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ONDERDELEN
Drive by wire voor mensen met lichamelijke beperking

Foto’s: B&S Autoaanpassing

Joystick-besturing houdt mindervalide langer mo  biel

Voor mensen met een zeer beperkte spierfunctie was autorijden meestal uit den

boze. B&S Autoaanpassing uit Hoorn introduceert een nieuwe joystick-besturing

waarmee de mindervalide met hetzelfde ‘gemak’ een auto bestuurt als een elektri-

sche rolstoel. Het systeem is volledig af te stellen op de mogelijkheden van de ge-

bruiker en vergt minder inbouwtijd.

Mensen met een serieuze lichamelijke beper-
king hebben het in ons land niet bepaald ge-
makkelijk als het gaat om mobiliteit. Openbaar
vervoer is geen optie vanwege de ontoeganke-
lijkheid en individueel vervoer in de vorm van
een eigen aangepaste auto blijft vaak een
droom. De kosten, nodig om een auto aan te
passen, moeten steeds vaker zelf betaald wor-
den. De gemeenten verlenen slechts bij hoge uit-
zondering subsidie.
Toch is dit voor de (auto) aanpasbranche geen
reden om bij de pakken neer te zitten. Nieuwe
ontwikkelingen, vaak uit het buitenland, blij-
ven zich aandienen en steeds vaker maakt men
gebruik van intelligente elektronica die de te-
kortkomingen van de mindervalide compen-
seert.

Elektrisch in plaats van hydraulisch
De auto is voor mindervaliden het ultieme ver-
voermiddel, mits uiteraard de beperkingen dat
toelaten. Een hydraulisch aangestuurde joystick-
besturing maakt het voor mensen met een li-
chamelijke beperking toch mogelijk om
zelfstandig een auto te besturen. De montage
blijkt echter een behoorlijke ingreep, daarnaast
is het afregelen een tijdrovende klus omdat de
drukregeling nog voornamelijk mechanisch
wordt geregeld. Voor mensen met een zeer be-
perkte spierfunctie is het systeem helaas niet ge-
schikt, omdat de bediening teveel kracht
vereist. Autorijden bleek voor deze doelgroep
technisch niet haalbaar.
Daar lijkt nu verandering in gekomen te zijn
met de onlangs geïntroduceerde joystick-bestu-
ring van het Duitse bedrijf Paravan. Het heet
SpaceDrive en is geënt op het Amerikaanse
EMC-systeem, dat voorheen door Paravan werd
geïmporteerd. Beide systemen werken met

snelle elektromotoren die stuur-, rem- en gasbe-
weging voor hun rekening nemen. Verschil tus-
sen beide is dat Paravan werkt met dubbele
elektromotoren en EMC met één die dubbel is
gewikkeld. In beide gevallen betreft dit een vei-
ligheidsvoorziening.

Snel op positie
SpaceDrive is mogelijk geworden dankzij de be-
schikbaarheid van betrouwbare, snelle elektro-
motoren met positiebepaling, die aangestuurd

worden via een CAN-bus vanuit een centrale re-
geleenheid. Dat zijn belangrijke eigenschappen
om bijvoorbeeld de besturing uit handen te
geven. Maar laten we eerst kijken hoe het sys-
teem is opgebouwd.

Pienter pookje

Het standaardstuurwiel blijft beschikbaar én bruik-
baar, voor de valide bestuurder. De mindervalide
stuurt, remt en geeft gas via de intelligente joys-
tick op de middenconsole. SpaceDrive maakt auto-
rijden mogelijk voor mensen met een zeer
beperkte spierfunctie.
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We beginnen met de besturing. De stuuras
wordt net onder het stuur ter hoogte van de pe-
dalen doormidden gezaagd om er een tandwiel
op te lassen. Daarna worden de beide helften
weer met elkaar verbonden. Voor de rest blijft
de originele stuurinrichting, inclusief het stuur,
intact. Het tandwiel wordt aangedreven door de
stuurmotor.
De plaats waar het tandwiel op de as wordt ge-
last is afhankelijk van de plek waar de stuurmo-
tor bevestigd kan worden. De bevestiging is
zodanig dat deze met een vergrendelpin eenvou-
dig van het tandwiel is te halen zodat men ‘nor-
maal’ met het bestaande stuurwiel kan sturen.
Deze inrichting heeft als consequentie dat in-
dien men met joystick-besturing rijdt, het stuur
normaal meedraait.
De stuurmotor wordt aangestuurd door de cen-
trale regelunit. De regeling is zodanig dat als de
bestuurder de joystick loslaat, de unit de wielen
altijd in de recht-uit-stand terugbrengt. De reac-
tiesnelheid van de joystick-besturing is snel-
heidsafhankelijk, en neemt af naarmate de
snelheid hoger wordt.

