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Plafondlift met dynamische gewichtsverlichting  
helpt bij de revalidatie van patiënten

Fysiotherapie van Huijkelom maakt niet alleen gebruik van 
een plafondtillift om hun patiënten te helpen, maar ook van 
de Trainer module van Guldmann. Dit is een hulpmiddel 
dat speciaal is ontworpen voor de training en revalidatie 
van patiënten met beperkte mobiliteit. De Trainer modu-
le bestaat uit een railsysteem dat aan het plafond wordt 
bevestigd, met daaraan een tilmotor met loopvest (harnas) 
dat op verschillende hoogtes kan worden ingesteld. Door 
deze combinatie kan deze trainingslift worden gebruikt 
voor een breed scala aan oefeningen, waaronder kracht-
training, balansoefeningen en functionele training.

Het gebruik van de Trainer module biedt meerdere voor-
delen. Ten eerste stelt het therapeuten in staat om patiën-
ten met beperkte mobiliteit (met bijvoorbeeld MS, CVA of 
dwarslaesie) te trainen en te revalideren op een veilige en 
gecontroleerde manier. Hierdoor wordt de kans op blessu-
res en complicaties verminderd en kan de patiënt op een 
effectieve manier werken aan het verbeteren van zijn of 
haar conditie en mobiliteit.

Daarnaast kan de Trainer module op maat worden inge-
steld voor elke patiënt, waardoor de oefeningen en het 
trainingsprogramma precies kunnen worden afgestemd op 
de individuele behoeften en mogelijkheden van de patiënt. 
Er kan gewerkt worden met statische en dynamische on-
dersteuning. Hierdoor kan de behandeling nog effectiever 
zijn en kan er sneller vooruitgang worden geboekt.

Bij Fysiotherapie van Huijkelom volgden we twee patiënten 
die revalideren met de Trainer module. Jennifer en Riekje 
hebben beide veel profijt van de lift, omdat ze continue on-
dersteund worden en niet kunnen vallen. Daardoor worden 
ze uitgedaagd om meer te doen dan ze dachten te kunnen. 

Het gebruik van de Trainer module van Guldmann laat zien 
dat Fysiotherapie van Huijkelom altijd op zoek is naar nieu-
we en innovatieve manieren om hun patiënten te helpen. 
Door het gebruik van dit geavanceerde hulpmiddel kunnen 
zij de best mogelijke zorg en ondersteuning bieden aan 
patiënten met beperkte mobiliteit en hun herstelproces 
versnellen. ©
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www.fysiotherapievanhuijkelom.nl/
https://www.guldmann.com/nl/producten/plafondliften/tilmotoren/trainer-module-voor-gh3plus

