
De bekende rood-witte stok is al meer dan honderd jaar het hulpmiddel waarmee 
slechtziende en blinde mensen de straat op gaan. De slimme taststok Mobilo zorgt voor 
een aanzienlijke mobiliteitsverbetering. Ontwikkeld door I-Cane en sinds vorig jaar in 
productie bij VDL. “Hiermee kunnen we wereldwijd miljoenen mensen helpen.”

Mobilo helpt blinden op weg
Een stok die voorkomt dat een blinde 
ergens tegenaan botst tijdens een wan-
deling of een bezoekje aan de winkel 
of het café. Dat was het idee van Huub 
Grooten ergens in 2004 na afl oop van 
een discussie bij de Lions-club.

“We brengen mensen naar de maan, 
we hebben mobiele telefoons, naviga-
tiesystemen en noem maar op,” zegt 
Martijn van Gurp, sinds 2012 aan het 
roer van I-Cane, “dan moet een digitale 
taststok met slimme sensoren toch ook 
niet zo moeilijk zijn”. In de kelder van 
zijn huis ging Grooten aan de slag. Het 
duurde ruim tien jaar voordat de Mobilo 
in zijn huidige vorm gereed was. 

Vrijheid
“We zijn in 2013 naar Sittard-Geleen 
verhuisd en hier zo’n beetje opnieuw 
begonnen. De eerste versie bleek in de 
praktijk te groot en te zwaar te zijn.” 

Toen zorgverzekeraar Achmea liet 
weten de taststok in de vergoedingen 
op te willen nemen, ging het snel. Vorig 
jaar werd de Mobilo gepresenteerd. 
“Samen met producent VDL heeft ons 
kleine team met inzet en doorzettings-
vermogen in zeer korte tijd een slanker 
en beter model gebouwd. Na uitgebrei-
de tests in de praktijk is de Mobilo nu 
beschikbaar. Achmea vergoedt de volle 
honderd procent. We verwachten daar-
om dat de vraag snel zal toenemen. We 
gaan nu ook de grens over. In Dene-
marken werd de Mobilo al geleverd. 
Binnenkort volgen Zweden, Duitsland 
en België. Wereldwijd zijn er miljoenen 
blinde mensen. Dit product geeft hen 
meer vrijheid, meer mogelijkheden om 
mee te doen in de maatschappij.”

Schijfje
Een bewegend schijfje onder de duim 
waarschuwt de gebruiker voor obsta-

kels op hoofdhoogte. Maar de Mobilo 
kan en doet veel meer. De stok wordt 
draadloos gekoppeld aan de mobiele 
telefoon. Daarop draait een speci-
aal ontwikkelde app. “Je kunt routes 
opslaan en zo een persoonlijke biblio-
theek opbouwen. Naar de bakker, de 
winkel of het terras; waarheen je maar 
wilt. Nu kan de route de eerste keer het 
beste gelopen worden met een begelei-
der. Die fungeert dan als de ogen van 
de blinde. We werken ook aan een sys-
teem waarbij dat ‘voorlopen’ niet meer 
nodig is. Een soort Tom-Tom, maar dan 
speciaal voor voetgangers.”

I-Cane is gevestigd in hartje Sittard, 
boven de VVV. “Midden tussen de men-
sen, daar voelen we ons het beste thuis. 
Dit is voor ons een inspirerende plek 
om te werken, in zo’n pand van ruim 
400 jaar oud.”
   www.i-cane.org

Dit product geeft 
hen meer vrijheid, 
meer mogelijkheden 
om mee te doen aan 
de maatschappij.
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