EROVER DEBATTEREN 
KAN HET ZORGSYSTEEM HELPEN 

NOG BETER TE FUNCTIONEREN EN 
HET ONDERLING WANTROUWEN 

WEGNEMEN.” RIA BINST
“EEN PROJECT SLAAGT OF FAALT 
OP BASIS VAN GEDREVENHEID.” 
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STORY

PATRICK VANLAAR

Patrick Vanlaar uit Hamont liep in 2006 bij een 
verkeersongeval een dwarslaesie op. Via Facebook 
kwam hij in contact met To Walk Again. “Ik dacht een 
eenmalige stapsessie te gaan doen maar sinds februari 
2018 ga ik elke week een uur stappen. De spieren in mijn 
knieën en heupen waren verkort. Ik leerde opnieuw staan 
en stappen, dat zijn de enige momenten waarop ik geen 
pijn voel. Ik gebruik bij REVAlution de fitnessapparatuur 
en de staprobot. Zo houd ik mijn spieren soepeler.  Zowel 
REVAlution als de andere activiteiten van To Walk Again 
zijn echt super voor mij.”

Dankzij To Walk Again is Patrick een actief sporter 
gebleven, zowel met de handbike als de zitski. “Ik ga 
in juni voor de zesde keer deelnemen aan de hand- 
bikewedstrijd in Kaunertal in Tirol.”

LIVING LAB 
ALS MOTOR 

VAN INNOVATIE
Een living lab is een onderzoekspraktijk 
waarbij de gebruiker een belangrijke rol 
vervult. Het idee is dat nieuwe innovatieve 
ideeën en concepten samen met de ge-
bruikers worden ontwikkeld en getest in 
levensechte situaties.

Het postrevalidatiecentrum van To Walk Again func-
tioneert behalve als een zorgcentrum ook – en in sa-
menwerking met de Thomas More Hogeschool – als 
een living lab waar ondernemingen terecht kunnen 
om innovatieve producten en diensten in zorgtech-
nologie uit te testen en ze te co-creëren met de men-
sen met een fysieke beperking en hun entourage, 
onder de deskundige begeleiding van onderzoekers, 
paramedici en medici.

“Ik leerde opnieuw staan en stappen.”
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Via zowel fundamenteel als toegepast weten-
schappelijk onderzoek wordt kennis verzameld 
en worden nieuwe inzichten kritisch geëvalueerd. 
Nauwe samenwerkingen met toonaangevende inter-
nationale en nationale (universitaire) onderzoeks-
groepen zorgen ervoor dat het onderzoek goed is 
ingebed in de snelle ontwikkelingen op het vlak van 
gangrevalidatie en neurorevalidatie binnen de doel-
groepen van REVAlution.
In het overzicht van de Living Labs van REVAlution 
lichten we er een paar bijzondere cases uit:

De assisitieve handorthese ‘Arthe’, die ingezet 
kan worden in de revalidatie van de bovenarm en de 
hand, samen met Thomas More en het bedrijf Or-
tho-Medico. 

De test van de verschillende prototypes gebeurde 
steeds binnen REVAlution, waarna het eind 2020 
klaar zal zijn. Arthe wordt daardoor toegevoegd aan 
de recent geïnstalleerde gerobotiseerde hand-armlijn 
binnen REVAlution. Arthe heeft daarnaast ook een 
mooie toepassingsmogelijkheid in thuissituaties en 
is zelfstandig te gebruiken.

Samen met EksoBionics en het revalidatie-
centrum Revarte is kennisdeling en uitbouw van 
onderzoek opgezet, met de opvolging van een acute 
groep patiënten in een postrevalidatiefase.

De doelstelling is kennisopbouw en kennisdeling 
te realiseren met een – dankzij het volume aan pati-

enten – vergelijkende Europese studie. Deze studie 
toont de meerwaarde en de effecten aan van de inzet 
van hoogtechnologische apparatuur (via EKSO) bij 
de revalidatie van de onderste ledematen in een acu-
te, ambulante en chronische fase van postrevalidatie.
Uiteindelijk doel is het gezamenlijk indienen van een 
Europees dossier om aansluitend een Europees proto-
col te kunnen afsluiten.
Dit project zal in de zomer van 2020 resulteren in 
een grensoverschrijdend partnership tussen To Walk 
Again, Thomas More, Sint-Maartenskliniek Gronin-
gen (Nederland), AZ Geel, REVA, Villa Beretta van  
dr. Franco Molteni (Italië) en twee nader te bepalen 
instellingen in  Duitsland en Zwitserland.

Samen met Diers en Procare werden hun toe-
stellen op maat toegankelijk gemaakt voor de revali-
datie van de locomotorische patiënten van de revali-
datie afdeling van AZ Herentals, zodat een optimale 
benutting van de aanwezige innovatieve toestellen 
kon worden bekomen.

Samen met Bioservo werd de ‘SEM-Glove’ 
succesvol getest, waarbij een product uit de auto-in-
dustrie een aangepaste toepassing krijgt voor een 
revalidatie-omgeving. De kinesisten werden voor het 
gebruik van de ‘SEM-Glove’ getraind en de testen ge-
beurden in het REVAlution. Dit heeft geleid tot een 
onverwachte wereldprimeur: één van de TWA-revali-
danten kon door de combinatie van een exoskeleton, 
een looprek én de ‘SEM-Gloves’ zelfstandig stappen.

Militair Jurgen Vercammen raakte bij een militaire interventie in 
Kosovo in 2003 verlamd, op zijn negentiende. Jurgen was Belgische 
top in de jeugdcategorieën bij de veldlopers. Via Marc Herremans 
raakte Jurgen al vanaf het begin van To Walk Again betrokken. Ook na 
zijn ongeval bleef Jurgen intensief en competitief sporten. Eerst hand- 
biking (twee keer Belgisch kampioen), dan snooker, darts en skydiving. 
“Wanneer je officieel uitgerevalideerd bent en naar huis gaat, vallen veel 
mensen in een zwart gat. Ze moeten grotendeels zelf hun weg zoeken. In die 
periode is het juist belangrijk om toch buiten te komen.” 

“Ik heb er altijd voor gezorgd om mijn bovenli-
chaam goed in conditie te houden als rolstoelge-
bruiker, om makkelijker mijn dagelijks werk te 
kunnen doen en mij te kunnen verplaatsen. Ik 
woon zelfstandig en doe alles in het huishouden 
zelf. Gewone kinesessies zijn goed om te voorko-
men dat je veel last zou krijgen van spasmen. 
Maar sinds ik aan het stappen ben met de robot, is mijn conditie sterk verbe-
terd. In het begin zweette ik al geweldig na tien minuten stappen. Nu stap ik 
bijna een uur aan één stuk, goed voor zo’n 2.200 stappen. Sinds ik de robot 
gebruik, neem ik bijna geen medicatie meer, ik heb geen blaasontstekingen 
meer gehad en mijn botsterkte is verbeterd. Wanneer ik heb gestapt, voel ik 
48 uur later nog de positieve resultaten daarvan. Mijn benen zijn dan veel 
soepeler. Ook mijn kinesist voelt het verschil aan mijn benen als ik recent ge-
stapt heb. Behalve al die fysieke voordelen is het ook superleuk om te doen, om 
recht te staan en ook echt te merken dat je een kniebeweging maakt en stapt. 
Het maakt je meer mens. Ik doe het nu al een hele tijd maar vind het nog altijd 
even tof om doen. Ik voel mij in super goede conditie, ik heb geen kwaaltjes. 
Mijn slogan is nog altijd ‘Nothing is impossible’.”

“Het team van To Walk Again levert echt wel super werk. We krijgen regel-
matig nieuws, updates, er worden evenementen georganiseerd en vooral het 
werk met de revalidanten in het centrum is echt goed.”

“Sinds ik de robot gebruik, neem ik bijna geen 
medicatie meer, ik heb geen blaasontstekingen 

meer gehad en mijn botsterkte is verbeterd. ” 

STORY

JURGEN VERCAMMEN
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WAT 
HEBBEN 

WE 
GELEERD? 

BOUWEN MET EEN PLAN
Wat voorafging, ging voornamelijk veel te snel. Vanuit hun enorme betrokkenheid start-
ten de initiatiefnemers met heel veel enthousiasme maar zonder volledige projectplan-
ning. Het leek soms al drijvend leren zwemmen. 
Het is absoluut aan te raden om eerst een goede analyse te maken, alle aspecten in 
kaart te brengen, de administratieve en financiële hindernissenkoers duidelijk door te 
spreken en er een actieplan voor maken. Het heldere document dat voorlag, met name 
het EFRO-dossier, was wel richtingbepalend maar bevatte nog geen gedetailleerd stap-
penplan.

RUDY VAN BALLAER
“HET IS IN BELGIË NIET 

EENVOUDIG OM  INITIATIEVEN 
OP TE STARTEN WAARVOOR 

VOORAF GEEN FINANCIERING 
IS VOORZIEN, ZEKER NIET IN 
DE GEZONDHEIDSSECTOR.” 

Rudy Van Ballaer is als algemeen 
directeur van het AZ Herentals en 
als medestichter en bestuurslid 
van To Walk Again van het begin 
betrokken bij de ontwikkelingen, 
de opportuniteiten maar ook de 
uitdagingen van het Postrevalida-
tiecentrum. “De groei verliep met 
ups en downs. Het is in België niet een-
voudig om  initiatieven op te starten 
waarvoor vooraf geen financiering is 
voorzien, zeker niet in de gezondheids-
sector. Met veel kracht en drive hebben 
we toch iets kunnen neerzetten, hoe 
moeilijk die opstartfase ook was. Het 
EFRO-dossier heeft ons sterk geholpen 
maar we blijven structureel kampen 
met onderfinanciering. Elke stapsessie 
is nog steeds verlieslatend, terwijl dat 
tenminste kostenneutraal zou moeten 
zijn. Daarom is een RIZIV-erkenning 
en de daaraan gekoppelde terugbeta-
ling zo superbelangrijk.”

