
THE HIP PROTECTOR

Met de jaren stijgt ook het risico op vallen. Ook 30 tot 40 procent1 van 
de gezonde ouderen komt ten val. Elke derde persoon ouder dan 65 jaar 
valt minimaal één keer per jaar. Botbreuken zijn daarvan vaak het  
gevolg. In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 17.000 mensen te  
maken met een heupfractuur2, het met afstand meest voorkomende 
letsel na een val.

Volgens de huidige stand van zaken is het wetenschappelijk bewijs 
van het nut van heupprotectoren bij bewoners van bejaardentehuizen 
en zorgcentra geleverd. Heupprotectoren dragen in zeer belangrijke 
mate bij aan het voorkomen van fracturen in de buurt van het heup-
gewricht en zijn effectief en voordelig4. 

SAFEHIP® – het patent
De firma Tytex ontwikkelde in samenwerking met artsen als eerste onderneming heupprotectoren. In 1993 kwam 
SAFEHIP als de eerste heupprotector op de markt – een innovatie bij de valpreventie. Sinds 2006 is er SAFEHIP 
met gepatenteerde hoefijzer-technologie. De protectoren in hoefijzervorm ondersteunen de natuurlijke lichaams-
vorm doordat ze de valenergie niet alleen verminderen maar ook wegvoeren naar de omliggende zachte delen. 
Sinds 2008 is deze gepatenteerde heupprotector beschikbaar in het 100% textiele AirX-materiaal.

SAFEHIP® – klinisch bewezen effectiviteit
De effectiviteit van SAFEHIP werd wereldwijd aangetoond door onderzoeken bij 7000 patiënten. 
Gedetailleerde informatie vindt u op: www.safehip.com – onderstaand de belangrijkste onderzoeken:

1.  Copenhagen 1993: Effect of external hip protectors on hip fractures, J.B Lauritzen, M.M Petersen, B-Lund.  
Al 20 jaar geleden toonde dit onderzoek aan dat heupprotectoren heupfracturen in bejaardentehuizen en 
zorgcentra kunnen verminderen.

2.    Oslo 2008: Risk of hip fractures in soft protected, hard protected, and unprotected falls, H Bentzen,  
A Bergland, L Forsén, Oslo 2008 toont in een gerandomiseerd onderzoek aan dat heupfracturen tot wel  
64% afnamen. Het onderzoek werd uitgevoerd met de actuele heupprotector SAFEHIP Classic. 

3.    Het Deens ministerie van Gezondheid 2010 raadt het gebruik van heupprotectoren nadrukkelijk aan. 
Zijn analysen toonden aan dat maximaal 69% van de heupfracturen vermindert en dat daarmee miljoenen 
euro’s aan kosten kunnen worden bespaard. www.sst.dk/mtv

SAFEHIP® maakt het verschil

Mensen kunnen

…zich alleen aankleden

…opstaan uit bed

…zelfstandig lopen

…met hulpmiddelen lopen

…traplopen

…900 m lopen

Mobiliteitstoestand voor en 6 maanden na een heupfractuur (n=120)3

voor de heupfractuur
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Voor vele ouderen is dit levensgevaarlijk. Pijnlijke en langdurige behan-
delingen alsook zorgbehoefte zijn de gevolgen. Deze brengen vaak de 
zelfstandigheid in gevaar en zijn nadelig voor de levenskwaliteit.
Ca. 50% van alle patiënten met een heupfractuur moet daarna naar een 
verpleeg- of verzorgingshuis.

Dit bewijs werd geleverd door meerdere onderzoeken. Desondanks 
bestaan er verschillen bij de protectoren wat betreft de veiligheids-
graad en het draagcomfort.

1  Frankfurter Diakonie-Kliniken, Sturzzentrum
2  Nationaal kompas volksgezondheid 
3  Martholi et al: Decline in physical function following hip fracture. JAGS 1992; 40:861-866
4  Standaard van experts valpreventie in de zorg
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SAFEHIP® – biomechanisch bewezen  
effectiviteit 

SAFEHIP gaf ook in vele biomedische tests uitstekende resultaten te 
zien

1.  Simon Fraser University 2007: De SAFEHIP Protektor uit 100% 
textiel AirX-materiaal heeft een nog hogere schokdemping dan 
SAFEHIP Classic (Harde schalen).

2.  EMPA, Switzerland 2008. Test report no 448819. Result: Safehip 
AirX is duidelijk beter ademend dan andere heupprotectoren en 
heeft daarom de voorkeur

3.  Journal of Biomechanics, 13. October 2011: De meest recente, 
onlangs gepubliceerde biomechanische test, uitgevoerd door 
Feldman, Laing, Tsai, Jalili en  Robinovitc, toont de schokdemping 
van 25 heupprotectoren: 

De resultaten zijn weergegeven in de hiernaast staande ranking. De 
heupprotectoren met de beste demping staan bovenaan. Het volledige 
artikel wordt gepubliceerd in oktober 2011 (kan worden opgevraagd)5.

SAFEHIP® AirX™ – de wereldwijd modernste 
heupprotector

Een maximum aan veiligheid
SAFEHIP AirX heeft ook bij de recentste biomechanische test zijn 
hoge veiligheidsgraad bevestigd. Om bescherming te garanderen is 
het belangrijk dat heupprotectoren op de juiste wijze en trouw worden 
gedragen. 

Een maximum aan comfort
Hoog draagcomfort
De 100% textiele protectoren van SAFEHIP AirX laten nauwelijks 
dikker lijken.
De broek heeft geen storende naden of etiketten en de hoge elastici-
teit garandeert een perfecte pasvorm.
SAFEHIP AirX is de best ademende heupprotector. Dat minimaliseert 
het risico op roodkleuringen en jeuk.
De gebruiker heeft altijd een droog en comfortabel gevoel.

Hoog handlingscomfort
De broek is inclusief de protectoren wasbaar op 95 °C en is geschikt 
voor de droogautomaat.
De twee heupbeschermers hoeven niet te worden ingebracht en zitten 
daarom altijd perfect op de juiste plaats.
De twee heupbeschermers kunnen niet zoekraken wat tijdsbesparing 
oplevert voor het verzorgend personeel.
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5   Abstract name: comparison of the biomechanical performance of 25 different types of commercially available hip protectors by 
Feldman, F; Lang, A; Tsai, J; Jalili, M; Robinovitch, S N.