Eén motor, twee functies
Gas geven en remmen geschiedt met een snelle
elektromotor met positiebepaling. Beide func-
ties worden verzorgd door één motor, waarmee
voorkomen wordt dat gelijktijdig geremd en
gasgegeven kan worden.
De elektromotor is links naast het rempedaal
gemonteerd. Op de as van de motor zit een arm
met op het uiteinde een rol die over de ‘voet’
van het rempedaal loopt. Op het moment dat de
remactie geactiveerd wordt, draait de rol over
de ‘voet’ en drukt zo het pedaal naar beneden.
De bewegingssnelheid van de rol is vanuit de re-
gelunit zo in te stellen dat de bestuurder een be-
heersbare controle over de remactie heeft. Dit is
overigens per geval in te stellen.
Na een remactie keert de motor terug in zijn
nulstand, waarbij niet geremd en geaccelereerd
wordt.
Het bedienen van het gaspedaal gaat via een ka-
beltje. Dat wordt aangetrokken op het moment
dat de elektromotor ten opzichte van de remac-
tie andersom beweegt.

Fantastisch flexibel
SpaceDrive biedt ten opzichte van het conventi-
onele hydraulische systeem eigenlijk alleen
maar voordelen. Ten eerste is de inbouwtijd aan-
zienlijk teruggebracht. B&S verwacht ongeveer
één week nodig te hebben om het systeem in
een (bestel)auto te bouwen. Ter vergelijking:
voor het hydraulisch systeem staan drie weken
inbouwtijd.
Het andere grote voordeel is de plus voor de
doelgroep. SpaceDrive is geschikt voor mensen
met een zeer beperkte spierfunctie (vooropge-
steld dat het CBR akkoord gaat) omdat het zo
licht en makkelijk is te bedienen zonder af-
breuk te doen aan de rijeigenschappen én daar-

Dit wordt de nieuwe werkplek van de minderva-
lide bestuurder. De doelgroep voor het Space-
Drive-systeem is over het algemeen rolstoelgebon-
den en gaat met stoel en al achter het stuur zitten.

Hier ziet u de stuurmotor die naast de stuuras is
gemonteerd met daaronder de gecombineerde
rem/gasgeefmotor.

De gecombineerde rem/gasgeefmotor wordt naast
het rempedaal gemonteerd, zodanig dat de witte
rol over de voet van het pedaal loopt.

Aan de achterzijde van de motor ziet u het kabel-
tje dat is aangesloten op het gaspedaal.

Laat u zich niet afschrikken door de hoeveelheid
draden. Die worden later netjes weggewerkt. Het
systeem, waaronder de centrale regelunit, is dub-
bel uitgevoerd om uitval te voorkomen.

De stuurmotor komt naast de stuuras van het voer-
tuig. Op de stuuras wordt een tandwiel gemon-
teerd dat kan worden aangedreven door de
stuurmotor. We schrijven nadrukkelijk ‘kan’ omdat
de stuurmotor zo verschoven kan worden dat die
niet meer in contact staat met het tandwiel. Zo kan
een valide bestuurder normaal met de auto rijden.

Beide motoren in beeld. Inbouw vereist wel vol-
doende ruimte bij de pedalen, maar dat is over het
algemeen bij busjes geen probleem. Nog een ver-
eiste is een automatische versnellingsbak.

Ook de energievoorziening is dubbel uitgevoerd.
Die heeft een eigen batterij die wordt gevoed door
de dynamo van de auto. Om de conditie op peil te
houden heeft de energievoorziening een eigen re-
gelunit die het laadregiem bepaalt. Dit om er zeker
van te zijn dat zodra de boordspanning wegvalt
het back-upsysteem invalt.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



ONDERDELEN
Drive by wire voor mensen met lichamelijke beperking

aparte gas/remschuif met voor- en achterwaart-
se beweging verzorgd.
Het is zelfs mogelijk om een elektronisch mini-
stuur met geïntegreerde armsteun te monteren.
Ideaal voor personen die moeite hebben met de
doseerbaarheid van een joystick.

