
 
 

Mobiele energetische  
headset meet longfunctie 
COVID-19 patiënt thuis 

  
Inspanningstesten waarbij de longfunctie wordt 
gemeten geven een goede indicatie van de ener 
giehuishouding (metabolisme). ‘Longfunctieme
-tingen zijn belangrijk om de energiebelasting 
van mensen vast te stellen in een herstel- of 
werkomgeving,’ vertelt Ronald van Doorn, ma-
nager Technology van Technologiebedrijf Reli-
tech. De longfunctie wordt nu nog gemeten bij 
inspanningstests in een statische lab-omgeving 
waarbij voor het meten gebruik wordt gemaakt 
van mondmaskers. Dat kan ook anders. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen met het UMCG ontwerpt Relitech binnen 
het Research Center of Excellence SPRINT een 
slimme, mobiele, handzame energetische headset 
die  longfunctie kan monitoren in de thuissituatie, 
op het werk of in een revalidatieomgeving. ‘Onze 
mobiele headset maakt thuisdiagnostiek mogelijk 
en is daarmee uitermate geschikt voor mensen die 
in quarantaine herstellen van COVID-19,’ aldus Van  
Doorn. Het technologiebedrijf uit Nijkerk heeft 
meer dan 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van 
slimme apparatuur die longfunctie real-time meet.  

 

Eenvoudig en handzaam in gebruik 
Het principe van de nieuwe mobiele energetische 
headset is eenvoudig en handzaam, vertelt de ma-
nager Technologie: ‘De gebruiker krijgt een soort 
microfoon voor de mond aangemeten uitgerust 
met unieke sensoren die de zuurstofopname en 
CO2-productie tijdens gebruik real-time kan meten. 
Op basis van de gegenereerde data kan een ener-
giebelastingplan op maat worden gemaakt om de 
arbeidsprestatie of de revalidatie te optimaliseren.’  
 

Snel naar de markt brengen 
Op dit moment zit het ontwerp van de energetische 
headset in de proof-of-conceptfase. Gezien de te 
verwachten vraag naar de headset vanuit revalida-
tiehoek voor coronarevalidatie, is haast geboden 
het product naar de markt te brengen. Ronald van 
Doorn is optimistisch en enthousiast: ‘Ik heb goede 
hoop dat we na de zomer kunnen starten met kli-
nische tests. Het ontwerp en de state-of-the-art 
technologie is in ieder geval beschikbaar.’ # 
  

Contact 

Wilt u meer informatie over de energetische head-
set? Mail SPRINT: c.c.roossien@umcg.nl 
 
 

Meer info over Relitech vindt u op www.relitech.nl  
 

Nieuwsbrief 

 

Groningse COVID-19 Rehab-website trekt  
wereldwijd de aandacht 
  

Begin april openden Lode en ProCare de website COVID-19 Rehab. De web-
site is een intrigerende bron van multidisciplinaire kennis waar wetenschap, 
industrie en zorg samenkomen om gezamenlijk oplossingen te vinden voor 
de COVID-19-pandemie. ‘Door kennis te bundelen en te delen, proberen  we 
zorginnovatie te versnellen,’ zegt Paul Mulder. Paul is Senior Business Deve-
lopment Specialist bij Lode Holding B.V., het moederbedrijf waar Lode en 
ProCare onder vallen. Kennis & ervaring uitwisselen over het belang van 
mobiliteit van de patiënt tijdens en na ziekenhuisopname bijvoorbeeld.  
 

‘Mobiliteit en behoud van spierkracht zijn belangrijke pijlers voor 
herstel, zelfstandigheid en uiteindelijk de kwaliteit van leven,’ vertelt 
de Groningse business developer: ‘Patiënten die lang op een afde-
ling Intensive Care verblijven, verliezen door immobiliteit lichaams-
gewicht, spierkracht en omvang van spierweefsel. Minder spiermas- 

sa bemoeilijkt de revalidatie.’ Monitoring van spierkracht is dan ook essentieel op 
weg naar herstel. Paul: ‘Lode en ProCare hebben de kennis en faciliteiten om de 
fitheid van coronapatiënten gedurende het gehele herstelproces real-time te 
volgen. Op basis van die informatie kan het revalidatieproces worden aangepast.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografisch netwerken 
Naast vakinhoudelijke kennisuitwisseling biedt de COVID-19 Rehab website re-
cente informatie over protocollen en vakinhoudelijke publicaties over revalideren. 
De kennisuitwisseling richt zich specifiek op 4 stadia van herstelzorg: IC-zorg, 
COVID-19-zorg, Revalidatiezorg en 1ste lijn Revalidatiezorg. Inmiddels trekt de 
website honderden onafhankelijke pageviews per dag, wereldwijd. En het delen 
van kennis zal alleen nog maar toenemen, verwacht Mulder: ‘Deze week updaten 
we de website met aangeboden seminars en webinars over COVID-19.’  
 

Naar welke kennisdeling gaat mei 2020 de meeste aandacht uit? ’Dat is voor-
al een geografische vraag,’ analyseert Paul Mulder: ’Azië is vooral geïnteresseerd 
hoe je de nazorg bij patiënten die inmiddels van het virus zijn genezen het beste 
organiseert. Daar is het verloop van de ziekte een stadium verder. In Nederland 
speelt nu vooral de vraag hoe revalidatiezorg van COVID-19 patiënten te organi-
seren binnen de 1,5 meter-samenleving.’ #  Meer info: www.covid-19rehab.nl 
  

Kennis delen? Wilt u graag relevante informatie delen via het COVID-19 Rehab-net-
werk, neem dan contact op met Paul Mulder via: pmulder@umaco.nl    
 
 
 

onze partners en pageviewers de website met wereldwijd aangebo-
den online seminars en webinars over zorg aan 

patiënten die zijn besmet met of zijn geweest met COVID-19 infecties. Door ken-

 

 

 

COVID-19 SUBSIDIEFLITS  
ZonMw heeft twee nieuwe calls gepubliceerd binnen 
het COVID-19 onderzoeksprogramma: ‘Wetenschap 
voor de Praktijk’ en ‘Maatschappelijke Dynamiek’. De 
deadline is 25 mei 2020. Meer info op ZonMw website 
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COVID-19: van ziekte naar kwaliteit van leven.  
 

Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen door 
een corona-infectie (COVID-19) komen vaak ernstig 
verzwakt uit het ziekenhuis.  Opgelopen spierverlies,  
beschadigde longen, IC-trauma, vragen om een in-
tensief herstelprogramma. SPRINT-partners Lode en 
ProCare uit Groningen, en Relitech uit Nijkerk, leve-
ren een belangrijke bijdrage in het proces van revali-
datie op weg naar nieuwe kwaliteit van leven. In deze 
COVID-19 special edition hun verhaal. 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-wetenschap-voor-de-praktijk-binnen-covid-19-programma-open/
https://www.imdi-sprint.nl/

