
De hardware
De hardware bestaat uit een invoerapparaat, 
een interface en verbindingskabels. 
Daarnaast zijn er verschillende mondstukken 
verkrijgbaar. Je kunt de GroovTube 
vasthouden, het is ook mogelijk het apparaat 
op een statief te plaatsen.

De apps
Er zijn verschillende apps voor verschillende 
doelen en doelgroepen. Deze worden 
kosteloos ter beschikking gesteld in de App 
Store. Het uitgangspunt voor alle apps is het 
spelelement. Zo wordt enerzijds de inzet van 
de revalidant verhoogd, anderzijds ontstaan er 
diverse niveaus en trainingsmogelijkheden.

De GroovTube is een uniek middel om op een leuke manier 
ademhaling en mondmotoriek zichtbaar te maken. Doordat de 
ademhalingspatronen in beeld worden gebracht en geanalyseerd 
kan de GroovTube gebruikt worden als hulpmiddel bij de therapie.

De GroovTube is een apparaat dat wordt aangesloten op de iPad. Het gebruik is simpel: 
adem in of uit in het mondstuk van de GroovTube, de luchtstroom wordt geregistreerd en 
omgezet in beeldeffecten in een speciaal voor dit doel ontwikkelde app.

De GroovTube
Logopediste Maaike

“
”

Ik heb met nog geen ander 
middel een jong kind zover 
gekregen dat het de adem 

echt significant langer 
aanhoudt.

       Bekijk de instructievideo’s op

www.groovtube.nl
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De GroovTube is ontwikkeld op initiatief van 
Rijndam Revalidatie in samenwerking met het 

assistive technology bedrijf AudioRhoon.

Contact & Verkoop:
AudioRhoon, Ruud van der Wel
Marskramer 17, 3161 ND, Rhoon
Nederland

Telefoon: +31 (0) 650 574 970
E-mail: info@groovtube.nl

www.groovtube.nl
Dé manier om de ademhaling en 

mondmotoriek te trainen voor jong en oud.

Uw dealer:



Direct aan de slag met het startpakket
Wanneer u de GroovTube aanschaft kunt u direct aan de 
slag. Download de gratis apps uit de App Store en verbind de 
GroovTube met de iPad. Het startpakket bestaat uit:

• GroovTube met afneembaar handvat
• 8 mondstukken met filter
• iPad MIDI interface met MIDI naar lightning kabel 

(optioneel verloop naar 30-pins connector beschikbaar)
• Netstroom adapter
• Handleiding
• Stevige bewaarkoffer

BCA (Breath Controlled Apps)
De apps geven diverse mogelijkheden en niveaus om 
ademtechnieken te trainen, waaronder:

• het bewust maken van het in- en uitademen;
• het in beeld brengen van de intensiteit van in- en uitademen;
• het aanleren van een ritme in het in- of uitademen.

Door de visuele feedback van de ademhaling is het 
trainingselement groot. Het spelelement verhoogt de inzet van de 
revalidant. De beloning volgt direct op de inspanning, dit versterkt 
de motivatie.

Omdat de mondstukken 
verwisselbaar zijn kan iedere 
gebruiker zijn eigen mondstuk 
gebruiken.

Voor wie?
Het apparaat is geschikt voor ademhalingstraining en 
mondmotoriektraining en kan zowel in een therapeutische 
setting als thuis gebruikt worden. Binnen de revalidatie wordt 
de GroovTube ingezet bij ademhalingstherapie, logopedie, 
ergotherapie en fysiotherapie.

In de praktijk
Het gebruik van de GroovTube maakt de revalidant bewust 
van zijn ademhaling. Hierdoor is krachttraining mogelijk om 
goed te kunnen doorhoesten en de conditie van de longen te 
onderhouden. Dit is vooral van belang bij kinderen met een 
progressieve aandoening.

GroovTube
Door in- of uitademen vervormt de app een 
zelfgekozen afbeelding. Door de ‘Threshold’ te 
verhogen maakt u de oefening zwaarder.

BilliartBreath
Door het verplaatsen van biljartballen wordt naast 
ademkracht ook behendigheid aangesproken. Dit 
bevordert ademhalingsbewustheid (biofeedback).

Ontdek de apps in de App Store:

Fysiotherapeute Irma

“
”

De resultaten van de training worden 
automatisch opgeslagen. Dit schetst een goed 

beeld van het verloop van de training. Leuk 
voor kinderen voor wie het noodzakelijk is 

dat ze regelmatig blijven oefenen.

FairHammer
Deze app is gebaseerd op het spel ‘De kop van Jut’. 
De kracht van het in- of uitademen bepaald de 
score op de meter.

Quezaida , 8 jaar
“Ik vind het heel leuk om eerst 

samen een foto te maken en daarna 
de foto op te blazen. Het spelletje 

Fairhammer vind ik het allerleukst!“


