HUR SmartTouch in de praktijk
UMCG Groningen en Recura over het gebruik en inzet van HUR SmartTouch en
apparatuur binnen hun organisatie

UMCG Groningen onderzoekt Healthy Ageing
Healthy Ageing is een van de meest belangrijke thema’s voor het UMCG. Samen
met universiteiten wordt er een groot deel van het onderzoek naar dit
onderwerp gedaan. Onderzoek naar ouder worden vraagt om een
multidisciplinaire aanpak. In Groningen wordt het thema Healthy Ageing
bekeken als een gezamenlijke uitdaging voor het UMCG, de universiteit van
Groningen, de Hanze Hogeschool en verschillende regionale, nationale en
internationale partners.
UMCG heeft voor HUR oplossingen gekozen om het mogelijk te maken de juiste
data te kiezen. Hun visie is om de patiënt en zijn progressie continu te volgen
tijdens een verblijf in het UMCG. HUR SmartTouch software biedt de
mogelijkheid feedback te leveren van de voortgang en onderzoeksgerelateerde
informatie op te slaan. In Beatrixoord, het revalidatiecentrum van het UMCG,
werken ze met HUR sinds 2 jaar. Een van de belangrijkste reden voor het kiezen
van HUR apparatuur is de voortdurende ontwikkeling van de apparatuur en de
software.
.

Recura Revalidatie gebruikt HUR SmartTouch
rapporten voor evaluatie van revalidatiepatiënten
Recura Revalidatie is een uniek revalidatiecentrum. Recura is namelijk een
samenwerking tussen Evean (bejaardentehuis) en het Zaans Medisch centrum.
De organisatie biedt een kort revalidatieprogramma aan voor ouderen. Na een
operatie kunnen mensen revalideren in een vriendelijke omgeving vlakbij het
ziekenhuis. Patiënten kunnen hier revalideren van een heup/schouder of knieoperatie, hartfalen of een botfractuur.
Recura gebruikt HUR SmartTouch omdat HUR apparatuur makkelijk in gebruik is.
De weerstand is laag en met het gebruik wordt alle data van de patiënten door
middel van de software opgeslagen. De voortgang van de patiënten kan
makkelijk worden gevolgd en worden besproken in de multidisciplinaire
vergaderingen met doctoren en fysiotherapeuten. De rapporten geven een
indicatie van de conditie van de patiënt en laat zien wanneer hij of zij het
centrum zou kunnen verlaten.
HUR APPARATUUR BIJ RECURA
REVALIDATIE
2 Pulleys
Adduction/Abduction Rehab
Push up/Pull Down Rehab
Leg Ext/Curl Rehab Legpress
Rehab Abdomen/Back Rehab

Het HUR concept is nu ook
geïntroduceerd op andere locaties
van Evean. In een bejaardentehuis
hebben ze al 2 HUR machines. Het
plan voor de toekomst is om meer
locaties met HUR apparatuur te
hebben.

UMCG Beatrixoord beschikt over
onderstaande HUR apparaten:
Legpress Incline
Leg Ext/Curl Rehab
Abdomen/Back Rehab
Dip/Shrug EA
Twist EA
Optimal Rhomb Rehab
Push up/Pull Down Rehab ChestPress
Rehab
Pulley

UMCG Ziekenhuis beschikt over de
volgende apparaten:
Pulley
Legpress
Optimal Rhomb Rehab
ChestPress Rehab
Leg Ext/Curl Rehab