“In het begin was er een grote afstand 

tussen de mensen die kwamen om 
gebruik te maken van de stapmoge-
lijkheden en de reguliere ziekenhuis-
diensten, terwijl er voor hen juist zo 
veel mogelijkheden zijn om gebruik te 
kunnen maken van die zeer nabije en 
onmiddellijke zorg. Zelfs op het vlak 
van revalidatie was er in het begin 

weinig interactie tussen de zieken-
huisdiensten en de activiteiten van 
REVAlution. Dat ging bijvoorbeeld 
over de beschikbare toestellen of de 
door de verschillende diensten ont-
wikkelde technieken die niet voldoen-
de werden gedeeld. Dat is ondertussen 
sterk verbeterd. Er is nu één volledige 
verdieping waar uitsluitend ambu-
lante en postrevalidatie-dienstverle-

ning plaatsvindt. Het concept, het ge-
heel, klopt nu. Die integratiebeweging 
was trouwens ook een uitdrukkelijke 
vraag van de toenmalige Vlaamse 
minister van volksgezondheid.”
Die evolutie wil Rudy Van Ballaer 
graag doortrekken in de toekomst. 
“We willen nog meer inzetten op de 
samenwerking tussen de postreva-
lidatie van To Walk Again en de re-
validatie van het AZ Herentals, maar 
net zo goed met de andere diensten in 
het ziekenhuis die voor mensen met 
een bewegingsbeperking noodzake-
lijk zijn. Doordat al deze diensten op 
eenzelfde locatie beschikbaar zijn, is 
de drempel veel lager om daarop ook 
een beroep te doen. Anderzijds mikken 
we ook op meer samenwerking met 
andere revalidatiediensten en uiter-
aard met gespecialiseerde revalidatie- 
ziekenhuizen, om ons uniek aanbod 
verder te kunnen verspreiden.”

“MET VEEL KRACHT 
EN DRIVE HEBBEN WE 
TOCH IETS KUNNEN 
NEERZETTEN”
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Specifiek voor het postrevalidatiecentrum hoopt 
Rudy Van Ballaer dat het vanuit de huidige stabiele 
situatie groei kan realiseren en minder financieel 
afhankelijk wordt van kredietverlening. “Intensere 
samenwerking met bedrijven, waarbij samen aan ont-
wikkeling wordt gewerkt, kan daarbij helpen. Op het 
vlak van innovatie was en blijft het de bedoeling om een 
testlabo en living lab te zijn voor bedrijven die specifieke 
technologie willen bouwen voor mensen met een fysieke 
beperking. Bedrijven moeten ter plaatse kunnen blijven 
testen of er effectief een markt is voor hun innovaties en of 
ze ze dus kunnen commercialiseren. Dat soort samenwer-
kingen zijn ook nodig om het centrum aan de noodzakelij-
ke inkomsten te helpen.”

“Zodra er nieuwe technologische ontwikkelingen komen 
die mensen uitzicht geven ooit opnieuw te kunnen stap-
pen, zou dat uiteraard een enorme boost geven aan het 
centrum.  We zouden dan heel veel mensen fysiek en men-
taal moeten klaar maken voor de individuele toepassing 
van deze nieuwe technologie.”

“Tenslotte zou het mooi zijn als elders in Vlaanderen of 
België nog dergelijke postrevalidatiecentra kunnen ont-
staan en we onze expertise zouden kunnen delen.”

Welke ervaringen in projectontwikkeling 
vindt Rudy Van Ballaer de meest waardevolle 
om te delen? “Om het project een wetenschappelijke 
onderbouw te bezorgen, is de link met hogescholen en uni-
versiteiten erg belangrijk. Bij de start hebben we daar-
aan onvoldoende aandacht geschonken. Gelukkig hebben 

we dat nu met Mobilab, het Expertisecentrum Welzijn 
& Technologie van de Thomas More Hogeschool en met 
prof. Geert Verheyden van KU Leuven. In de procedure 
van de RIZIV-erkenning die we hebben opgestart,  is die 
samenwerking ook een belangrijke voorwaarde. Dus, 
vanaf het begin dergelijke vorm van partnership van me-
dische verankering en wetenschappelijke ondersteuning 
voorzien, is echt een belangrijke meenemer voor eventuele 
andere, gelijkaardige initiatieven.”
VERVOLG VAN P 33

“De mensen die bij To Walk Again terecht komen, hebben 
meestal al een intense revalidatieperiode achter de rug in 
centra zoals bijvoorbeeld in Pellenberg. Het is na zo een 
acute behandeling niet altijd evident om de weg te vinden 
naar een postrevalidatiecentrum zoals To Walk Again. 
Vandaar  het idee om in verscheidene regio’s van het land 
dergelijke centra op te zetten, om mensen in hun eigen re-
gio te kunnen opvangen. Een verbondenheid tussen acute 
revalidatie en postrevalidatie, dat geeft altijd een mooie 
doorstroming.”

Rudy Van Ballaer wijst in dat verband wel nog op 
een laatste aandachtspunt: “De kinesisten die de stap- 
robots ondersteunen die worden gebruikt bij de postreva-
lidatie, hebben specifieke opleiding nodig. Die opleiding is 
niet goedkoop, ze kost tijd en geld, maar ze is wel noodza-
kelijk. Het is ook belangrijk om die opleiding vooraf extra 
in te calculeren.”

Vijf jaar na haar oprichting werd de vzw To 
Walk Again in 2008 volledig opgenomen in 
de vzw Sporta (Tongerlo), die met allerlei 
initiatieven de toegankelijkheid van spor-
ten en bewegen stimuleert. In 2015 werd 
op initiatief van dr. Toon Claes de basis ge-
legd voor REVAlution en werd samen met 
Patrick Wijns (OVH, Orthopedie Van Hae-
sendonck), Lieven De Maesschalck (Mobi-
lab, Thomas More Hogeschool) en Rudy Van 
Ballaer (AZ Herentals) de verzelfstandiging 
ingezet van To Walk Again en de relocatie 
van de vzw naar Herentals.

Voor een ambitieus project zoals REVAlution bleek 
een basis van vier stichters, met allemaal een intense 
professionele agenda, al snel te smal. Er waren nog 
andere competenties nodig. Het project bleek een 
resem van aspecten te bevatten die allemaal om veel 
aandacht en strategische keuzes vroegen. Daar was 
de enthousiaste maar kleine ploeg van initiatiefne-
mers niet op voorbereid.

Het project REVAlution had extra wetenschappelijke 
en financiële onderbouw nodig, die gaandeweg met 
een reeks sterke structurele partners wel werd bin-
nengehaald. Het uitvoeren van baseline metingen en 
longitudinaal onderzoek, waarbij duidelijk feitelijk 
en cijfermatig wordt omschreven vanuit welke situ-
atie je vertrekt, welke progressie je plant af te leggen 
en welke uiteindelijke resultaten je binnen een tijds-
kader beoogt te bereiken, is essentieel voor een dui-
delijke projectstructuur en voor het objectiveren van 
de impact ervan.

PARTNERSHIPS 
EN ONDERZOEK
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Eén van de eerste elementen, gezien de blinde vlek 
bij de start, was het opzetten en opvolgen van een 
langlopend baseline onderzoek naar het gebruik 
van exoskeletons bij personen met een dwarslae-
sie en bij personen na een herseninfarct (beroerte). 
In dit stappersonderzoek werden in een eerste cohor-
te 18 patiënten tussen 25 en 70 jaar oud reeds twee jaar 
gevolgd, die in hun postrevalidatie opnieuw leerden 
stappen met een exoskeleton. De belangrijkste om de 
drie maanden gemonitorde parameters zijn kwaliteit 
van leven, participatie aan de maatschappij, stoel-
gangpatroon, blaas-
functie, pijn, 
doktersbezoek, medi-
catiegebruik en klach-
ten. Deze parameters 
worden via betrouwba-
re en valide vragenlijs-
ten uit de wereldlitera-
tuur onderzocht.  

De eerste conclusies na drie maanden follow-up zijn 
spectaculair. Er is winst op fysiek, psychisch en soci-
aal vlak. De winst op fysiek vlak is na drie maanden 
25 %, gemeten via de betrouwbare en valide meet-
schaal ‘WHO QOL’. Personen met een dwarslaesie 
vertonen minder spasticiteit. Er is onder andere een 
verbetering van de blaasfunctie en het stoelgangpa-
troon. De patiënten rapporteren dat ook zelf via be-
trouwbare en valide vragenlijsten. Uit bevragingen 
blijkt dat de patiënten zich bovendien beter in hun 
vel voelen, dat ze een groter zelfvertrouwen hebben 

en dat hun sociale contacten verhogen. Kortom, hun 
algemeen welzijn verbetert. Deze trend daalt wel na 
zes maanden, om nadien opnieuw te stijgen. Na twee 
jaar wordt opnieuw het niveau bereikt van de eerste 
drie maanden. Internationale referentiewaarden to-
nen aan dat deze eerste cohorte op het vlak van moti-
vatie de ‘best in class’ revalidanten zijn.  

Onmiddellijk waar te nemen effecten bij personen 
met een dwarslaesie zijn onder meer een verbeter-
de blaasfunctie, darmmotiliteit, en spasticiteit. Bij 

personen met een be-
roerte wordt na enkele 
stapsessies een duide-
lijk beter stappatroon 
waargenomen, met een 
betere steunname op 
de aangedane zijde en 
meer gelijke stapleng-
tes. Positieve resulta-
ten op bloedwaardes 

(LDL-HDL verhouding), botdensiteit, uithouding en 
levenskwaliteit worden verder opgevolgd en maken 
deel uit van toekomstig longitudinaal wetenschap-
pelijk onderzoek. 