Veiligheid boven alles
We kunnen ons voorstellen dat bij u de vraag
opkomt of het wel verantwoord is om mensen
met een dermate beperkte spierfunctie achter
het stuur te zetten. Technisch is immers bijna
alles mogelijk.
Om met de rijvaardigheid van de mindervalide
te beginnen; het CBR heeft daar een speciaal
traject voor ontwikkeld. Allereerst wordt samen
met een arts bekeken wat de fysieke mogelijkhe-
den van de aankomend bestuurder zijn. Daarna
volgt de persoon in kwestie rijlessen, net als ie-
dere andere kandidaat. Er zijn in ons land drie
rijscholen die de beschikking hebben over een
voertuig met allerhande aanpassingen waaron-
der joystick-besturing.
De kandidaat moet, zodra hij of zij daar klaar
voor is, gewoon examen doen waarbij dezelfde
regels gelden als voor een reguliere kandidaat.
De technische aanpassingen aan de auto zijn
zeer veilig uitgevoerd. Om te voorkomen dat het
systeem door een storing weigert, is het dubbel

Menig garagebedrijf
krijgt wel eens vra-
gen over speciale
aanpassingen die
klanten nodig den-
ken te hebben om
prettig te kunnen
blijven rijden. Vragen
waar u niet altijd zo-
maar antwoord op
kunt geven omdat
het niet alleen gaat
om wat er technisch
mogelijk is, maar ook
omdat regelgeving
een belangrijke rol
speelt.
De bedrijven die zich

bezighouden met
deze materie zijn
verenigd in de Auto-
aanpassers Neder-
land (AAN), dit is een
sectie van de RAI af-
deling Speciale Voer-
tuigen. De aangeslo-

ten bedrijven zijn
verspreid over ons
land en het doel van
de vereniging is om
mensen zo lang en
veilig mogelijk mo-
biel te houden. Door
samenwerking drukt
men de kosten en
wisselt men kennis
en kunde uit. Daar-
naast kunnen zij u of
uw klanten informe-
ren omtrent de for-
mele weg die nu
eenmaal hoort bij
een autoaanpassing
voor een minderva-

lide bestuurder.
Maar ook voor klan-
ten die bijvoorbeeld
moeite hebben met
in- en uit de auto
stappen. U zult ver-
steld staan van de in-
genieuze oplossin-
gen die in de loop
der jaren zijn ont-
wikkeld om fysieke
gebreken te compen-
seren. �

Meer informatie over mogelijk-

heden, wetgeving en codes op het

rijbewijs vindt u op 

www.mobiliteitsdagen.nl

AAN: maatwerk door specialisten

De gecombineerde
rem/gasgeefmotor 

opengewerkt.

Stuurmotor en bijbehorend tandwiel
dat om de bestaande stuuras van de
auto wordt gemonteerd.

Met de laptop wordt het elektronische systeem
optimaal geprogrammeerd.

Plug and play, de Check Control detecteert dat er
een ander bedieningselement in het systeem is op-
genomen, configureert dat en geeft het vervolgens
vrij om te gebruiken.

De Check Control vervult een centrale
rol in het systeem. Het controleert voor
een rit of het systeem paraat is en heeft
een foutcode-uitleesmogelijkheid.

bij zeer eenvoudig met de laptop is af te stem-
men op de fysieke mogelijkheden van de be-
stuurder.
U moet bij dit laatste bijvoorbeeld denken aan
de reactietijd van de remactivering om de vrije
slag van de reminstallatie te compenseren. De
kracht die nodig is om de joystick te bedienen is
in te stellen door de mechanische beweging te
dempen met bijvoorbeeld een veer.
Ook in de ‘bedieningshardware’ is er veel indivi-
duele keuze. Wil men met één joystick zowel
sturen, remmen als gas geven, dan kiest men
voor de 4-weg joystick. Door er een plaatje in te
leggen kan die veranderd worden in een 2-weg
systeem en wordt gas geven en remmen met een
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uitgevoerd. Ook de energievoorziening kent een
back-up. Die heeft een eigen accu die inschakelt
op het moment dat de hoofdaccu uitvalt.
Voor iedere start doet het systeem een uitge-
breide functiecheck waarbij gecontroleerd
wordt of alle hardware is aangesloten en functi-
oneert. Deze Check Control is ook te gebruiken
voor het uitlezen van foutcodes.
Het systeem is goedgekeurd door de TÜV en ook
het CBR is enthousiast over de mogelijkheden
van SpaceDrive.

Rolstoelbediening
Je mag ervan uit gaan dat kandidaten die in
aanmerking komen voor een dergelijke voorzie-
ning zich voortbewegen in een elektrische rol-
stoel met, u raadt het al, joystick-besturing. Het
zou ideaal zijn als de bestuurder met één bedie-

ningspaneel beide ‘voertuigen’ kan besturen.
Daar wordt op het ogenblik aan gewerkt. Het
maakt voor de regelunit immers niet uit waar
het signaal vandaan komt, als de waarde en in-

houd maar op elkaar zijn afgestemd. Je zou
zelfs de mogelijkheid kunnen opperen om het
voertuig onbemand te laten rijden en de stuur-
signalen via de ether naar de regelunit te stu-
ren.
De mogelijkheden van dit systeem zijn bijna on-
begrensd en het vergt een relatief kleine in-
greep om een standaardauto om te toveren tot
een high tech joystick-bestuurd voertuig.
We weten dat veel autofabrikanten ook met
joystick-besturing experimenteren en al kant-
en-klare prototypes hebben. Het grote probleem
echter is de automobilist zelf. Wie gewend is
aan een normaal stuurwiel zal behoorlijk veel
tijd nodig hebben om een joystick-bestuurde
auto fatsoenlijk op de weg te houden. �

