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Situering 
In de huidige maatschappij worden steeds meer mensen ouder, waardoor neurologische aandoeningen 
steeds vaker voorkomen. Voor sommige aandoeningen, zoals multiple sclerose (MS) en beroertes, vormt 
revalidatie, naast de medische opvolging, een hoeksteen van de behandeling. Door een optimale 
revalidatie kunnen personen met MS of een beroerte bijvoorbeeld terugkeren naar de thuissituatie. Hoewel 
het algemeen geweten is dat beweging en oefening belangrijk is in neurologische populaties, blijven er nog 
tal van vragen onbeantwoord. In de klinische wereld blijft er bijvoorbeeld onzekerheid over de selectie en 
interpretatie van de juiste uitkomstmaten, de interferentie tussen cognitie en motoriek, specifieke 
symptomen als motorische vermoeidheid, het effect van specifieke actieve oefeningen voor het bovenste 
en onderste lidmaat (taak- versus functiegericht) op het functioneren in het dagelijkse leven en 
neuroplasticiteit, het effect van hersenstimulatie op het herstel, de waarde van virtuele leeromgevingen en 
technologie bij het ondersteunen van de revalidatie en de invloed van sporten op het dagelijks leven 
enzovoort. Anderzijds zijn er ook vragen naar de onderliggende redenen voor herstel of verbetering in het 
dagelijks functioneren. Door het nagaan van de neurofysiologische mechanismen van bepaalde 
revalidatietechnieken, kan hierop een antwoord geboden worden.  
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Onderzoeksactiviteiten  
De Senior onderzoekers ontwikkelden expertise in het domein van neurologische revalidatie bij patiënten 
met MS, maar ook bij personen met andere neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson of 
een beroerte.  
Onderzoekers onder leiding van Prof. Dr. Feys richten zich voornamelijk op het klinisch toegepaste 
onderzoek, om de evaluatie en klinische behandeling van patienten met neurologische aandoeningen te 
verbeteren, dit onder meer door het gebruik van revalidatietechnologie (I-travle,http://i-travle.tumblr.com).  
Prof. Dr. Meesen en zijn team gaan uit van het ontrafelen van de onderliggende mechanismen van 
revalidatie bij neurologische patiënten door het gebruik van transcraniale stimulatie en het toepassen van 
gelijkstroom op de schedel. Verder wordt er gewerkt aan het uitbouwen van expertise op het gebied van 
neuro-imaging. Binnen REVAL wordt eveneens samengewerkt met andere clusters rondom thema’s van 
revalidatietechnologie, trainingsleer, bewegingsanalyse van schouder- en armbewegingen, motorisch leren 
en kwalitatief onderzoek. 
Prof. B. Van Wijmeersch leidt klinische trials en is actief betrokken bij zowel immunologisch, 
neurofysiologisch en revalidatie-onderzoek. 
 
Operationele methoden en technieken 
Er bestaat expertise op verschillende gebieden binnen de onderzoeksgroep neurologische revalidatie.  
 
Klinisch onderzoek 
Objectieve en subjectieve meetinstrumenten voor zowel het bovenste als het onderste lidmaat 
Onderzoek van motorische leerprocessen met behulp van custom made sensors 
 
 
Neurofysiologisch onderzoek  
Transcraniale magnetische stimulatie (TMS) 
Medische beeldvorming (MRI) 
Neuronavigatie (Brainsight) 
Stimulatie met behulp van gelijkstroom (tDCS, TENS) en wisselstroom (tACS, tRNS) 
Oppervlakte elektromyografie 
 
Bewegingsregistratie 
Het registreren van dagelijkse activiteit met behulp van accelerometers zoals Actigraph en Withings 
Het registreren van het evenwicht en gangpatroon met verschillende verplaatsbare meetapparatuur 
(Gaitrite, APDM) 
Het registreren van oogbewegingen met behulp van BlueGain EOG 
Registratie van multi-ledematen coördinatie  
 
Technologie in de revalidatie 
Het gebruik van technologie (Haptic Master, Hydra Razer, TagTrainer Symbio therapy, Diego Tyromotion) 
voor de revalidatie van het bovenste lidmaat.  
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Dienstverlening (indien van toepassing) 
De leden van de onderzoeksgroep voorzien regelmatig voordrachten op tal van internationale en nationale 
congressen of voor farmaceutische bedrijven in MS, geven medewerking aan verschillende initiatieven om 
het bewegen bij personen met MS te bevorderen en verzorgen workshops voor personen in het klinisch 
werkveld (www.movetosport.be). Prof. dr. P. Feys is huidig voorzitter van RIMS, het Europese netwerk voor 
revalidatie in MS (www.eurims.org).  
 
Samenwerking 
De onderzoeksgroep neurologische revalidatie werkt nauw samen met verschillende onderzoeksgroepen 
voor het ontwikkelen van virtuele leeromgevingen voor revalidatierobotica en klinisch gericht gebruik van 
sensoren, waaronder het Expertise Centrum voor Digitale Media (Prof. Karin Coninx) en het Instituut voor 
materiaalonderzoek (Prof. Michael Daenen en Prof. Ronald Thoelen). De onderzoeksgroep heeft 
verschillende nationale en internationale samenwerkingen, zoals met ETH Zurich (Prof. Nicole Wenderoth, 
Prof. Roger Gassert en Olivier Lambercy), Georg-August Universiteit Gottingen (Prof. Michael Nitsche) de 
Katholieke Universiteit van Leuven (Prof. Stephan Swinnen), IMOB (Prof. Tom Brijs), Kenniscentrum 
Adelante in Hoensbroeck (Prof. Henk Seelen, Universiteit Aarhus (Prof. Ulrik Dalgas), University of St-Louis 
(Joanne Wagner), Plymouth University (Prof. Jonathan Marsden) en andere.  
De onderzoeksgroep werkt samen met klinische centra zoals de Vlaamse MS centra in Overpelt (RMSC), 
Melsbroek (NMSC) en Brasschaat (De Mick) en revalidatiecentra in Lanaken en Herk-de-Stad. Er is ook 
samenwerking met de Vlaamse MS Liga. 
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