Dat de resultaten in die mate over de gehele lijn po-
sitief zouden zijn, is onverhoopt. Verder onderzoek 
dient dit uiteraard nog te bevestigen. Daartoe zullen 
nog meer mensen in de studie geïncludeerd worden 
en loopt het onderzoeksprotocol nog verder. Zo kun-
nen de effecten op lange termijn in beeld worden 

gebracht. Een tweede cohorte van 24 revalidanten 
is inmiddels ook reeds zes maanden gestart en toont 
dezelfde positieve trend.

Zeker om in een innovatieve en internationale con-
text van onderzoeken bevredigend gehoor te vinden, 
zijn effectmetingen noodzakelijke instrumenten om 
vooruitgang te boeken. Hoe moeilijk levenskwaliteit 
ook te kwantificeren is, het blijft belangrijk om van 
meet af aan een aantal parameters vast te leggen die 
wél meetbaar zijn en die door de projectpartners ook 
worden erkend als de juiste en waarvoor een indivi-
duele responsabilisering en een gezamenlijk engage-
ment mogelijk zijn.

Zeker op het internationale forum zijn contextom-
standigheden of projecthindernissen die regionaal 
gebonden zijn geen argumenten om de snelheid of 
de kwaliteit van prestaties te verklaren. 
Het Postrevalidatiecentrum van To Walk Again heeft 
duidelijk merkbaar positief verschil opgeleverd op 
verschillende domeinen zoals de samenwerkingen 
in de co-creaties, in het welzijn van de behandelde 
personen, in hun participatie aan de samenleving, 
in de democratisering van de al bij al dure exoskele-
ton-toepassing, enz. Helaas zijn hiervan nauwelijks 
of geen internationale nulmetingen, en bij uitbrei-
ding geen longitudinale resultaten, beschikbaar.

 ZEKER OM IN EEN INNOVATIEVE 
EN INTERNATIONALE CONTEXT VAN 

ONDERZOEKEN BEVREDIGEND GEHOOR 
TE VINDEN, ZIJN EFFECTMETINGEN 

NOODZAKELIJKE INSTRUMENTEN ON 
VOORUITGANG TE BOEKEN.

WORLD 
HEALTH 
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Dr. Carlotte Kiekens is expert in revalidatiegenees-
kunde en tot eind december 2019 kliniekhoofd in 
het revalidatiecentrum UZ Leuven campus Pellen-
berg. Zij onderstreept het belang van het Postrevali-
datiecentrum van To Walk Again: “Het ideale scenario 
voor mensen die getroffen worden door het gedeeltelijk 
wegvallen van hun mobiliteit is dat er in de revalidatie 
in volwaardige fases kan worden gewerkt. Wanneer 
mogelijk prevalidatie, bijvoorbeeld voorafgaand aan een 
operatie, vervolgens de acute revalidatie met de ziekte, 
ongeval of ingreep, de post-acute revalidatie in het reva-
lidatiecentrum en tenslotte de levenslange revalidatie, die 
beantwoordt aan de nood aan blijvende fysieke activiteit. 
Helaas lijdt vooral die  
laatste revalidatievorm 
aan structurele onder- 
financiering, en dat impac-
teert ook het Postrevalidatie- 
centrum To Walk Again.” 

Dr. Kiekens pleit voor 
een globale visie op het 
traject van revalidatie, waarbij alle overheden wor-
den betrokken. “De regionalisering van de gezond-
heidszorg heeft voor nog meer versprokkeling van visie en 
middelen gezorgd. Die postrevalidatie goed organiseren is 
voor de mensen heel belangrijk. Nu komen de meesten na 
hun post-acute behandeling thuis in een nieuwe situatie 
terecht, waarbij ze botsen op bijvoorbeeld een problema-
tiek van vervoer en bijgevolg van toegankelijkheid van 

mogelijke postrevalidatie. Dat is momenteel niet of niet 
goed genoeg georganiseerd. Terwijl we medisch kunnen 
vaststellen, en dat horen we ook van de mensen in behan-
deling, dat postrevalidatie-inspanningen echt wel hun ge-
zondheidstoestand en hun welzijn verbeteren.”
Dr. Kiekens ziet daarin op de eerste plaats een ver-
antwoordelijkheid voor de overheid. “To Walk Again 
doet zelf grote inspanningen voor verschillende vormen 
van fondsenwerving. Dat helpt, maar het voorbeeld van 
de Amerikaanse Christopher & Dana Reeve Foundation 
(nvdr: de Foundation die werd opgericht nadat de acteur 
verlamd geraakte na een val van zijn paard) is hier he-
laas maar ten dele toepasbaar. In de VS is er een veel gro-

tere traditie van donaties 
aan dergelijke stichtingen. 
Dat maakt ze financieel 
stabieler.”
Ook het verzekerings-
technisch wettelijk 
kader is niet optimaal 
afgestemd op maxima-
le inclusie van mensen 

in postrevalidatie. Een juridisch kader dat mensen 
met een verminderde mobiliteit toch in beweging 
houdt, hen helpt in zelfredzaamheid en hen ook alle 
mogelijkheden biedt om hun plaats op de arbeids-
markt opnieuw in te nemen, is noodzakelijk voor 
hun persoonlijk welzijn en, maatschappelijk, voor 
optimale inzet van alle beschikbare talenten op be-
roepsactieve leeftijd. 

OVERHEID EN ZORGLANDSCHAP

Vanaf het begin is één van de ambities van het pionierswerk van het Postrevalida-
tiecentrum om impact te creëren op bestaande beleidsvoering en op beleidsvoor-
bereidend werk. 

DR. CARLOTTE KIEKENS
“HELAAS LIJDT VOORAL DIE 

LAATSTE REVALIDATIEVORM AAN 
STRUCTURELE ONDERFINANCIERING, 

EN DAT IMPACTEERT OOK HET 
POSTREVALIDATIECENTRUM 

TO WALK AGAIN.”

OOK HET ZORGLANDSCHAP ZELF 
KAN NOG WINNEN AAN EEN 

COMPLEMENTAIRE MANIER VAN 
WERKEN EN AAN HET SAMENLEGGEN 

VAN EXPERTISES. 

Met gerichte acties en communicatie, onder-
bouwd door sterke persoonlijke getuigenissen en 
wetenschappelijke argumentaties, zijn er vanuit 
To Walk Again zeer geregeld contacten en over-
leg. Nog het meest voor de revalidanten is de vast-
stelling ontgoochelend dat veranderingen in de 
zorgsector en in het 
wettelijk kader ervan 
trager werken dan de 
behoeftes. De nood-
zakelijke mindshift is 
hierdoor minder soe-
pel te realiseren.

Ook het zorglandschap zelf kan nog winnen aan 
een complementaire manier van werken en aan 
het samenleggen van expertises. Silo-werking, 
vaak ontstaan door silo-financiering, zorgt er he-
laas voor dat veel kansen worden geëvalueerd op 
kortetermijnimpact en dat innovatie in aanpak, 

organisatie en patiëntenbehandeling trager loopt 
dan zou kunnen. Aanvullend optreden, multidis-
ciplinair en complementair in een geschakeld 
ecosysteem, is jammer genoeg nog steeds minder 
evident dan concurrentieel werken.

De verandering van 
het ecosysteem moet 
door een wettelijk ka-
der worden gestimu-
leerd en van binnen-
uit worden gedragen. 
REVAlution is op dat 
vlak een interessant 

pilootproject. Door de individuele behoefte van 
de revalidant én het maatschappelijk belang sa-
men centraal te stellen, komen duidelijk verbe-
terpunten aan het licht in de manier waarop het 
zorg-ecosysteem momenteel is georganiseerd in 
Vlaanderen.
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STORY

EDITH VAN HAEREN

Edith Van Haeren revalideert sinds juli 2019 bij  
REVAlution, twee keer een uur per week, zowel op 
souplesse als op kracht. “In de Diers-toestellen kan ik 
niet vallen en durf ik beter stappen. Bij REVAlution heb ik 
opnieuw meer zelfvertrouwen opgebouwd.”
Edith kreeg in januari 2013 een hartstilstand, terwijl 
ze op de schoolparking in de wagen op haar zoon 
stond te wachten. “Niemand weet hoelang ik daar al zat, 
voor ze me konden reanimeren.” 
“Na een maand kon ik terug naar huis, ik voelde me moe 
maar goed. In september ging ik opnieuw aan de slag als 
kleuterleidster. Maar ik was nog steeds moe en mijn toe-
stand werd slechter. De neuroloog stelde vast dat ik leed 
aan ‘delayed postanoxic encephalopathy’, een vertraagd 
effect van mijn hartstilstand door mindere doorbloeding 
naar een deel van de hersenen.” 
“Anderhalf jaar na mijn hartstilstand was mijn verfijnde 
motoriek plots niet meer goed. Ik zit niet in een rolstoel, ik 
ben niet verlamd maar ik wist plots niet meer goed hoe ik 
moest stappen of vlees moest snijden. In 2014 ben ik met 
therapie begonnen, sinds 2015 is mijn situatie stabiel, er 
is geen verdere achteruitgang, ik blijf hopen op kleine ver-
beteringen.”

De organisatie is ontstaan van-
uit de inspiratie en de kracht van 
een sterk boegbeeld, Marc Herre-
mans. Zeker bij de opstart van een 
project, waarbij nieuwe mensen 
moeten worden overtuigd door 
wat mogelijk is, zonder dat er al 
goed functionerende werkings-
structuren zijn, heeft een cha-
rismatisch boegbeeld een grote 
dynamiserende werking. Een her-
kenbare en innemen-
de figuur is van een 
blijvende meerwaarde 
in de verspreiding van 
de bekendheid van 
een organisatie. Aan 
een breed publiek appellerende 
ambassadeurs, zoals wielrenner 
Wout van Aert, zijn eveneens van 
grote waarde voor de visibiliteit 
en het delen van de ambities van 
de organisatie. 

