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Life & Mobility laat er geen
gras over groeien

Life & Mobility Group heeft haar positie verder 
versterkt door de overname van alle aandelen 
van Karma Europe.

Deze overname past uitstekend in de ambitie 
van beide organisaties: een versnelde groei naar 
de positie van prominente Europese speler. 
De toevoeging van het programma elektrische 
rolstoelen van Karma Europe draagt bij aan een 
verdere completering van het mobiliteitsportfolio 
van de Life & Mobility Group.

Na de overname van Karma Europe zijn circa 
130 medewerkers werkzaam bij vestigingen in 
Nederland, België en Duitsland. 

Nieuwe CEO

René Ploum, voorheen eigenaar van Karma 
Europe, neemt als nieuwe CEO de taken 
over van de huidige directie die wordt 

gevormd door Henk Potappel en Eugene Jakubowski. In René Ploum 
hebben zij een opvolger gevonden die de geldende waarden en cultuur van  
Life & Mobility volledig onderschrijft en tevens waarde hecht aan de belangen 
van aandeelhouders. Met ruim 25 jaar ervaring binnen de rolstoelbranche, 
zowel nationaal als internationaal, zal René Ploum (CEO) samen met Michel 
Hulst (verkoopdirecteur) en Lex Takkenkamp (operationeel directeur) invulling 
geven aan de verdere internationale uitbouw van de Life & Mobility Group.

Henk Potappel en Eugene Jakubowski blijven als aandeelhouder verbonden 
aan de Life & Mobility Group, zodat de organisatie een beroep kan blijven
doen op hun jarenlange ervaring in de branche.

Nov i te i t en  &  a s so r t imen t sw i j z i g i ngen

Assortiments-
wijzigingen 
1e helft 2017
Ons assortiment is continu aan verandering onder-
hevig. Op de volgende pagina’s vind je een samen-
vatting van de assortimentswijzigingen en noviteiten 
van het afgelopen halfjaar. De aangepaste prijslijsten 
voor 2017 staan weer achter de dealer login. Inlog-
gegevens kwijt? Geen probleem, wij verstrekken ze 
graag opnieuw!

PERSVERKLARING

LIFE & MOBILITY GROUP NEEMT 

ALLE AANDELEN KARMA EUROPE OVER

Nieuwe mijlpaal op weg naar uitbreiding van  

het productportfolio en verdere internationalisering

Hoofdkantoor Life & Mobility Group, Doetinchem

René Ploum, Henk Potappel en Eugene Jakubowski

Het nieuwe bestuur
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UPDATE

Mezzo Rosso & Retro
Een toevoeging aan ons scootmobiel assortiment! Een 
chique retro look of liever een sportief rood jasje? Natuur-

lijk beiden mét alle vertrouwde karaktereigenschappen zo-
als je die van onze Mezzo kent en allebei verkrijgbaar in 3- en 

4-wiel uitvoering. Wij zijn blij met dit duo en stellen ze graag per-
soonlijk aan je voor! 

Mezzo Rosso
• In 3- en 4-wieluitvoering
•  Rode kappen
•  Zwarte stoelbekleding met 

opvallende rode stiksels
•  Zilverkleurige striping op de 

koplampkap (alleen bij 4-wieler)

Mezzo Retro
• In 3- en 4-wieluitvoering
• Champagnekleurige kappen
•  Stoelbekleding Oak Brown skai 

met diamond patroon
•  Zilverkleurige striping op de 

koplampkap (alleen bij 4-wieler)

Vragen over ons 
scootmobielassortiment?
Bel Marcel de Boer:
06 53 41 57 72

Solo Elegance
De Solo Elegance is al enige tijd via ons adaptatietraject verkrijgbaar. Vanwege 
aanhoudend succes hebben we het Elegance pakket nu aan ons standaard 
assortiment toegevoegd.

De Solo Elegance:
• In 3- en 4-wieluitvoering
• Champagnekleurige kappen
•  Stoelbekleding Oak Brown skai met 

diamond patroon
• Windscherm
• Verchroomde spiegels
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Meer voor minder
In het kader van continu verbeteren heeft er 
een leverancierswijziging 
plaatsgevonden en wordt 
de toeslag voor extra 
brede of extra diepe Solo 
stoelen gehalveerd. 

Dat kleine beetje 
extra
Evo Lectus vanaf nu 
leverbaar met max. 
snelheid 12,5 km/u 
(voorheen 10 km/u).

