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Voorwoord
In deze editie van ons Zorgbulletin gaan wij wederom aan 
de slag met enkele praktijksituaties in de zorg; uitdagingen 
waarvoor wij graag helpen bij het vinden van oplossingen.

Om te beginnen lichten wij „Revato op maat“ toe - het 
concept waarbij een douchestoel volledig op maat van uw 
cliënt kan worden vervaardigd.

Verder stellen wij onze Account Managers WLZ Mobility, 
Jeske van Bruggen en Elwin van Middendorp, aan u voor. 
Zij denken vanuit hun multidisciplinaire achtergrond graag 
mee over mobiliteitsoplossingen.

In het artikel over de Matras Audit Service vertelt Aly 
Elsman van Zorgcentrum Rosengaerde in Dalfsen wat 
deze audit bij hen in kaart heeft gebracht.

Tot slot bieden wij een nieuwe, geaccrediteerde training 
voor ergotherapeuten „Elektrische hulpaandrijvingen voor 
handbewogen rolstoelen“ aan. Alle details hierover leest u 
op de achterzijde van dit bulletin.

Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit dit 
Bulletin, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact 
met ons op. Dat kan via onderstaande telefoonnummers. 
Wij helpen u graag!

Maatwerk nodig in de badkamer?
Thuissituaties en zorginstellingen
Invacare levert bad-, douche- en toilethulpmiddelen 
voor iedereen die op veilige en comfortabele wijze 
wil douchen, baden of toiletteren. Invacare heeft 
hiervoor meerdere lijnen, zoals Aquatec en Revato. 
Beide zijn zeer geschikt voor intensief gebruik in 
zowel thuissituaties als in zorginstellingen.

Revato douche-/toiletstoelen
Het Invacare Revato assortiment bestaat uit 
toiletbeugels, toiletverhogers, handgrepen, 
douchezitjes en een range van (verrijdbare) douche- 
en douche-/toiletstoelen. Deze productlijn heeft 
zowel standaard douche-/toiletstoelen op poten 
als verrijdbare douche-/toiletstoelen, die optimale 
veiligheid en comfort bieden voor de gebruiker. 
De douche- en douche-/toiletstoelen zijn voorzien 
van een zachte toiletzitting die het mogelijk maakt 
te toiletteren boven een toilet of op de stoel in 
combinatie met de toiletemmer of ondersteek. 
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Maatwerk nodig in de badkamer?
Stoot- en slagvaste coating
Bijzonder kenmerk van alle Revato producten is dat 
ze gemaakt zijn van kwalitatief hoogwaardig staal 
en worden beschermd tegen roest door middel van 
een Rilsan coating. Dit is een stoot- en slagvaste 
coating die bestand is tegen chemische stoffen en 
een elektrisch isolerende werking heeft. Dankzij 
de 300 micron dikke laag is de coating volledig 
poriënvrij waardoor het metaal gevrijwaard is van 
roestvorming. De bevestigingsmaterialen voor muur- 
en vloerbevestiging zijn van RVS 304. 

Revato Specials - maatwerk
Alle Revato douche- of douche-/toiletstoelen 
hebben standaard een zitbreedte van 45cm. Heeft 
u een cliënt waarbij andere maten of uitvoeringen 
nodig zijn? Geen probleem! Alle producten zijn in 
afwijkende maten en uitvoeringen leverbaar. 

Om Revato maatwerk 
te bestellen: gebruik 
hiervoor het Revato 
Specials formulier, 
aan te vragen bij uw 
contact van Invacare 
of te vinden op de 
website bij de Revato 
producten.

Zit in wig

Hygiëne opening achterzijdeHoge rug

Gepolsterde voetplaat
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Zuurstof mee op pad
Nieuwe draagbare concentrator 
„Platinum Mobile“

Draagbare zuurstofconcentratoren geven uw 
cliënten de mogelijkheid om vrijuit en volop van 
het leven te genieten. Geïmproviseerde dagtochten 
of last-minute reizen, zonder gedoe met zware 
bagage; het kan, veilig en gemakkelijk. Invacare 
zuurstof producten hebben prijzen gewonnen voor 
baanbrekend design en helpen om het dagelijks 
leven van zowel gebruikers als verstrekkers te 
verbeteren. Efficiënte non-delivery producten voor 
iedere leefstijl! 