Hetzelfde geloof in het belang 
van het initiatief is essentieel bin-
nen een raad van bestuur. Het is 
van even groot belang om op dit 
niveau evenveel tijd te voorzien 
voor planmatig als voor enthousi-

asmerend werk. Samen enthousi-
ast en gestructureerd voor één dui-
delijke uitdaging gaan, bespaart 
onderweg veel energie.
Bij het personeel spelen de kine-
sisten een cruciale en verbindende 
rol tussen enerzijds de revalidan-
ten en anderzijds de organisatie, 
binnen een motiverend manage-
mentkader. REVAlution is voor 
kinesisten geen werkplek als een 

ander. Het centrum wil op de eer-
ste plaats voorloper zijn in gangre-
validatie door het gebruik van 
staprobots en andere innovatieve, 
hoogtechnologische revalidatie-
therapieën. Wie gebruik maakt 
van de mogelijkheden van het 
postrevalidatiecentrum, komt er 
naartoe om grenzen te verleggen. 
Daarvan, als team van het postre-
validatiecentrum deel te kunnen 
uitmaken, is uitermate motive-
rend en tegelijk veeleisend.

De rol van de kinesisten is immers 
ruimer en toekomstgerichter dan 
in de meer traditionele opdrach-
ten van revaliderende kinebege-
leiding. Als eerste tester en eerste-
lijnsexpert in de validatie van de 
laatste technologische en medi-
sche ontwikkelingen voor perso-
nen met een bewegingsproblema-
tiek, wordt een meedenkende en 
co-creërende houding verwacht. 

Empathie voor elke 
specifieke situatie en 
er een motiverend ant-
woord op bieden met 
haalbare uitdagingen 
is cruciaal.

De kinesist van de toekomst is een 
facilitator, een flexibele en oplos-
singsgerichte meedenker, die op 
vraag en op maat assistentie kan 
verlenen, die het verlenen van 
bijstand breder ziet dan de bewe-
gingsbehandeling op zich, die zich 
ook als coach opstelt, die de com-
plexiteit van de volledige situatie 
overziet. 

DE KINESIST VAN DE TOEKOMST IS 
EEN FACILITATOR, EEN FLEXIBELE EN 
OPLOSSINGSGERICHTE MEEDENKER

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

In innoverende en baanbrekende projecten maken, meer 
nog dan elders, mensen het verschil. Bij To Walk Again en 
het daaruit voortgevloeide REVAlution speelt dit op vier 
vlakken.

“In de Diers-toestellen kan ik niet vallen 
en durf ik beter stappen.”
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Emma: “Mijn motivatie is dat ik mensen met een fysieke 
beperking en daarbij soms een mentale problematiek wil 
vooruithelpen. Ik wil me betrokken voelen, ik wil luisteren 
en een aangepaste therapie kunnen aanbieden in een war-
me groep. Dat vond ik hier allemaal terug.”
Fréderick: “Iemand individueel kunnen begeleiden 
sprak mij heel erg aan. Dat betekent voor mij samen, in een 
langere begeleiding, een revalidant opvolgen, hun conditie 
helpen mee opbouwen, iets kunnen betekenen voor een per-
soon. Op maat kunnen werken heb ik altijd heel belangrijk 
gevonden. In neurologische revalidatie is dat ook gewoon 
nodig. En dat doen we dus in team. Ik vind het een gewel-
dig concept.”

Emma: “Het technologische en psychologische aspect leer 
je niet echt tijdens je opleiding. Die twee dingen zijn hier 
juist heel belangrijk en dat vind ik wel interessant. Hoe je 
bijvoorbeeld anders moet werken met kinderen dan met 
volwassenen. Volwassenen die hier komen hebben al heel 
wat meegemaakt, zij kunnen een moeilijke dag beter plaat-
sen. Voor kinderen is een moeilijke dag lastiger te aanvaar-
den. Daar moeten we rekening mee houden. Elke dag is 
hier anders.”
Fréderick: “Klopt. Je bent of wordt een vertrouwensper-
soon. Deze vorm van revalidatie brengt dat met zich mee. 
Daarom is het ook belangrijk dat we voldoende tijd blijven 
besteden aan die menselijke benadering.”

EMMA GUETTARD EN FRÉDERICK GARROUSSE ZIJN ALLEBEI 
ACTIEF ALS KINESISTEN BIJ REVALUTION. DAT WAS EEN BEWUSTE 
EN POSITIEVE KEUZE. EMMA IS ER ZELFS VOOR VERHUISD.

Emma: “Daarnaast is blijven innoveren ook cruciaal 
voor To Walk Again. We moeten de ambitie blijven heb-
ben, zoals nu, dat we iedereen kunnen helpen. Er is bijvoor-
beeld ook een grote doelgroep voor handrevalidatie, die we 
in de toekomst beter zouden moeten kunnen opvangen.” 
Fréderick: “We mogen niet vergeten welke inspanning- 
en het van de mensen vraagt om zich te verplaatsen. Voor 
sommigen is Herentals niet bij de deur. Wie komt, is altijd 
super gemotiveerd. De high tech hier was nieuw voor mij 
maar zowel voor de revalidant als voor mezelf een abso-
lute plus.”
Emma: “De high tech zorgt ervoor dat wij minder kracht 
moeten gebruiken en daardoor fysiek ook meer revalidan-
ten aankunnen. Wij vervullen de ondersteunende rol, pro-
beren het verschil te maken. De high tech geeft ons meer 
mogelijkheden om na te denken. Een eindfase hoeft nooit 
een eindfase te zijn. Er is altijd iets extra’s mogelijk, iets 
nieuws testen, iets variëren, om te bekijken of je met de re-
validant toch niet nog een stapje verder geraakt.”
“Ik had altijd al veel belangstelling voor het neurologische 
in revalidatie. Je merkt ook dat de technologie er echt is 
voor de mensen, ze hebben er fysiek en mentaal iets aan. 
Die koppeling van engagement, expertise, gevoel voor tech-
nologie, handig zijn: het is voor mij een speciale maar idea-
le combinatie. Ik voel mij hier super goed.”

Fréderick: “Dat is ook waarom een betere terugbetaling 
van dergelijke technologie mooi zou zijn. Technologie moet 
geïntegreerd worden in de revalidatie en de maatschappij, 
beschikbaar op meer locaties en zo betaalbaar mogelijk 
voor iedereen die het nodig heeft.”
Emma: “REVAlution is inderdaad heel laagdrempelig 
en dat vind ik wel belangrijk. Iedereen moet hier terecht 
kunnen. Dat betekent ook dat de weg hier naartoe, letter-
lijk, laagdrempelig moet zijn. Je met een fysieke beperking 
buiten verplaatsen is nog altijd een hindernissenparcours, 
ofwel erg duur.”
Fréderick: “Klopt. Voor mij is dat ook prioritair. De men-
sen die hier komen zijn en blijven zo enorm gemotiveerd. 
Er is een heel goede omkadering. We moeten mensen blij-
ven activeren, ze in beweging houden, daar wordt iedereen 
beter van. We doen met hen ook zwemsessies, gaan buiten 
stappen. Ja, dat vraagt extra engagement maar je krijgt er 
zo veel geluk voor terug.”

Ook rond de organisatie maken mensen het verschil, 
door hun open attitude in co-creaties, door filantro-
pie of fundraising, door het agenderen en verdedigen 
van beleidsveranderende maatregelen.  
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STORY

BEN AMPE

Ben Ampe is sinds maart 2019 in behandeling bij RE-
VAlution. “Het is de eerste keer dat ik een vorm van reva-
lidatie meemaak die zo gericht is op het individu, met een 
integratie van fysieke en geestelijke gezondheidszorg. De 
visie van REVAlution op mobiliteit is echt uniek. To Walk 
Again is zeer sterk in echt luisteren, in horen welke conditie 
en klachten je vandaag hebt, in kwaliteitsvol kijken naar 
een multi-aantal problemen. Zo slaagt REVAlution erin 
om, aangepast aan je conditie van de dag, de juiste focus 
te leggen en je op weg te helpen om uit te komen waar je 
wilt uitkomen.”
“Zo leert de organisatie zelf ook dagelijks bij, je voelt dat 
ze niet stil staat, maar door die individuele benadering 
elke dag zelf verbetert, verfijnt, creatief bezig is, innoveert. 
Dat leerproces gebeurt in een bijna familiale context, met 
enorm veel waardigheid voor wat je nog kan, dat is echt 
heel motiverend. Ik ben met REVAlution opnieuw naar een 
zwembad geweest, daar kwam ik al jaren niet meer. Ik ben 
er opnieuw een stukje mens geworden.”

“Ik ben een heel ander type patiënt dan doorsnee. Ik ben in 
1988 ziek geworden - osteosarcoom - en onderging zwa-
re chemosessies en een beenamputatie. Ik heb nierinsuffi-
ciëntie en diabetes, heb magnesium infusen nodig en heb 
vooral een enorme pijnproblematiek en rugproblemen. Er 
is heel veel restschade van chemo, met ook veel spasmen. Ik 
kan niet heel veel oefeningen doen, na vijf minuten treden 
al krampen op. Maar het is belangrijk om aan je condi-
tie te blijven werken. Eigenlijk ben ik al twee jaar volledig 
immobiel. Ik moet nog een aantal complexe ingrepen on-
dergaan, waarna ik opnieuw spieren moet aanmaken en 

normaal zal moeten leren stappen en lopen. Dat zou dertig 
jaar geleden zijn. De verwachting is dat ik opnieuw een 
tiental kilometer zou moeten kunnen stappen. Dat zal voor 
mij echt een vorm van To Walk Again zijn.”

“Ik heb nu perspectief en wil ook terug naar de arbeids-
markt. Tot een zestal jaar geleden, tot mijn 53ste, was ik 
nog aan het werk. De combinatie van mijn medische pro-
blematiek en de reorganisatie van het bedrijf maakte dat ik 
uit de arbeidsmarkt werd weggeduwd. Wat ik momenteel 
doe is sociaal isoleren. Ik ben gewoon niet mobiel genoeg. 
Maar werk is ook een omgeving, het haalt je uit je isole-
ment. Ik was personeelsdirecteur en -manager van grote 
industrieën. Het is niet omdat ik in een rolstoel zit, dat ik 
plots niets meer kan. Mijn hersenen zijn intact. Ik heb nu 
weer perspectief. 2020 wordt een belangrijk jaar voor mij. 
De steun van To Walk Again in dat proces is geweldig.”

