BEWEEG & BELEEF
Qbi zorgt dat bewegen leuk wordt

Ontwikkeling en proeffasen

Qbi-bal

Tijdens de ontwikkeling van Qbi heeft Qineto
nauw samengewerkt met meerdere zorgorganisaties in Nederland. Binnen verschillende
locaties van deze zorgorganisaties is Qbi
tijdens meerdere proeffasen door fysiotherapeuten, beweegagogen, dagactiviteitenbegeleiders getest met o.a.: personen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking, cliënten
uit de somatiek en patiënten uit de geriatrie.
De bevindingen en terugkoppeling uit deze
proeffasen hebben geleid tot een nuttig, uniek,
belevingsvol en functioneel product, Qbi.

De Qbi-bal heeft een doorsnede van
circa 8 cm. Deze bal wordt bestuurd door
lichaamsbewegingen. Uniek aan Qbi is dat
spellen met de bal fysiek in een ruimte
worden gespeeld. De kleurrijke bal trekt
snel de aandacht van alle aanwezigen.
Hierdoor wordt iedereen erbij betrokken.
Er kunnen meerdere ballen gelijktijdig in
beweging gebracht worden.

“Ik heb voor de 2e keer nieuwe
heupen. Met Qbi worden de spieren
sterker rondom mijn heupen. Ik hoop
dat ik mij binnenkort weer beter in
balans kan houden.

“Het roept een gevoel op… van
vroeger, de leuke herinneringen van
straatspellen uit mijn kindertijd, Qbi
is écht leuk!”

“Soms maak ik gekke bewegingen…
ik heb al jaren niet meer zoveel
bewogen als met Qbi!

Mia Horbach, 64 jr.

Cliënt fysiotherapie

Josje Vermeulen, 69 jr.

Verpleegkundige

Jos Starmans, 64 jr.

Ervaringsdeskundige,
voormalig fysiotherapeut

Qbi zorgt dat bewegen leuk wordt
Qbi is een interactief, entertainment- en beweegsysteem. Qbi maakt het mogelijk om met
lichaamsbewegingen een robotbal te besturen. De bal wordt op de vloer geplaatst. Zodra een
persoon lichaamsbewegingen maakt gaat de bal rollen in de richting van zijn of haar beweging.
Qbi ziet de bewegingen en zet deze om naar een rolrichting voor de bal. Door de bal over de
vloer te besturen zijn er tal van spellen mogelijk, zoals tikkertje, kegelen, het volgen van een
parcours of wat u maar kunt bedenken.
Er kunnen twee personen tegelijkertijd bewegen met ieder een eigen bal. Qbi is individueel en in
groepsverband inzetbaar. Qbi vult met gemak een dag vol entertainment, plezier en beweging.
Qbi daagt uit en maakt veel los bij mensen, niet alleen fysiek, maar ook cognitief en op sociaal
vlak. Qbi is een unieke beleving voor zowel de cliënt als de zorgprofessional. Qbi maakt bewegen
leuk.

“Als voormalig fysiotherapeut heb ik
veel ervaring met kinderen met een
lichamelijke beperking. Ik geloof dat
die kinderen en ook ouderen héél veel
plezier kunnen beleven met Qbi.”

“Ongelooflijk hoe ik die bal in
beweging krijg. Je moet je wel goed
concentreren. Het lijkt wel magie!”
Agnes Meijers-Bruggink, 89 jr.
Lid cliëntenraad zorginstelling

Annick Bos, 69 jr.

“Je wordt door Qbi uitgedaagd
waardoor je ongemerkt meer gaat
bewegen… omdat ik zo op die bal
geconcentreerd ben vergeet ik mezelf !”
Wim Vlijmen, 65 jr.
Parkinson patiënt

Ervaringsdeskundige,
voormalig fysiotherapeut

Eenvoudig te bedienen
Qbi is heel eenvoudig te bedienen. Eén druk op de knop en Qbi is gebruiksklaar. Hierdoor is Qbi
uitermate geschikt voor iedereen die snel aan de slag wil gaan. Middels het grote touchscreen is
Qbi in te stellen naar eigen wens.

“Met Qbi hoop ik mij beter in balans te
kunnen houden. Qbi maakt veel los,
niet alleen spieren, we hebben ook veel
plezier met elkaar.”

“Dit is een leuke manier om fit te
blijven. Ik hoop de rollator nog eens
aan de kant te kunnen zetten, dat
zou mooi zijn!”

“Qbi zorgt voor inspanning, maar
ook voor ontspanning. Ik zit veel stil,
maar met Qbi kom ik weer
écht in beweging.”

Bert Kroes, 74 jr.

Annie Hamerlinck, 91 jr.

Marleen Widdershoven , 67 jr.

Cliënt zorginstelling

Cliënt zorginstelling

Cliënt zorginstelling

Een complete workout

Speltherapie

De Qbi-bal wordt aangestuurd door het
bewegen van de romp, heupen, benen of
armen. Een voorbeeld van de rompbeweging
gaat als volgt: buig naar voren en de Qbibal rolt naar voren, buig naar rechts en de
Qbi-bal rolt naar rechts, enzovoorts. De
lichaamsbewegingen kunnen zittend én
staand uitgevoerd worden, met of zonder
hulpmiddel. Hierdoor is het mogelijk dat
iedereen kan meedoen. Qbi daagt niet alleen
uit om lichamelijk actief te zijn, maar ook op
cognitief en sociaal vlak. Qbi biedt op deze
manier een complete workout voor lichaam
én geest.

Qbi-speltherapie zorgt voor plezier bij
noodzakelijke bewegingsoefeningen en kan
daardoor het revalidatieproces versnellen.
De spellen die toegepast worden zijn
geïnspireerd op straatspellen van vroeger,
zijn laagdrempelig en sluiten aan op de
belevingswereld van onder andere senioren.
De speltherapie heeft als therapeutisch doel
balans- en coördinatie-training. Qbi brengt
plezier in de revalidatietherapie en wordt
hierdoor een belevingstherapie.

Qbi is een product van Qineto
Qbi is ontwikkeld door het bedrijf Qineto, gevestigd in Heerlen. Qineto gelooft in een vitale en
gezonde oude dag voor iedereen. Om dit te bereiken focust Qineto zich op het ontwikkelen van
producten die laagdrempelig zijn, interactief én waarbij plezier in bewegen centraal staat. De
producten van Qineto zijn onder andere inzetbaar binnen de ouderenzorg. Qineto hecht veel
waarde aan samenwerking met zorgorganisaties, zorgprofessionals én hun cliënten om nuttige
en functionele producten te ontwerpen. Deze vorm van samenwerking heeft geleid tot
een uniek beweegproduct, ‘Qbi’.

Wilt u zelf ervaren hoe Qbi uw organisatie in beweging brengt?
Vraag dan een vrijblijvende proefperiode aan! De proefperiode duurt twee weken. Dit is ideaal om
uw organisatie en cliënten kennis te laten maken met Qbi. Bij aflevering wordt tevens een instructie
verzorgd waarbij de werking van Qbi wordt gedemonstreerd, u kunt vragen stellen en uiteraard zelf
Qbi uitproberen. De proefperiode kost 120 euro incl. btw.
Mocht u aan het einde van de proefperiode besluiten Qbi aan te schaffen, dan worden de kosten
voor deze proefperiode in mindering gebracht op de aanschafprijs.
Voor meer informatie en het aanvragen van een offerte kunt
u contact opnemen met dementie-winkel.nl via: info@dementie-winkel.nl.
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