
Kennismaking met de app 


Wij zijn blij u te mogen begeleiden vóór en na uw knie- of heupoperatie. In deze korte 
handleiding worden de meest gebruikte functies van de moveUP app uitgelegd. Een 
uitgebreide handleiding treft u op onze website. Na het aanmelden om te revalideren met 
moveUP ontvangt u de instructies om de moveUP app te installeren. 




Bij  dagelijks gebruik navigeert u tussen 3 tabbladen in de app. U kan van tabblad wisselen 
door op de naam van een tabblad te drukken. Onderaan ieder tabblad ziet u een groene balk 
waarin de drie verschillende tabbladen zijn genoemd. Het tabblad waarin u zich bevindt is met 
een donker groen vierkant aangegeven. 



Er zijn dus drie tabbladen
 het overzichtscherm, het huidige scherm
 uw oefeningsschema
 dagelijkse vragenlijst.



Tabblad: Overzichtsscherm



Na het inloggen opent de app met uw overzichtsscherm. Het overzichtsscherm is opgedeeld in 
verschillende secties. Op de volgende pagina zijn deze secties verder uitgelegd.




Een welkomstgroet met enkele 
gegevens over uw operatie en 
profiel.

De berichtenfunctie.

Uw ontvangen vragenlijsten en 
informatiemodules.

Het gedeelte om uw activiteitsmeter 
c.q. stappenteller te synchroniseren.

Uw stappengrafiek.

De drie tabbladen.



Berichtenfunctie



Via de berichtenfunctie is uw revalidatie-expert 
en dokter altijd binnen handbereik. Op de 
overzichtspagina drukt u op de knop 
‘‘Geschiedenis’’ rechts van de titel “Berichten’’. 



Type een bericht in het witte tekstvlak onderaan 
de pagina. Uw therapeut beantwoordt uw 
berichten gegarandeerd binnen een dag.







Activiteitsmeter en stappengrafiek



Hoe u de activiteitsmeter gebruikt wordt 
uitgelegd bij de ontvangst van de 
activiteitsmeter. In uw stappengrafiek kan u zien 
of u zowel voldoende beweegt als rust neemt. 



Overschrijd niet de limiet dat uw 
revalidatie-expert heeft gesteld. De limiet dient 
om overbelasting van uw gewricht te voorkomen. 
De limiet is aangegeven met een rode lijn in de 
stappengrafiek.







Vragenlijsten en informatiemodules



Regelmatig ontvangt u medische vragenlijsten en 
artikelen met waardevolle informatie. Deze treft u 
in het overzichtsscherm in het gedeelte 
“Vragenlijsten en Informatie”. 



Druk op “Start” om de vragenlijst of 
informatiemodule te openen. 


Hoeveel pijn ervaart u na het 
innemen van pijnmedicatie?



Wanneer u weer kan autorijden na 
uw operatie.



Hoe u trappen op kan lopen met 
behulp van krukken 


Vervolg uitleg: tabblad “Overzichtsscherm” 



Tabblad: Oefeningen



Tabblad: Vragen



Iedere dag schrijft uw revalidatie-expert oefeningen voor. Deze kan u bekijken 
door op het middelste tabblad “Oefeningen” te drukken. Oefeningen zijn 
uitgelegd in een video en ook stap-voor-stap beschreven. 



Onder de video kan u aangeven hoevaak u de oefening heeft uitgevoerd. Druk 
hiervoor op het plusteken (“+”) of minteken (“-“) om het juiste aantal aan te 
geven.







Om er zeker van te zijn dat uw herstel volgens plan gaat, vragen wij dagelijks 
hoe het met u gaat. Dit doen wij middels een korte vragenlijst. Op basis van uw 
antwoorden  past uw therapeut uw oefeningsschema aan om uw revalidatie in 
goede banen te leiden



Druk op het tabblad “Vragen” om de dagelijkse vragenlijst in te vullen. De 
dagelijkse vragenlijst kan u invullen tussen 16u00 en 23u59. Zodra het 
beschikbaar is, ziet u een uitroepteken verschijnen bij het tabblad Vragen. 

Heeft u vragen? 



De meeste vragen zijn reeds beantwoord in 
onze website. Staat uw vraag er niet bij? Aarzel 
dan niet om contact met ons op te nemen. 

www.moveup.care

Telefoon België: 0800 88 008

Telefoon Nederland: 085 400 11 91

E-mail: support@moveup.care

moveUP Therapy, Coach en Companion zijn een geregistreerd medisch hulpmiddel. moveUP heeft financiering ontvangen 
van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 961127.


