
Matti
Matti is een interactieve sensormat, die therapeuten in 
staat stelt om het revalidatieprocess van hun patiënten  
significant te verbeteren. Patiënten kunnen via Matti 
uitdagende exergames (therapie-oefeningen) zelfstandig 
uitvoeren en hun vooruitgang elke sessie bekijken, samen 
met hun therapeut. Ons onderzoek in samenwerking 
met de Universiteit van Gent heeft reeds aangetoond 
dat hierdoor hun motivatie en therapietrouw toeneemt. 
Daarnaast krijg je als therapeut meer inzicht via de 
automatische data-captatie en analyses om te zorgen 
voor een betere Evidence Based Practice. 



1. Betere revalidatie door motivatie 

Door gebruik te maken gamification strategieën 
en real-time feedback kunnen patiënten extra 
gemotiveerd worden. Met een groot gamma 
aan oefeningen om specifieke pathologieën te 
behandelen is Matti heel breed inzetbaar. Het 
gebruik van exacte drukmetingen helpt om 
patiënten exact aan te geven hoe ver ze kunnen 
gaan. De oefeningen zijn personaliseerbaar 
en gelinkt aan het profiel van de patiënt om te 
zorgen voor een perfecte afstemming van de 
moeilijkheidsgraad.

2. Efficiënte technologie door innovatie

Met Matti ben je in staat tientallen meet- & 
revalidatie instrumenten te combineren op 1,5m². 
Bespaar tijd en laat patiënten meer zelfstandig 
een deel van de repetitieve oefeningen uitvoeren 
met Matti. Stel samen doelen in, automatiseer 
oefeningen en behandelplannen voor je hele team 
zodat je als therapeut meer tijd kan besteden aan 
de analyse en gesprekken met je patiënt.

3. Genereer correcte inzichten door te 
meten 

Maak de transitie naar digitale dataverzameling en 
analyses, zonder pen en papier. Meet en registreer 
elke sessie en zorg voor objectieve inzichten 
die grafisch weergegeven worden. Integreer de 
metingen via Matti in de patiëntendossiers voor 
een holistisch overzicht. Exporteer deze resultaten 
met één klik op de knop en deel ze met de patiënt. 

Voordelen



Kinderen Volwassenen Ouderen Sport

Developmental 
Coordination 
Disorder (DCD)

Niet-Aangeboren 
Hersenletsel (NAH)

Valpreventie Kruisband letsel 
(ACL letsel)

Cerebrale Parese (CP) Prothese Cerebrovasculair 
Accident (CVA)

Enkelfractuur

Niet-Aangeboren 
Hersenletsel (NAH)

Obesitas Cognitieve oefeningen Schouderletsel

Balansproblemen Pneumo- en cardio 
revalidatie

Motorische  activatie Sprong analyse

Pathologieën



Matti is geconnecteerd aan het online Creative Therapy Platform. Deze steeds uitbreidende 
bibliotheek van oefeningen, testen en toepassingen ondersteund reeds een verscheidenheid 
aan pathologieën. De aanpasbaarheid en groei zorgen voor honderden mogelijkheden op 
slechts 2m², zeer gemakkelijk in gebruik en volledig future-proof.

Platform



Mobiliteit vormt als deelfacet van het domein 
‘zelfstandigheid’ een belangrijke indicator voor de 
algemene levenskwaliteit [1]. De mogelijkheid om 
het evenwicht te behouden, het coördineren van 
het lichaam en het opwekken van voldoende kracht 
zijn voorbeelden van menselijke functies die een 
goede mobiliteit mogelijk maken [2]. Binnen het 
veld van de revalidatiewetenschappen stimuleren of 
behandelen therapeuten klachten aan het steun- en 
bewegingsapparaat om zo deze functies te verbeteren 
of herwinnen. Dit doen ze onder andere door gebruik 
te maken van passieve technieken (zoals mobilisaties, 
manipulaties, etc.) en actieve oefentherapie.

Zo’n therapeutisch traject dient als een motorisch 
en gedragsmatig leerproces, waarbij nieuwe 
vaardigheden worden geleerd of oude (foutieve) 
uitvoeringen van bepaalde functies/activiteiten 
worden gecorrigeerd. Het verkrijgen van de juiste 
feedback vormt een essentieel onderdeel van dit 
motorisch leerproces [3]. Door gebruik te maken 
van meer dan 3000 geïntegreerde druksensoren kan 
Matti de therapeut én de patiënt een gedetailleerde 
visualisatie tonen van de verschillende steunpunten 
op de mat, en dit zowel voor, na als tijdens 
een specifieke oefening. Daarnaast kan het de 
verplaatsingen van het zwaartepunt van het lichaam 
berekenen en procentueel weergeven. Op die manier 
maakt Creative Therapy het mogelijk om het abstracte 
concept van lichaamsbesef, concreet en begrijpbaar 
te maken voor de patiënt. Courante onderdelen 
van veelgebruikte evenwichtstesten (zoals de Berg 
Balance Scale [4], de MABC-2 [5] en de BOT-2 [6]) 
zijn reeds aanwezig in het platform en voorzien de 
therapeut snel van een uiterst accuraat, kwantitatief 
resultaat (bvb. tijdsduur). Hierdoor kan de therapeut 
zich optimaal richten tot de kwalitatieve uitvoering van 
de test. Via het Creative Therapy Platform kunnen alle 
sessies doorheen de tijd efficiënt worden opgevolgd 
en gevisualiseerd.
Het is niet enkel de bedoeling dat de patiënt de 
oefeningen en technieken op de juiste manier 
uitvoert maar ook dat dit gebeurt met het juiste aantal 
herhalingen [7]. Hierdoor vraagt het revalidatieproces 
een zeker investering aan tijd en inspanning van zowel 
therapeut als patiënt. Om ervoor te zorgen dat de 
patiënten de oefeningen ook buiten het therapeutisch 
kader uitvoeren is het belangrijk dat hun motivatie op 
peil wordt gehouden [8]. Door hun ontstaansproces 
waarbij engagement en motivatie centraal staan, 
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zorgen video- en exergames (die hun input halen uit 
lichaamsbeweging) voor een interessante toepassing 
die de motivatie en trainingsfrequentie van de 
patiënten een extra duwtje in de rug zal geven [9,10]. 
Door de grote flexibiliteit en toegankelijkheid van het 
Creative Therapy Platform kan de therapeut een brede 
waaier aan oefeningen en testen aanbieden. Zowat 
alle aspecten van de exergames zijn aanpasbaar 
aan de specifieke noden en doelstellingen van de 
gebruikers. Afhankelijk van de opgegeven instellingen 
van het spel en de uitgangshouding van de patiënt 
kan met eenzelfde oefening worden gewerkt aan 
verschillende aspecten van de beweging. De real-time 
visualisatie van de prestaties doorheen de tijd zorgt 
voor noodzakelijke feedback en werkt daarbij extra 
motiverend.

Wetenschappelijke 
Onderbouwing



Contact

Contacteer Creative Therapy voor een vrijblijvende 
proefperiode met demonstratie. Ontdek hoe Matti 
geïntegreerd wordt in jeorganisatie.

email: arno@mycreativetherapy.com
tel: +32 473 56 75 15
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