REVALUTION BEVINDT ZICH IN 2020 
OP EEN VOLGEND KRUISPUNT IN HAAR 
ONTWIKKELING: INVESTEREN IN GROEI 
EN GROEIEN OM TE KUNNEN 
INVESTEREN. 
 
Zo blijft de totale kost per stapsessie met een exoske-
leton nog steeds hoog (staprobot-kinebegeleiding-in-
frastructuur) en een duurzaam co-financierings-
model dringt zich op (publiek-privaat). De vraag 
in welke mate de maatschappij wil investeren, via 
publieke middelen en terugbetalingssystemen, in 
postrevalidatiemodellen die én de levenskwaliteit 
instant verhogen én preventief zorgkosten vermin-
deren of uitstellen, zal nog onderwerp zijn van debat 
en heen-en-weer-berekeningen. 
Parallel moeten ook andere co-financieringswegen 
worden gecreëerd.

GROEI ALS 
FINANCIERINGSHEFBOOM

Schaalgrootte, impactverhoging, regionale 
spreiding, praktisch optimale woon-zorg- 
afstanden, financiële laagdrempeligheid, 
thuispostrevalidatie, uitbreiding van oorza-
kelijke mobiliteitsproblematieken, aanbod 
voor kinderen, beschikbaarheid in Vlaan-
deren, Brussel en Wallonië, internationa-
le kennisdeling, voldoende schaalbare en 
kwantificeerbare onderzoeksresultaten, 
draagkracht voor ontwikkeling van eigen 
robotica … zijn één voor één zinvolle en 
soms noodzakelijke en/of urgente volgende 
fases in de uitbouw van REVAlution. 
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Frija Leunens is head of corporate brand activation 
bij verzekeraar AG. AG is op verschillende manieren 
met TWA verbonden, van kredietverlening tot ver-
zekering. Frija leerde de organisatie pas echt goed 
kennen sinds het project van het postrevalidatiecen-
trum. Frija Leunens: “AG doet in haar communicatie een 
belofte  en dat is: ‘Supporters van jouw leven’. Wij hebben 
als AG de overtuiging dat mensen moeten kunnen ont-
zorgd worden, dat ze hun leven zorgeloos moeten kunnen 
doorbrengen. Dat betekent dus dat wij een stuk van hun 
zorgen op ons nemen.”

Wat betekent dit voor To Walk Again? Frija Leu-
nens: “Dat wij het fantastisch vinden dat mensen die door 
een noodlottig toeval worden geconfronteerd met een mo-
biliteitsbepeking dankzij het postrevalidatiecentrum op-
nieuw geloof en structuur krijgen in hun leven, opnieuw so-
ciale contacten hebben, opnieuw een reden vinden om  hun 
dag te beginnen, en zo ook hun evenwicht tussen lichaam 
en geest kunnen herstellen. Revalidatie aanbieden met toch 
wel hoogstaande technologie is iets wat mensen helpt om 
opnieuw te geloven in de mogelijkheden van een fijn leven.”

Over het beste toekomstplan voor REVAlution is 
Frija Leunens duidelijk:  “Geografische, zelfs nationale 
uitbreiding zou prettig zijn. Het zou het centrum in staat 
stellen om nog meer mensen te bereiken, om het aanbod op 
die manier ook toegankelijker te maken omdat de bereik-
baarheid zou vereenvoudigen.”
“Ook belangrijk voor de terugbetaling van dergelijke vor-
men van revalidatie is de erkenning van de RIZIV-code, 
zodat deze zorg niet langer enkel wordt beschouwd als een 
kine-behandeling.”
“En tenslotte zal het een blijvende uitdaging zijn om de 
mogelijkheden van dit zorgaanbod breed en herkenbaar 
te communiceren, zodat nog duidelijker kan worden voor 
hoeveel mensen met allemaal verschillende achtergronden 
en oorzaken van fysieke mobiliteitsproblematieken deze 
revalidatie al een enorme meerwaarde heeft en nog kan 
hebben.”

FRIJA LEUNENS
“OOK BELANGRIJK VOOR DE 

TERUGBETALING VAN DERGELIJKE 
VORMEN VAN REVALIDATIE IS DE 
ERKENNING VAN DE RIZIV-CODE, 
ZODAT DEZE ZORG NIET LANGER 
ENKEL WORDT BESCHOUWD ALS 

EEN KINE-BEHANDELING.” 

FRANK VANDENBORRE
“DE HUIDIGE PRACHTIGE 

REVALUTION-INFRASTRUCTUUR 
ZAL NOOIT VOOR DE GROTE MASSA 

BESCHIKBAAR ZIJN, MAAR ELKE 
CASE DIE JE OPLOST IS NATUURLIJK 

EEN GEHOLPEN CASE EXTRA.” 

In zijn rol als Executive Advisor van CEO Bart De 
Smet is Frank Vandenborre verantwoordelijk voor 
het uittekenen en implementeren van een strategie 
rond stakeholder engagement en duurzaamheid bij 
verzekeraar Ageas.

“Continuïteit is voor een vzw altijd een uitdaging. De 
huidige prachtige REVAlution-infrastructuur zal nooit 
voor de grote massa beschikbaar zijn maar elke case die je 
oplost is natuurlijk een geholpen case extra. Voor verdere 
groei zou het goed zijn dat REVAlution zich openstelt voor 
bedrijven die strategische interesse hebben omwille van de 
innovatie.” 
“Wij als Ageas hebben via ons eigen bewegings- en sport-
programma Ageas Challenge al onze medewerkers in 
België, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en in onze Azi-
atische landen laten kennismaken met REVAlution. Het 
verhaal van Marc Herremans is zo pakkend dat je er ook 
mensen buiten de landsgrenzen mee kunt bereiken.”
“Vanuit verzekeraarsoogpunt is het belangrijk dat men-
sen maximaal aan het werk blijven. Daarom bekijken 
we graag of we manieren vinden om bijvoorbeeld in onze 

Belgische vestiging AG de activiteiten te integreren in het 
programma van employee benefits, waarbij we sterk fo-
cussen op gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Elke vorm 
van bewegen op alle leeftijden stimuleren is zeer nuttig. 
Het vermijden van fysieke ongemakken ten gevolge van 
bijvoorbeeld een val, die gevolgen kan hebben voor hun mo-
biliteit en actieve betrokkenheid in de maatschappij, is één 
van onze aandachtspunten. Een verzekering bieden tegen 
dergelijke voorvallen is één zaak, meewerken aan preven-
tie is voor ons tenminste even belangrijk. Als verzekeraars 
ondersteunen Ageas en AG deze positieve evolutie met veel 
plezier.”

Met die positieve en tegelijk zelfkritische instelling is 
een project nooit af, maar is elke realisatie een aanzet 
voor een vervolg, voor meer, voor verder, voor beter. 
Dat is een ingesteldheid die erg herkenbaar is bij al-
len die bestuursmatig bij TWA zijn betrokken.

Vertrekkend vanuit de REVAlution-ervaring, zijn er 
een viertal werven waarop To Walk Again naar de 
zorgsector in zijn breedte verder wenst in te zetten.
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De zorg van 
morgen

Er is de afgelopen jaren door de vzw To Walk 
Again en door To Walk Again Postrevalidatie-
centrum een enorme weg afgelegd. In een 
periode waarin het zorglandschap in volle en 
snelle veranderingsmodus terechtkwam, is To 
Walk Again erin geslaagd via REVAlution een 
ecosysteem te ontwikkelen dat ten dienste 
van de revalidant opereert, dat openstaat voor 
technologische innovatie en de manier van 
samenwerken en kennis delen binnen de me-
dische en zorgsector nieuwe impulsen geeft. 
De impact daarvan kan moeilijk worden over-
schat.

To Walk Again is vanaf de start 
een dynamisch project, dat am-
bitie voor positief resultaat voor 
de zorgbehoevende koppelt aan 
een ‘yes we can’-mentaliteit. 
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Op die manier wordt de stap gezet van pionieren 
naar het creëren van een groep early adopters, zoals 
tijdens het EFRO-traject is gebeurd, naar een grotere 
groep van followers, waarna een paradigma shift of 
game changing in de zorg kan optreden. In dit stap-
penplan wordt hoogtechnologische revalidatie bin-
nengebracht en worden kinesisten van de toekomst 
gevormd.

In de wedren naar beter 
en efficiënter bewegen 
en revalideren, zorgen de 
spelers in het ecosysteem 
samen voor het behouden 
van innovatieve voor-
sprong, die in een interna-
tionaler landschap meer 
dan ooit belangrijk is. Die 
voorspronggarantie moet worden gesteund door een 
adequaat business development en worden onder-
bouwd door een stabiel businessmodel.
Rudy Mattheus is een ervaringsdeskundige in de 
zorg, als echtgenoot van een revalidante met een on-
cologische problematiek en als bestuurder van meer-
dere zorginstellingen. Zo is hij onder meer bestuur-
der bij het UZ Antwerpen, vice-voorzitter van het AZ 
Jan Portaels in Vilvoorde, voorziter van de Adviesraad 
Flanders Care en bestuurder van het Care Innovati-
on Platform van de Vlaamse regering, bestuurder bij 
het Microsoft Innovation Center Vlaanderen, oprich-
ter en voorzitter van de Voka Health Community en 
voorzitter van de woon- en zorgcentra Salvator in 
Hasselt en Oase in Leuven.

“Door chemo’s, operaties, infecties, lange ziekenhuisopna-
mes en minder bewegen was er bij mijn echtgenote onder 
meer veel spiermassa verdwenen. Stappen was onmoge-
lijk geworden. Ze maakt nu gebruik van REVAlution, één 
van de weinige initiatieven die de combinatie maakt van 
technologie met kine-behandeling. Het is een tussenvorm 
tussen ziekenhuis en thuisomgeving.”

