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Innovatieve Smartglass rolstoelbesturing voor het eerst vergoed in
Nederland
De Duitse techstartup Munevo ontwikkelde een Smartglass applicatie waarmee je vrijwel elk type
elektrische rolstoel kunt besturen door middel van hoofdbewegingen. Munevo Drive werd geboren uit een
idee van een groep studenten aan de TU München. Inmiddels heeft het bedrijf ruim twintig werknemers.
Het innovatieve systeem wordt al sinds 2019 vergoed in Duitsland en is sinds kort ook beschikbaar in
Nederland. WMO-distributeur Welzorg keurde de eerste aanvraag goed voor ALS-patiënt Peter Snoek uit
Maastricht.
Munevo Drive betekent voor rolstoelgebruikers met een beperkte handfunctie een grote winst in vrijheid,
zelfredzaamheid en daarmee ook levenskwaliteit. Peter Snoek, de eerste Nederlandse gebruiker van
Munevo Drive, is erg enthousiast: “Mijn handfunctie gaat met de dag achteruit. Op deze manier hoop ik nog
een tijd redelijk zelfstandig te kunnen zijn”. De mogelijkheden van de Smartglass zijn talrijk. Zo kunnen
gebruikers ook een robotarm bedienen, fotograferen, smart-home oplossingen aansturen en
noodoproepen plaatsen.
Erwin Punte, Specialist Electronica en
Besturingstechniek bij Welzorg, begeleidt
cliënten in hun keuze van een rolstoelbesturing.
“Als er sprake is van een progressieve
aandoening, is het belangrijk om ook te kijken
naar de mobiliteit in een later stadium”. Erwin’s
eerste ervaringen met Munevo Drive zijn
positief: “Ik geloof zeker dat dit een goede
oplossing is voor mensen met een beperkte
handfunctie. Een goede controle van het hoofd
en nekstabiliteit zijn daarbij wel van belang”.
Het innovatieve systeem is vooralsnog
beschikbaar
voor
een
selecte
groep
rolstoelgebruikers. Bij voldoende handfunctie
zal eerder worden gekozen voor een
(aangepaste) joystickbesturing. “In zulke
gevallen is dit ook een adequate, maar
goedkopere oplossing”, aldus Erwin.
Voor vragen of voor het inplannen van een user test
kan contact worden opgenomen met Claudiu
Leverenz
(CEO
Munevo
GmbH)
via
info@munevo.com.

Op de foto ziet u rolstoelgebruiker Peter Snoek, samen met
Erwin Punte (Welzorg) en Niels Meyer (Munevo) op het
moment dat Peter zijn Munevo Drive ontvangt.