De nieuwste telg van de Invacare zuurstof range is 
de Platinum Mobile. Deze concentrator is erg stil, 
weegt slechts 2,2 kg en zit in een handige draagtas. 
Met de Platinum Mobile kan de cliënt 5 (op 1 accu) 
tot 10 uur (met 2 accu’s) zelfstandig op pad.

          Meer informatie: 



Het Invacare Account Managers team WLZ Mobility: deskundig advies

Als Account Managers WLZ Mobility zijn Jeske van Bruggen en Elwin van Middendorp 
verantwoordelijk voor de Invacare Mobility producten. Dit is de gehele lijn van elektrische - en 
handbewogen rolstoelen en Alber elektrische hulpaandrijvingen. Het gaat hierbij specifiek om 
het gebruik van deze producten in zorginstellingen.

Jeske en Elwin ondersteunen dealers, ergotherapeuten en andere zorgprofessionals met 
passingen, trainingen en een goed en compleet advies. 

Jeske van Bruggen is in 1997 afgestudeerd aan de Haagse 
Hogeschool voor de studie Bewegingstechnologie. Na haar 
studie heeft zij 10 jaar bij een revalidatiehulpmiddelen leverancier 
gewerkt. Daarna is zij gaan werken voor Invacare, in de functie 
van accountmanager WLZ mobiliteit. Hierin adviseert  en 
ondersteunt zij in het vinden en bieden van de meest optimale 
oplossing voor cliënten in zorginstellingen. Dit kan middels 
demo’s, passingen, proefrijden, zichtplaatsingen of gewoon 
gezellig een kopje koffie of thee samen drinken en sparren over 
toepassingen of voor een praatje. 

Jeske heeft een gezin met relatief jonge kinderen, een dochter 
van 6 en een zoon van 4 jaar, en houdt veel van sporten, vooral in 
de buitenlucht. Zo gaat zij graag hardlopen en haar vriend en de 
kinderen gaan mee op de fiets, om vervolgens in het park op de 
fitnesstoestellen en de coopertest baan een rondje mee te doen! 

Jeske van Bruggen – achtergrond: bewegingstechnoloog
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Hoe gebruik je je studie en ervaring als bewegingstechnoloog bij je werkzaamheden?
“De studie Bewegingstechnologie gaat over mens en techniek en het slaan van een brug tussen medici 
en technici. In mijn dagelijkse werkzaamheden zie ik dat terug in het analyseren, luisteren en inleven 
in de individuele situatie van de cliënt of therapeut die mij een casus voorlegt, waarna ik adviseer 
over een passende, technische oplossing voor het bewegingsprobleem van deze cliënt. Hierbij komen 
verschillende beroepen bij elkaar en kan ik medische uitleg aan de één en technische uitleg aan de 
ander geven. 
Het mooie is dat ik in mijn huidige functie ook de input en feedback over onze producten van 
gebruikers, adviseurs en therapeuten in het veld kan terugkoppelen naar het product management en 
de R&D van de fabriek, ter verbetering en optimalisering van producten in de toekomst.”

Wat is er zo leuk aan het werken bij Invacare?
“Wat mij erg boeit en een grote uitdaging hierin is om met de vele belanghebbenden, zoals cliënt 
en zijn/haar therapeut, de vergoedende instantie en de leverancier tot een voor ieder tevreden 
oplossing te komen.
Inmiddels werk ik nu ruim 9 jaar bij Invacare en er worden steeds meer Invacare mobiliteitsoplossingen, 
zoals de Alber hulpaandrijvingen en ook de Rea Focus, Action 5, TDX SP2 elektrische midwieler in de 
WLZ ingezet. Dit is door heel Nederland veel werk en ik ben daarom blij dat ik sinds kort een nieuwe, 
leuke collega er bij heb en wij daarmee Nederland voor de WLZ mobiliteit voor Invacare samen doen. 
Ik doe dit in het zuiden en Elwin het noorden (zuid/noord van A9/A1/A12 lijn Haarlem-Arnhem).”