Hans Doornbos

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

In het maartnummer van Auto & Motor
TECHNIEK jaargang 1998 hebben we uit-
gebreid aandacht besteed aan de hydrau-
lisch aangestuurde joystick-besturing. U
kunt het artikel nalezen op www.AMT.nl
onder Archief/Interieur/Algemeen (Auto
Aanpassers Nederland: maatwerk door
specialisten (1998-03)).

B&S Autoaanpassing
beleefde in 2005
haar vijfentwintigja-
rig bestaan. In de af-
gelopen 27 jaar is er
een hoop veranderd.
Leefden ze vroeger
hoofdzakelijk van
het aanpassen van
auto’s, tegenwoordig
zijn ze veel breder
geworden. ”Dat
moet ook wel, want
de autoaanpaswe-
reld is een harde”,
aldus Siem Dam, al-
gemeen directeur
van B&S. “We heb-
ben als branche een
mager jaar achter de
rug. De overheid
trekt zich steeds
meer terug op het
gebied van de subsi-
dieverstrekking en
de doelgroep heeft
over het algemeen
niet voldoende geld
om én een auto aan
te schaffen én de
aanpassing te beta-
len. Kijken we bij-
voorbeeld naar het
inbouwen van joy-
stick-besturing dan
praat je in Nederland
jaarlijks over acht tot
tien opdrachten.
Daar ben je onge-

veer drie maanden
mee bezig, maar die
koek moet wel ver-
deeld worden over
een drietal specialis-
tische aanpasbedrij-
ven zoals het onze.”
Ook het auto aan-
passen verandert.
“Auto’s zitten tegen-
woordig boordevol
elektronica en het is
voor ons de uitda-
ging daarop in te
spelen. Het Space-
Drive-systeem van
Paravan is daar een
aardig voorbeeld
van. Die ontwikke-
ling mag je als be-
drijf niet missen, het
betekent continuï-
teit, zeker in moei-
lijke tijden. En steeds
vaker komen we au-
to’s tegen waar we
ons op het CAN-bus
(comfort) systeem
moeten begeven om
bijvoorbeeld de be-
diening te verande-
ren. Het vereist
diepgaande kennis.”

Zitkennis
“Daarnaast werken
we veel voor bedrij-
ven en overheden.
Wij hebben veel ken-

nis op het gebied
van zitten en leveren
op ‘maat’ gemaakte
stoelen waar een
werknemer zonder
problemen een hele
dag op kan vertoe-
ven zonder ‘s avonds
gebroken te zijn. Die
stoelen ontwikkelen
we niet alleen, we
onderhouden ze ook
en als het nodig is re-
viseren we ze.
We importeren zelf
rolstoelen uit Zwe-
den en passen die
eventueel aan. Sinds
kort zijn we gestart
met de verkoop van
hulpmiddelen via in-

ternet. Dat loopt
boven verwachting.
Zo proberen we
werk en kennis in
huis te halen en het
bedrijf te laten flore-
ren”, aldus Siem
Dam.
En het gaat goed,
het bedrijf heeft in-
middels ook een ves-
tiging in Uitgeest en
mag tot de top van
de autoaanpassers
worden gerekend. �

Kijk ook eens op 

www.bsautoaanpassing.nl waar u

nog meer achtergrondinformatie

over het bedrijf en de activiteiten

kunt vinden.

Steeds op zoek naar
nieuwe  producten

“Constant zijn we op zoek naar activiteiten die
passen bij ons bedrijf en de basis verbreden. Een
voorbeeld daarvan zijn de terreinstoelen die we
voor de voetballers van Ajax en FC Utrecht hebben
gemaakt.”

Mooi aan het systeem is, dat het echt volledig is af
te stemmen op de mogelijkheden van de minder-
valide. Zo kan gestuurd worden met het miniwiel,
of met de joystick. In die laatste kan ook nog de
rem-/gasgeeffunctie geïntegreerd worden. We pra-
ten dan over een 4-weg systeem. Rijdt de klant lie-
ver met gescheiden bedieningselementen, dan
kiest hij bijvoorbeeld voor de 2-weg joystick en de
elektronische digitale 2-weg gas/remschuif.
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