“Bij REVAlution is de  
apparatuur aanwezig die 
een deel van de zwaarte-
kracht neutraliseert, waar-
door je spieren makkelijker in 
beweging komen, je niet kunt 
vallen en je hersenen de stap-
beweging opnieuw aanleren. 
Die combinatie is uniek, het 
toestel is dan ook honderd  

procent bezet en bereikt bijgevolg op dit moment nog maar 
een gedeelte van het potentiële doelpubliek. Dat zie ik dan 
ook als een belangrijke volgende evolutie voor REVAlution: 
een grotere toegankelijkheid voor deze vorm van revali-
datie, met minimum een centrum in elke provincie maar 
voldoende verspreid in elke Vlaamse regio. Er is grote nood 
aan dit type van initiatief, het moet op veel meer plaatsen 
beschikbaar worden.”

“Mensen met mobiliteitsproblemen door onder andere 
neurologische problematiek, oncologiebehandeling, ortho-
pedische problematiek met aandacht voor ouderen, moeten 
zo snel en zo optimaal mogelijk worden geholpen om te 
revalideren of te postrevalideren. In sommige landen is de 
aanpak anders. Wie er tijdelijk door een plotse impact in 

Het inbedden van REVAlution in de zorgketen, om 
op die manier een duurzame voortzetting van het 
initiatief te kunnen verzekeren, is op dit moment on-
getwijfeld prioriteit nummer één.
De impact van de pioniersrol van het postrevalida-
tiecentrum kan leiden naar het opzetten van een 
innovatiecluster in zorgtechnologie, waarbij facili-
teiten worden gedeeld en kennis en deskundigheid 
worden uitgewisseld.

RUDY MATTHEUS
“ER IS GROTE NOOD AAN DIT TYPE 
VAN INITIATIEF, HET MOET OP VEEL 

MEER PLAATSEN BESCHIKBAAR 
WORDEN.” 

DE ZORGKETEN
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zijn leven zijn werk niet kan doen, wordt met steun van de 
verzekeringsmaatschappijen met alle mogelijke middelen 
geholpen om zo snel mogelijk opnieuw actief te zijn in de 
maatschappij, want wie niet actief is, kost de verzekering. 
Het is een beetje absurd dat onze zorg vandaag kampt met 
te weinig financiering, terwijl de verzekeringsmaatschap-
pijen zouden kunnen mee betalen voor revalidatie.”

“Innovatie in toestellen is goed 
maar we moeten naar een 
totaal omvattende innovatie, 
in service, in mentaliteit, in fi-
nancieringsmodellen. Ik geloof 
niet meer in alles inzetten op 
de klassieke vorm van financie-
ring, waarbij enkel de overheid 
extra kosten moet betalen. Ik 
geloof wel in modellen waarbij 
onder meer verzekeringsmaat-
schappijen die nu een gegarandeerd inkomen en hospita-
lisatie verzekeren er rechtstreeks belang bij hebben dat de 
revalidatie van hun cliënt opschiet en dat de kosten die hun 
richting uitkomen zouden verminderen.”
“In de consumenteneconomie zie je overigens dezelfde evo-
lutie. Ik ben ook voorzitter van Niko, dat tegenwoordig veel 
meer doet dan stopcontacten en schakelaars verkopen, zo-
als vroeger. In de gedigitaliseerde wereld wordt software 
in je producten geïntegreerd. Die software heeft een paar 
updates per jaar nodig om compatibel te blijven met de 
evoluerende communicatiesystemen. Dat creëert nieuwe 
kosten. Bijgevolg verkoop je je stopcontacten niet meer zo-

als vroeger maar zoek je een ander terugverdienmodel om 
je investering te recupereren. Hetzelfde mechanisme geldt 
in andere werelden maar in de gezondheidszorg wordt dit 
nog vaak vergeten.”
“We moeten ondernemerschap in de zorg brengen, want 
wie geen marges maakt, kan ook niet investeren. Natuur-
lijk moet de gezondheidszorg daarom niet commercieel 
worden maar ze moet wel kunnen blijven innoveren, on-

dernemen, zelf de puzzel wil-
len leggen.”

“De overheid is er om de kwa-
liteit te bewaken en ervoor te 
zorgen dat de zorg voor ieder-
een toegankelijk is. De tijd is 
voorbij dat de overheid initia-
tief moet nemen om iets te laten 
gebeuren - ze kan wel incenti-
ves voorzien om verandering te 

stimuleren. Het is een ondernemer zoals Marc Herremans 
die met To Walk Again het initiatief heeft genomen om 
iets te doen voor dwarslaesie-revalidanten. Zoiets creëren 
is heel, heel moeilijk maar het upscalen is zo mogelijk nog 
moeilijker.”

“Veranderingen in de zorg gaan extreem traag. Je geraakt 
al snel verstrikt in gepolariseerde discussies, in de zuilen-
wereld ook. Wat het ook niet makkelijker maakt: de pre-
ventiekost is Vlaams geld, de positieve return is er groten-
deels op federaal niveau. Zo vallen veel initiatieven al snel 
tussen twee stoelen.”

“We hebben een geïntegreerde zorgaanpak nodig en 
bijhorende financiering. Ook als er in de toekomst ver-
schillende REVAlution-centra zouden ontstaan, is het 
heel belangrijk dat ze niet op eilanden terecht komen 
maar geïntegreerd worden in het lokale zorgweefsel. Je 
mag aan personen met zorgnood niet vragen dat ze zelf 
hun volledig zorgscenario moeten samenstellen. Loka-
le samenwerkingen met bijvoorbeeld kinesisten uit de 
streek, die hun lokale verankering al hebben, zou het 
gemakkelijker maken voor alle partijen.”

“Zolang je de persoon met zorgnood centraal zet, is wat 
concurrentie in de zorg niet slecht. Keuzevrijheid houdt 
iedereen scherp. Ik pleit er ook voor om dergelijke reva-
lidatie best niet binnen de muren van een ziekenhuis 
te doen. Je krijgt in de toekomst sowieso veel minder 
randdiensten in ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn volop 
aan het evolueren naar een locatie voor behandeling 
van acute problemen, waarna de behandelde patiënt 
zo snel mogelijk naar huis terugkeert.”
“Voor een persoon met een chronische zorgnood is het 
niet aangenaam om naar een ziekenhuis te gaan. Naar 
een ziekenhuis ga je voor extreme zaken, die trauma-
tisch kunnen zijn. Tijdens je revalidatie opnieuw ge-
confronteerd worden met een ziekenhuis-omgeving is 
niet aangenaam. Revalidatie gebeurt het best in een 
omgeving die een thuisgevoel oproept. REVAlution 
geeft gelukkig geen ziekenhuisgevoel, maar anderzijds 
is de locatie natuurlijk nog altijd geen gezondheids-
park.” 

RUDY MATTHEUS
“INNOVATIE IN TOESTELLEN 
IS GOED MAAR WE MOETEN 

NAAR EEN TOTAAL 
OMVATTENDE INNOVATIE, IN 
SERVICE, IN MENTALITEIT, IN 
FINANCIERINGSMODELLEN.” 
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De Kempen bood en biedt als regio een 
aantal interessante opportuniteiten om 
(post)revalidatiekennis te bundelen, 
te innoveren en te exporteren. Er zijn 
de sterke regionale ziekenhuizen, de 
vermaarde orthopedische chirurgie, de 
unieke opleidingen en onderzoek in 
revalidatietechnologie van Thomas More, 
het Health & Care Netwerk Kempen, de 
proeftuinomgeving LiCaLab.

Ten tijde van de aanvraag van de EFRO-subsidie was 
Peter Bellens, huidig schepen van welzijn, zorg en 
gezondheid van de stad Herentals, gedeputeerde 
bij de provincie Antwerpen, bevoegd voor onder 
meer technologie, innovatie en Europese samenwer-
king.

“We hadden de bedoeling de Kempen als innovatieregio 
op de kaart te zetten, vooral gericht op productiebedrijven. 
Maar ook de zorgpijler met REVAlution paste daar voor 
mij in, als een pilootproject van welzijn, gezondheid en 
bijhorende tewerkstelling. Als ik daarop terugkijk, vind ik 
dat de middelen goed zijn ingezet, met een goed antwoord 
op zorginnovatie. Het heeft Herentals als zorgstad goed op 
de kaart gezet en het verwachtingspatroon van de patiën-
ten is ingelost.”

“De uitdaging is hoe het nu verder moet. Subsidies creëren 
hefbomen, om daarna alleen verder te kunnen. Onderweg 
heeft REVAlution wat moeilijkheden gekend en daardoor 
wat terrein verloren, maar de organisatie staat nu wel op 
de rails en kan nu nog meer op zoek naar verbindingen met 
bedrijven, samen met Thomas More ook.”

“Voor de gebruikers moet REVAlution toegankelijk en be-
taalbaar blijven. Dat kan als het RIZIV toelaat dat een 
behandeling bij REVAlution kan worden voorgeschreven 
door artsen. Maar een structurele financiering zal sowieso 
nodig zijn, ook om de personeelskosten te kunnen dragen. 
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen 
belangrijk vinden, moeten zeker eens naar REVAlution kij-
ken. Helaas vinden we vanuit de Kempen nog te moeilijk 
toegang tot het netwerk van grote bedrijven en structuren. 
REVAlution maakt het verschil in een nichesector en dan 
heb je vanaf het begin mensen nodig die u internationaal 
mee op de kaart kunnen zetten.”

REGIONAAL 
VERANKERD EN 

INTERNATIONAAL 
AMBITIEUS

PETER BELLENS
“VOOR DE GEBRUIKERS MOET 

REVALUTION TOEGANKELIJK EN 
BETAALBAAR BLIJVEN. DAT KAN 
ALS HET RIZIV TOELAAT DAT EEN 
BEHANDELING BIJ REVALUTION 

KAN WORDEN VOORGESCHREVEN 
DOOR ARTSEN.” 