Jeske is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar via 06 50 27 47 58 of  
jvbrugge@invacare.com.
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Het Invacare Account Managers team WLZ Mobility: deskundig advies

Elwin van Middendorp is in 2003 afgestudeerd als ergotherapeut. 
Na zijn afstuderen heeft hij meerdere jaren gewerkt als 
ergotherapeut bij 2 revalidatiecentra in het oosten en het 
midden van het land. Daarna heeft hij meerdere functies gehad 
bij hulpmiddelenleveranciers. Waarbij hij met zijn ervaring 
als behandelaar, technische productkennis en enthousiasme 
altijd op zoek is naar de meeste geschikte oplossing waar 
de cliënt blij van wordt. Naast het gezin met 2 kinderen en 
het mountainbiken is hij van maandag tot en met donderdag 
bereikbaar voor Noord-Nederland via 06 50 27 47 42 of 
evmidden@invacare.com

Elwin van Middendorp – achtergrond: 
ergotherapeut

Wat is er zo leuk aan het werken bij 
Invacare? 
Als Accountmanager werk ik met 
een breed assortiment rolstoelen 
en hulpaandrijvingen. Ik krijg veel 
vragen op het gebied van zitten 
en positioneren in de (kantel)
rolstoel en mobiliteitsvragen waarbij 
de producten van Alber meestal 
uitkomst bieden. Ik heb contact 
met de cliënten, therapeuten, 
hulpmiddelenleveranciers en de 
zorgkantoren. De diversiteit aan 
vragen en de directe terugkoppeling 
tijdens een passing van een tevreden 
cliënt blijven enthousiasmeren. De 
kwalitatief goede producten zijn voor 
een brede doelgroep in te zetten. 
Het is fijn om als team de vragen te 
beantwoorden en te zoeken naar de 
beste oplossing.

Hoe gebruik je je ervaring 
als ergotherapeut bij je 
werkzaamheden?
Om tot de kern van de hulpvraag 
te komen, wil ik altijd weten wat 
er op verschillende gebieden aan 
de hand is. Zowel de medische 
achtergrond in relatie tot functionele 
mogelijkheden, als ook de vraag in 
welke situaties de hulpvraag van 
toepassing is. In overleg met de cliënt 
en therapeut ga ik op zoek naar de 
meest geschikte oplossing welke 
daarna wordt vertaald in een product. 
Een voorziening moet echt van 
meerwaarde zijn voor de cliënt en/of 
zijn omgeving!

ZORGBULLETIN | 5



WLZ Mobiliteitsnieuws
Action 5 WLZ uitvoering: vervanger van Spin X

De Action 5 WLZ uitvoering is de vervanger van 
de Spin X. De Action5 is bij een brede doelgroep 
inzetbaar, voor permanent gebruik.

De Action 5 kenmerkt zich door:
•  Een horizontaal vouwframe dat op 4 plaatsen 

vergrendelt, waardoor deze opvouwbare rolstoel 
de zeer goede rij eigenschappen heeft gekregen 
van een vastframe rolstoel: dus licht om mee te 
rijden en manoeuvreren

•  Naast de spanbanden rug is het mogelijk te 
kiezen voor Matrx schaalruggen, voor goede 
laterale ondersteuning

•  Leverbaar met lage zithoogtes (vanaf 36 cm), 
zodat ook trippelen tot de mogelijkheden 
behoort

Zelf kantelen of trippelen in een kantelrolstoel? 
Het kan met de Rea Dahlia!

De Rea Dahlia is een compacte kantelrolstoel. 
De Dahlia is geschikt als duwrolstoel, om zelf te 
rijden of om mee te trippelen: zithoogte vanaf 
33 cm (bovenzijde zitplaat). 

Tevens is het mogelijk om zelf te 
kantelen. Onder het duwhandvat 
zit een knop waardoor de 
rolstoelgebruiker zelf de kanteling 
kan bedienen. Wilt u zien hoe dit 
werkt? Bekijk dan eens dit filmpje: 

Website met 50+ video’s over mogelijkheden Rea kantelrolstoelen

Onlangs heeft Invacare een nieuwe website opgezet. Hierop worden de vele opties, accessoires 
en mogelijkheden uitgelegd van de Rea kantelrolstoelen. Dit wordt gedaan met vele video’s en 
afbeeldingen. Benieuwd? www.rea.invacareproducts.com/nederland-nl
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„We vinden het belangrijk dat onze 
matrassen van goede kwaliteit zijn.“

Bij Zorgcentrum Rosengaerde heeft Invacare zo’n matrassen audit mogen verzorgen. Aly Elsman, 
teammanager verpleegafdelingen van Zorgcentrum Rosengaerde, vertelt hierover:

“Wij hebben in het najaar van 2016 een matrassenkeuring laten uitvoeren door Invacare, omdat we 
het als zorginstelling belangrijk vinden dat onze matrassen van een goede kwaliteit zijn.
In een paar uur tijd waren al onze matrassen gemerkt en gekeurd”. 

