
E - rehabilitaitie
 

E-rehabilitatie is zorgverlening met betrekking tot 
patiënten herstel op afstand. Door de huidige digital-
isering is het mogelijk om patiënten en zorgverleners 
op elk gewenst moment met elkaar in contact te bren-
gen. Dit platform ontlast de zorgverlener door het 
herstel van patiënten op afstand inzichtelijk te maken 
en patiënten accuraat in hun eigen omgeving feed-
back te geven m.b.t. hoe zij fysiotherapeutische 
oefeningen uitvoeren.

 

Proces optimalisatie
 
Door de toenemende zorgkosten is het van belang dat 
er naar oplossingen gezocht wordt die schaalbaar en 
flexibel zijn. Dit platform is schaalbaar voor patiënten 
door de minimale middelen die nodig zijn om aan de 
slag te kunnen. De beoogde cloud oplossing zorgt 
voor schaalbare datastromen en opslag die met huidi-
ge leveranciers succesvol blijken.

Behandelplannen worden vaak  opgesteld uit eerdere 
ervaringen van een zorgverlener. Door het vergaren 
van digitale patiëntendata (zonder inbreuk te maken 
op privacy wetgeving) kunnen behandelplannen dyna-
misch worden aangepast op het huidige herstel van 
een patiënt. Hier kan op statistische wijze optimalisa-
tie plaatsvinden doordat de persoonlijke inzichten van 
een zorgverlener worden overstegen door de 
gezamenlijke inzichtelijke kennis poule van alle zorg-
verleners.

We zorgen er niet alleen voor dat we met behulp van 
kunstmatige intelligentie werkzaamheden veranderen, 
ook de processen worden anders. We helpen instel-
lingen dan ook mee om future proof te worden en 
processen aan te laten sluiten op het gebruik van 
E-rehabilitatie, om zo het meest optimale resultaat te 
halen.

EFFICIËNTERE ZORG DOOR INZICHTELIJKE DATA
Toepassen van kunstmatige intelligentie en data analyse om betere beslissingen te kunnen nemen

 
Technologie in de zorg dient te worden ingezet om voor alle betrokken partijen verbetering te leveren. 
Stijgende zorgkosten, beperkte behandeltijden en capaciteit om zorg te leveren en een toenemende 
mate van patiënt verantwoordelijkheid hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuw platform wat in 
essentie klinische therapie op afstand mogelijk maakt (E-rehabilitatie). Dit platform heeft niet alleen de 
potentie om de zorgkosten te verlagen, maar voornamelijk ook om de behandelingen te verbeteren, door 
onder meer het implementeren van kunstmatige intelligente monitoring opties.

Perfect!
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Ai monitoring
 
Het monitoren en feedback verschaffen op klinische therapie met behulp van AI (kunstmatige intelligen-
tie) baseert zich op 3d-opnames van patiënten. Goedkope consumenten oplossingen om deze 
opnames te maken zijn hiervoor beschikbaar. Met eerdere opnames van uitgevoerde oefeningen 
worden statistische modellen gegenereerd. Deze modellen kunnen vervolgens nieuwe uitvoeringen van 
deze oefeningen beoordelen. Deze beoordeling wordt vertaald naar directe feedback en inzichtelijke 
data waar zorgverlener en patiënt gemakkelijk op kunnen reflecteren.

Use case
 
Voor een van onze use cases hebben we een onderzo-
ek uitgevoerd wat zijn oorsprong vindt in de academis-
che wetenschappen. De focus ligt op het zo goed 
mogelijk automatisch kunnen vaststellen van de kwal-
iteit in therapeutische oefeningen. In het onderzoek 
wordt gekeken naar hoe deze techniek ontwikkeld kan 
worden voor patiënten die herstellen van een 
heupvervanging. Een lijst met verscheidene fouten die 
gemaakt kunnen worden tijdens een therapeutische 
oefening is opgesteld door betrokken specialisten. Met 
behulp van de input van de specialisten en de 
vergaarde data hebben we modellen kunnen trainen 
met kunstmatige intelligentie. Mede hierdoor heeft ons 
uiteindelijke model een correcte beoordelingsscore 
van 97% behaald [0].

Jeroen Mulder, MSc.   Jan Kleine Deters, MSc. 
 Business development              Ai & Ux development

Pelvis

Articular surface 
of femoral head

Articular cartilage 
of acetabular fossa

Labrum

Joint capsule

Femur

Deters, J. K., & Rybarczyk, Y. (2018). Hidden Markov Model 
Approach for the Assessment of Tele-Rehabilitation Exercises. 
International Journal of Artificial Intelligence™, 16(1), 1-19.

[0]

Pollinator Group b.v. staat ingeschreven bij 
de KvK met het handelsnummer: 71089381

contact@pollinatorgroup.org