78 79WALK, Witboek voor postrevalidatie. WALK, Witboek voor postrevalidatie.

De regionale inbedding van To Walk Again is voor 
REVAlution zowel een opportuniteit als een hinder-
paal. De lokale context is nodig voor een goede veran-
kering. Het komt er nu op aan om de lokale context 
te behouden zonder in filosofie en strategie lokaal te 
zijn.

Verankering met regionale KMO’s - al dan niet actief 
in zorg technologische innovatie - en met grotere 
nationale of internationale ondernemingen is daar-
bij noodzakelijk. Een verdere uitrol over de regio 
Kempen maar ook over gans Vlaanderen en België 
behoort tot de noodza-
kelijke ambities, om op-
schaling van de verwor-
ven expertise en zorg 
te kunnen verwezenlij-
ken. Zo kan economi-
sche en maatschappe-
lijke valorisatie worden 
veiliggesteld. 

De mogelijkheid van een mobiel TWA-team, dat ac-
tief is over het volledige land, moet getoetst worden 
op haar financiële haalbaarheid.

Een belangrijke meerwaarde voor de postrevalidan-
ten met een mobiliteitsproblematiek is de ambitie 
om het huidige zorgaanbod in en rond het Postreva-
lidatiecentrum in Herentals een plaats te geven in 

een breed omvattend project van ‘Herentals Zorgin-
novatieve Stad’. De ambitie van de idee is de toegan-
kelijkheid voor mensen met al dan niet een tijdelijke 
fysieke mobiliteitsproblematiek te faciliteren in hun 
verplaatsingsinspanningen.

Concreet kan dit vorm krijgen door de ontwikkeling 
en de implementatie van een toegankelijkheidslabel, 
door het opzetten van een roadmap van G-parkeer-
plaatsen, door het realiseren van een drempelvrije 
verkeersas AZ-stadscentrum.
Door een attractieve visualisatie van en commu-

nicatie over de Herentals 
Zorginnovatieve stad kan 
de uitstraling worden be-
vorderd.

Mobiliteit heeft voor per-
sonen met een bewegings-
beperking nog een andere 
belangrijke hinderpaal. 

Veel mensen zijn voor hun vervoer immers afhanke-
lijk van derden. Het geeft hen zelf een onaangenaam 
gevoel van afhankelijkheid; voor de derden is er de 
extra belasting. Meestal is er helaas weinig, of alles-
zins weinig betaalbaar, alternatief beschikbaar. Er 
zijn mooie Diensten Aangepast Vervoer, maar de per-
soonlijke bijdrage voor het gebruik ervan maken 
deze vervoerdiensten al snel duurder dan de postre-
validatie zelf.  

DE MOGELIJKHEID VAN EEN MOBIEL 
TWA-TEAM, DAT ACTIEF IS OVER HET 
VOLLEDIGE LAND, MOET GETOETST 

WORDEN OP HAAR FINANCIËLE 
HAALBAARHEID.

Het is de intentie van REVAlution om door te groei-
en tot een innovatieve partner in algemene revali-
datie op Europees niveau. Hiertoe worden verbin-
dingen gelegd met toonaangevende buitenlandse 
spelers in assistieve technologieën en met tech-
nologiespelers, al dan niet in startup-fase, in eigen 
land. Daartoe moeten de hoogtechnologische con-
cepten voldoende worden geïntegreerd en moet de 
toepassing ervan ook betaalbaar worden gemaakt. 
In dit kader is Mobilab van Thomas More inmiddels 
aangesteld als contactpunt voor België voor AAATE 
(Association for the Advancement of Assistive Tech-
nology in Europe) en maakt het ook deel uit van het 
wetenschappelijk comité van deze organisatie.

MET CO-CREATIES OP WEG 
NAAR EXPERTISECENTRUM
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Een dergelijk expertisecentrum heeft het potentieel 
om uit te groeien tot een innovatiecluster, voor on-
der meer de validatiefase van robotica in de thuisom-
geving.  Het is een mooie uitdaging om samen met 
kennisinstellingen en technologische innovators de 
ontwikkeling in te zetten van een eigen, in Vlaande-
ren ontwikkelde staprobot. De voordelen van een ei-
gen ontwikkelde technologie zijn duidelijk en divers: 
veel minder afhankelijkheid van één leverancier, een 
fysieke nabijheid die belangrijk is voor gebruikstes-
ten en perfectioneringen on the way, het drukken 
van de aankoopprijzen, mogelijkheden tot uitbrei-
ding en commercialisering.

De knowhow om een staprobot te ontwikkelen is in 
Vlaanderen zeker aanwezig; het komt erop aan om zo 
een ontwikkeling hoog genoeg op de agenda krijgen, 
en dat in alle mobiliteitsontwikkelingen en techno-
logische innovaties in mobiliteit apparatuur (van 
wagen over fiets tot hulpmiddelen voor mensen met 
een blijvende bewegingsproblematiek).

De aanpak van co-creaties zal moeten worden besten-
digd en nog versterkt. Co-creactie staat voor open in-
novatie, in interactie met de eindgebruiker, namelijk 
mensen met een beperking en hun entourage in hun 
eigen leef- of werkomgeving, dus niet uitsluitend in 
een onderzoekslaboratorium omgeving. Geselecteer-
de ondernemingen gaan in overleg met doelgroep 
gebruikers, met kennisinstellingen en zorgverleners 
om nieuwe concepten te formuleren die in het living 
lab ontwikkeld kunnen worden. Dit alles past in het 
Quadruple Helix model.

Karine Moykens, secretaris-generaal departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij de Vlaamse 
Overheid, heeft het project REVAlution vanaf het 
begin ondersteund. “We hebben dat meteen gelinkt aan 
Flanders Care, waar we economische factoren en innova-
tie verbinden met de behoeftes van de zorg. Zo hebben we 
een ecosysteem gebouwd rond revalidatie.”

“To Walk Again heeft baanbrekend werk verricht in hun 
sector, en hoe moeilijk het pad ook is, ze moeten blijven 
doorgaan. De meerwaarde is er, ze is bewezen. De levens-
kwaliteit van de mensen die er van kunnen genieten is dui-
delijk vooruit gegaan. En daar doen we het voor in onze 
welzijnssectoren. Inhoudelijk blijf ik het een heel sterk ver-
haal vinden, dus we blijven het volop steunen.”

“Er zijn wel een paar ‘lessons learned’. Het is eigen aan 
innoverende projecten dat ze niet van bij de start alle as-
pecten hebben ingevuld en aangevinkt maar het is wel be-
langrijk dat dit in de loop van het project gebeurt.”
“De opvolging, ook financieel, verliep bij momenten min-
der vlot. “Een belangrijk punt, vanaf de start, is ook dat 
we moeten beseffen dat je in Vlaanderen niets alleen kunt, 
maar een ecosysteem nodig hebt waarbij je andere part-
ners betrekt. Zelfs met EFRO-steun heb je die partners no-
dig, om er een recurrent verhaal van te kunnen maken. Een 
project moet kunnen verankerd worden, dat geldt zeker 
voor een project dat een waarde heeft zoals REVAlution.”

“Onder die andere partners versta ik niet op de eerste 
plaats commerciële partners maar bijvoorbeeld wel het 
RIZIV, om ervoor te zorgen dat de patiënten die gebruik 
maken van de diensten een terugbetaling kunnen krijgen, 
ook voor de mobiliteitshulpmiddelen, om de prestaties van 

KARINE MOYKENS
“LEVENSKWALITEIT IS HEEL MOEILIJK 

IN CIJFERS EN DUS IN BUDGETTEN 
UIT TE DRUKKEN, MAAR IS DAAROM 

NIET MINDER ESSENTIEEL IN ONS 
DAGELIJKS LEVEN.”

de kinesisten te kunnen vergoeden. Daarnaast kunnen 
universiteiten en hogescholen erbij worden betrokken. We 
moeten ook over de landsgrenzen kijken en over de reva-
lidatiesector heen samenwerken, een netwerk bouwen, 
waardoor de juiste patiënten de juiste hulp kunnen krij-
gen.”

“Het zorgbeleid bevindt zich deels bij de federale overheid, 
deels bij de Vlaamse overheid. Ook het beleid voor perso-
nen met een handicap en het gezondheidsbeleid zijn twee 
werelden.  Dat kan een belemmering zijn maar het is geen 
muur waar je niet over geraakt.”
“Postrevalidatie en preventie zijn in de zorg momenteel 
nog twee gescheiden werelden. Ik denk dat dit op dit mo-
ment zeer moeilijk of niet oplosbaar is. Middelen vrij ma-
ken voor preventie, voor probleemvermijdende zorg,  zit 
echt nog in een vroeg stadium. Mensen met een probleem 
dat om revalidatie vraagt, komen in een verhaal terecht 
waarbij extra problemen moeten worden voorkomen. Na 
de jongste staatshervorming is die federale bevoegdheid 
naar de regio’s, dus ook naar Vlaanderen overgedragen. 
We bouwen daar  stap voor stap  verder aan. Wat is de 
toekomst van de revalidatie? Waar willen we naartoe? 
Welke visie hebben we? En zo ver zijn we helaas nog niet. 
Het zal vooral zaak zijn de postrevalidatie niet te vergeten. 
We mogen ons niet enkel fixeren op revalidatie en revali-
datieziekenhuizen maar ook op de actoren die daarna in 
beeld komen.”

“De maatschappelijke financiële waarde van postrevali-
datie is nog niet berekend. Dat is een vraag die we aan 
gezondsheidseconomen zullen moeten stellen, maar of dat 
echt cijfermatig kan worden uitgerekend, betwijfel ik. Le-
venskwaliteit is heel moeilijk in cijfers en dus in budgetten 
uit te drukken, maar is daarom niet minder essentieel in 
ons dagelijks leven.”