Wat is er getest? 

“De conditie van het schuim, door middel van 
de vuisttest, de kwaliteit van het schuim (ernstig 
vervuild of niet) en de matrashoes (beschadigd, rits, 
brandveilig, poreus).

Het resultaat is een mooi overzicht met tabellen 
van het aantal matrassen dat aan de kwaliteitseisen 
voldoet. 

Ook hebben we per matras een pdf document 
ontvangen waar, naast de beschreven resultaten, 
ook foto’s zijn toegevoegd.

Daarnaast een rapportage van welk aantal 
matrassen geheel of gedeeltelijk vervangen moet 
worden. Aan de hand van dit advies hebben wij 
een plan van aanpak kunnen schrijven voor de 
investering voor de komende jaren.

Ik durf deze audit bij iedere zorgaanbieder aan 
te bevelen. De samenwerking is prettig en het 
auditteam van Invacare werkt zeer efficiënt en 
nauwkeurig. Een goede nachtrust begint vaak bij 
een goed matras.”
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Infectie Preventie en Decubitus Preventie staan 
hoog op de prioriteitenlijst bij instellingen. Maar 
hoe zit het met de levensduur en effectiviteit van 
de matrassen in uw instelling om de kwaliteit van 
zorg te waarborgen?
Invacare verzorgt onafhankelijke en op maat 
gemaakte Matras Audits. Ons team werkt 

nauw met de dealer en instelling samen om 
ervoor te zorgen dat al uw matrassen worden 
geïnspecteerd met een minimale verstoring 
van uw cliënten en bewoners. U ontvangt een 
gedetailleerd audit rapport met de resultaten en 
aanbevelingen.

Samen werken aan patiëntenzorg

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook een Matras Audit laten uitvoeren, neem dan contact op met Invacare.

Zorgcentrum Rosengaerde, Dalfsen



Doel van de training
Deze training is speciaal ontwikkeld voor ergotherapeuten die in contact komen met cliënten die 
gebruik maken van een rolstoel, waarbij een elektrische hulpaandrijving de zelfstandigheid en 
mobiliteit kan vergroten. 

Cliënten & oplossingen
De training „Elektrische hulpaandrijvingen voor handbewogen rolstoelen“ is gericht op 
ergotherapeuten, die regelmatig in contact komen met cliënten met een hulpvraag rondom het 
handbewogen rolstoel rijden. Zij krijgen in de training technische en biomechanische aspecten van het 
ondersteund rolstoel rijden aangeboden. 

De training geeft antwoord op de volgende vragen: 
•  Probleemschets: in welke cliënt situatie adviseer je een elektrische hulpaandrijving? 
•  Welke soorten oplossingen in de vorm van elektrische hulpaandrijvingen zijn er? 
•  Wat zijn de eigenschappen van de diverse oplossingen en de voor- en nadelen hiervan?
•  Wanneer adviseer je welke oplossing? 
•  Hoe kunnen elektrische hulpaandrijvingen aangevraagd worden? 

Klinische onderbouwing en casuïstiek
In de training komen o.a. klinische onderbouwing, 
casuïstiek, een handleiding voor het opstellen 
van een Programma van Eisen, praktijkervaringen 
en demonstraties aan bod. De cursist doet ook 
ervaring op door met verschillende systemen zelf 
te gaan rijden.

Docenten
Jeske van Bruggen, bewegingstechnoloog
Paul Monden, MSc bewegingswetenschapper

Datum: di 20 en do 22 juni
Tijd:   van 09.30 - 15.30 uur
Locatie:  Invacare in Ede
Kosten:  € 25 (incl. lunch)

Inschrijven?
Mail naar: communicatie@invacare.com

Max. aantal deelnemers: 12 personen
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Accreditatie training  
“Elektrische hulpaandrijvingen voor handbewogen rolstoelen”

Door ADAP voor ergotherapeuten gewaardeerd met 5 accreditatiepunten.

NIEUW


