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Draagbare meetinstrumenten voor
betrouwbare en bruikbare data
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Er zijn de laatste jaren veel draagbare meters of
wearables ontwikkeld die positief kunnen bijdragen
aan de gezondheid, vitaliteit en zelfstandigheid
van mensen.
In de praktijk is het echter niet vanzelfsprekend dat:
 de metingen op een veilige en
betrouwbare manier plaatsvinden
 de uitkomsten daadwerkelijk bruikbaar zijn voor
cliënten, burgers en zorgprofessionals
Door een actieve rol te spelen in de doorontwikkeling van
een aantal veelbelovende wearables en hun toepassing in
de zorgpraktijk, zorgen we dat deze straks daadwerkelijk
leiden tot meer gepersonaliseerde zorg en een hogere
zelfredzaamheid voor cliënten en burgers.

Miss Activity
De Miss Activity is een doorontwikkeling van de bestaande
MOX (IDEE, Universiteit Maastricht), tot een nieuwe
activiteitenmeter. De meter is eenvoudig in gebruik en
meet nauwkeurig (bijv. tijdens huishoudelijke activiteiten),
ook voor mensen die langzamer lopen en ouderen in het
algemeen. De Miss Activity is ontwikkeld in co-creatie met
studenten, gezonde burgers, patiënten en zorgverleners
en wordt nu getest in de praktijk.

Miss Activity

PsyMate™
PsyMate™ is een toepassing om gedachten, gevoelens
en gedrag in kaart te brengen. De app geeft 10x per dag
een seintje met het verzoek om een aantal vragen in te
vullen over hoe het op dat moment gaat. Waar ben je? Wat
doe je? Hoe voel je je? Deze metingen helpen om grip te
krijgen op bepaalde lichamelijke en psychische klachten.
Binnen LIME richten we ons - in co-creatie met patiënten
en zorgverleners (ZIO) - op de doorontwikkeling en
implementatie van PsyMate™ in de eerstelijnszorg.
Meer weten?
Heb je zelf ideeën voor Wearables of wil je meer
weten over onze onderzoeken en projecten? Kijk dan
op www.limeconnect.nl of neem contact op via
info@limeconnect.nl.

Brightlands innovatie programma LIME is er om de
(door)ontwikkeling en het daadwerkelijk gebruik
van innovatieve meetproducten en -instrumenten
voor de zorg én positieve gezondheid te stimuleren.
Zodat er slim gemeten wordt en zoveel mogelijk
door cliënten zelf. Dat komt niet alleen de kwaliteit
van de zorg ten goede, maar zorgt er ook voor dat
deze betaalbaar en toegankelijk blijft.

Wat doet LIME?
1. Verbinden en ondersteunen bij vragen over
meten in de zorg
Wij leveren directe ondersteuning bij uw vragen
over meten in de zorg, in welke fase u ook verkeert.
Bij de LIME Portal bekijkt een team van experts met
verschillende achtergronden (zorg, ICT, techniek en
business) uw vraag of idee en adviseert over het best
passende vervolgtraject. Door relevante partners
met elkaar te verbinden en door middel van cocreatie kunnen we uw vragen beantwoorden en u
ondersteunen bij uw idee of project.
2. Kennisontwikkeling binnen de thema’s:
Anders meten
Personal Health Train
 Personalised wearables
 Point of Care
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