KARINE MOYKENS
“TO WALK AGAIN HEEFT BAANBREKEND WERK VERRICHT IN HUN SECTOR, 

EN HOE MOEILIJK HET PAD OOK IS, ZE MOETEN BLIJVEN DOORGAAN.”
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“Het is een meerwaarde dat het project is vertrokken van-
uit een lokale verankering, omdat je gedreven mensen 
nodig hebt die geloven in een verhaal, elkaar vinden, en 
daarvoor al hun competenties, kennis en energie aanspre-
ken om het project op te starten en te laten groeien in een 
eerste fase.”
“Van zodra wij, als Vlaamse overheid, in het project zijn 
gestapt, hebben we gepleit voor het opzetten van een eco-
systeem, waardoor het initiatief kan uitbreiden naar 
Vlaanderen en ook naar België. Je kunt de waarde van een 
project moeilijk beperken tot een bepaalde regio. Subsidies 
die de opstart van een lokaal of regionaal project ondersteu-
nen, moeten op een bepaald moment leiden tot opschaling 
naar een Vlaams niveau, om het in aanmerking te kunnen 
laten komen voor recurrente financiële ondersteuning.”

“Om op korte tijd het project met exoskeletons met Vlaams 
overheidsgeld uit te breiden naar een groter Vlaams ni-
veau, ontbreken helaas te middelen, ook al weten we dat 
er een grote groep mensen gebruik van zou kunnen ma-
ken. Daarom zal fundraising waarschijnlijk altijd nodig 
blijven, zelfs als de medische kosten zoals het loon van de 
kinesisten gedragen zouden kunnen worden door de ziek-
teverzekering.”

“Delen van kennis en van patiënten is essentieel voor een 
project zoals REVAlution. Innovatie is een instrument dat 
precies dient om te delen. REVAlution heeft dat goed aange-
pakt. Er zijn de juiste contacten gelegd, ook naar het buiten-
land. Innovatie wordt beter door er met meerdere blikken 
en invalshoeken naar te kijken. Met de GDPR-wetgeving, 
die de privacy-afspraken rond het delen van gegevens om-
schrijft, is dat zeker in de medische sector geen sinecure. 
Daarvan ben ik mij  bewust, maar het is wel nodig.”

“Topprioriteit blijft om het project structureel te veranke-
ren. Daarvoor heeft het meer partners nodig, ook financi-
eel,  en daarvoor is dan weer een geografische uitbreiding 
nodig. Die groei is belangrijk maar tegelijk moeten de ken-
nis en de energie die momenteel REVAlution  drijven, goed 
worden vastgehouden.”

KARINE MOYKENS
“DIE GROEI IS BELANGRIJK MAAR 

TEGELIJK MOETEN DE KENNIS 
EN DE ENERGIE DIE MOMENTEEL 

REVALUTION  DRIJVEN, GOED 
WORDEN VASTGEHOUDEN.”
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Sarah De Bie en profwielrenner Wout van 
Aert zijn samen ambassadeurs, of meter en 
peter, van To Walk Again. Een heel bewust 
engagement. Sarah De Bie: “Toon Claes had ons 
uitgenodigd bij REVAlution en we hebben daarna 
onmiddellijk gezegd dat we dit wilden steunen. Ik 
heb ooit in het basket een sportblessure opgelopen 
maar dat was met niets te vergelijken met wat de 
mensen die bij To Walk Again revalideren doorma-
ken. Lopen, stappen en zelfs rechtstaan lijkt voor de 
meesten onder ons vanzelfsprekend maar dat is het 
eigenlijk niet.”
“We konden toen niet vermoeden dat Wout zich in 
de Tour van 2019 zo zwaar zou blesseren en zelf 
maandenlang zou moeten revalideren. De eerste 
voorzichtige stappen na zijn operaties heeft Wout 
bij REVAlution gedaan. Hij heeft de stapbeweging 
helemaal opnieuw moeten aanleren Wout kon niet 
meer stappen. REVAlution was voor hem ideaal. 
Hij kon er oefenen met de Zero G, waarmee hij kon 
leren stappen zonder risico om te vallen.”
“We vinden REVAlution uniek in België, ook omdat 
mensen met heel verschillende problematieken van 
mobiliteit op dezelfde locatie worden geholpen. We 
zijn van Herentals en Wout en ik konden hier samen 
onze schouders onder zetten, dat vonden we ook een 
plus.”
“We worden vooral ingezet om To Walk Again nog 
meer bekendheid te geven. In Vlaanderen groeit de 
bekendheid van To Walk Again, dat merken we wel. 
Marc Herremans is natuurlijk heel bekend en veel 
mensen kennen Wout. We doen dat meter- en peter-
schap heel graag. Iedereen bij de organisatie is super 
geëngageerd, ook alle vrijwilligers.”

SARAH DE BIE
“WOUT KON NIET MEER 
STAPPEN, REVALUTION 

WAS VOOR HEM 
IDEAAL.”

Consequente communicatie is tegelijk een  
essentiële onderbouw voor een succesrijke fund- 
raising. Fundraising is, anders dan in bijvoorbeeld de 
Noord-Amerikaanse of de Angelsaksische cultuur, 
geen evidentie. Fundraising vraagt in Europa veel 
overtuigingskracht. Bovendien is de vraag naar fun-
draising groter dan het potentiële aanbod, wat maakt 
dat fundraisinginspanningen moeten gebeuren in 
een zeer concurrentiële markt.

Overtuigende communicatie verloopt in dialoog, in 
betrokkenheid, ze is wederkerig, gebeurt digitaal in 
the moment, met het publiek als co-creator.  
Het blijvend sensibiliseren van de samenleving en 
van de beleidsmakers is essentieel. Dat kan door 
bestaande initiatieven met regelmaat onder de aan-
dacht te brengen maar ook door nieuwe deelwerven 
te creëren, die de impact van REVAlution kracht bij 
zetten. Het belang van het engagement als REVAlu-
tion ambassadeur van een lokaal sporticoon met in-
ternationale uitstraling zoals Wout van Aert, kan dan 
ook moeilijk worden overschat.

VOOR, MET 
EN DOOR 

DE DOELGROEP 
EN HET BREDE 

PUBLIEK

Een centrum dat in de lead wil zijn en blij-
ven moet permanent in dialoog zijn met de 
omgeving, niet alleen met de medische en 
paramedische spelers uit het ecosysteem 
maar ook met de ruime maatschappelij-
ke omgeving. Dergelijke dialoog vraagt om 
een structurele en volgehouden inspan-
ning, waarbij boodschappen op een cohe-
rente manier en met veel impact worden 
verstuurd en daarover ook dialogen ont-
staan.
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CIJFERS

286 KM

23,8

1.060.800 KM

816.000 MINUTEN

48.345

303.978

121,591 KM

VERSTE AFSTAND 
DIE EEN REVALIDANT 
H/T AFLEGT

AANTAL LITER 
TRANEN DAT IN 

HET REVALUTION 
CENTER IS 
GEVLOEID

OF 2,919 KEER DE AFSTAND AARDE-MAAN

OF 13.600 UUR (1,3 KEER DE KINETIJD!)

AANTAL KEER 
DAT ER 

GELACHEN 
WERD

het aantal stappen dat Emiel Bosmans 
bij ons zette in de robot. 

(hij houdt werkelijk álle data van elke 
sessie bij in een excel-file)

De afstand die diezelfde Emiel reeds 
aflegde met de robot. (of de afstand 

van Herentals naar Knokke-Heist)

TOTALE PENDELAFSTAND 
VAN ALLE REVALIDANTEN

TOTALE PENDELTIJD VAN 
ALLE REVALIDANTEN

CIJFERS

DANKWOORD

DANK AAN ALLE REVALIDANTEN 

DIE BEREID WAREN HUN PERSOONLIJK VERHAAL TE DELEN: 

BEN AMPE, DAVID BOEL, WIM GEVERS (†) EN LEONA SYEN, ROAN VAN 

BEERS, EDITH VAN HAEREN, PATRICK VANLAAR, LOUIS VAN LOMMEL, 

JOLIEN VAN LOY, JURGEN VERCAMMEN.

AAN MARC HERREMANS EN AAN PETER BELLENS, RIA BINST, 

DR TOON CLAES, SARAH DE BIE, LIEVEN DE MAESSCHALCK, 

FRÉDERICK GARROUSSE, EMMA GUETTARD, GRIET DE CEUSTER, 

HEIDI GILLEMOT, MYRIAM HEEREMANS, DR CARLOTTE KIEKENS, 

FRIJA LEUNENS, RUDY MATTHEUS, KARINE MOYKENS, 

ALEX SICCARD, WOUT VAN AERT, RUDY VAN BALLAER,

 FRANK VANDENBORRE, EN PATRICK WIJNS

DIE ALLEN ACTIEF HEBBEN BIJGEDRAGEN 

AAN DEZE PUBLICATIE.

AAN JAKUB KRATKY,  ELS PEETERS 

SOFIE WAHLEN EN EMELIE DE CEUSTER.

VERDER OOK AAN DE ANDERE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR: 

KOEN APERS, JOHAN DESCHUYFFELEER, BART HUYBRECHTS, 

JO SCHREURS EN CARLO VAN TICHELEN.

TOT SLOT HOUDEN WE ERAAN IEDEREEN TE DANKEN DIE DE GROEI 

VAN TO WALK AGAIN HEEFT MOGELIJK GEMAAKT. ER ZIJN DE VELE 

ANONIEME SYMPATHISANTEN EN DE VELE VRIJWILLIGERS EN KLEINE 

EN GROTE DONATEURS, DIE ALLEMAAL IN DE SCHADUW BLEVEN 

MAAR ZONDER WIENS INZET ER GEEN STEEN WAS VERLEGD. 

TOT SLOT DE SUBSIDIËRENDE OVERHEDEN EN IN HET BIJZONDER 

EFRO EN DE PROVINCIE ANTWERPEN, ZONDER HUN STEUN WAS 

REVALUTION NIET MOGELIJK GEWEEST.

52 KM
GEMIDDELDE 
AFSTAND
DIE EEN 
REVALIDANT 
AFLEGT TOT 
REVALUTION
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