De Mid Lectus is het midwheeler broertje van de Evo Lectus en wordt binnen-
kort toegevoegd aan ons assortiment elektrische rolstoelen. De frisse kleur en 
de strakke vormgeving maken het weer een echte blikvanger!

De Mid Lectus in het kort:
• Een compact en uitstekend manoeuvreerbaar midwielonderstel.
• Zeer stabiel dankzij de 6 onafhankelijke, hydraulisch geveerde wielen.
•  Hoge mate van zitcomfort dankzij Lectus zitsysteem met biomechanische 

verstelling.
•  Door de laatste R-Net technologie zijn de mogelijkheden voor speciale 

bedieningen eindeloos.
• Zeer uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, gelijk aan de Evo Lectus.
•  Verder is het natuurlijk mogelijk om de Mid Lectus volledig aan de indivi-

duele behoeften van de cliënt aan te passen door middel van adaptatie.
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Gemak dient de mens
Om de meest voorkomende instellingen aan de elektrische rolstoelen  
gemakkelijk zelf te kunnen doen, leveren wij sinds mei dit jaar een gereed-
schapsetje bij Evo Lectus, Morgan & Leon.

Hoe ziet dat eruit:

Voor de Evo Lectus Voor de Morgan & Leon
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In 2 stappen naar nóg betere 
ondersteuning
Stap 1 (gereed)
De comfort beensteun heeft een update ondergaan, met als doel beter aan te sluiten bij de 
behoefte van de eindgebruiker. Het resultaat is een product dat eenvoudiger in gebruik is en 
meer instelvrijheid geeft door de traploze instellingen:

• De kuitplaat is traploos in hoogte te verstellen door de nieuwe kuitplaatklem. 
•  Het instellen van de kuitplaat is vereenvoudigd: Met één bout kan de klem traploos in hoogte 

worden ingesteld en met één bout kan de diepte ook traploos worden ingesteld.
•  Beide instellingsbouten zijn van buitenaf bereikbaar en ook de hoogte-indicatie is naar de 

buitenkant verplaatst. 
•  Het verstevigde kuitplaatscharnier resulteert in een meer solide constructie

Stap 2 (Under construction)
Het project is een tweetrapsraket. In deel 2 werken we aan nóg betere beenondersteuning.

Nieuwe basisstoel voor 
Adaptaties
Hij rijdt al even rond: Onze onverwoestbare 
Plus is nu klaar voor de toekomst! Als basis-
stoel voor adaptaties kunnen onze mannen van 
Custom Made hiermee de enorme diversiteit 
aan behoeftes of functiebeperkingen van cliën-
ten van specifieke doelgroepen vertalen naar 
een passende  productoplossing.

Vanaf september verdwijnt 
de Plus uit ons standaard 
assortiment en kun 
je de basisstoel voor 
adaptaties vinden 
op het adaptatie- 
aanvraagformulier 
(te vinden achter 
de dealer login). 
 
Een product speciaal 
voor jou, met een 
eigen prijs, levertijd èn 
kleur!

De mannen van Custom Made: 
Jos, Willy, Hans en Roy
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Productdocumentatie 
opgefrist
De assortimentsbrochures rolstoelen & scootmobielen hebben een grondige 
update gehad. In beide brochures is o.a. een overzichtspagina toegevoegd 
waarop duidelijk de opbouw van het assortiment wordt weergegeven. 
Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan realistische sfeerfotografie. 
Vanuit onze ‘inspired by life’ gedachte, vinden 
we het belangrijk dat gebruikers zichzelf 
herkennen in onze fotografie. Onze speciale 
dank gaat uit naar verpleeghuis Pronsweide 
en haar bewoners! 

De brochures zijn te vinden op 
www.life-mobility.com.

Uit assortiment 
per 1 juli 2017
• Oud model stompsteun; 
 Is vervangen door de nieuwe amputatiesteun.
• Oud model gipsbeensteun;
  Is vervangen door het nieuwe model gipsbeen-

steun.

Een compleet nieuwe website!
Om onze gehele doelgroep nog beter van de 
juiste informatie te kunnen voorzien hebben we 
een uitgebreid doelgroeponderzoek gedaan. We 
hebben steekproefsgewijs onderzocht wat de 
verschillen in informatiebehoefte zijn tussen de 
diverse doelgroepen, met nadruk op de website. 

Op dit moment zijn we druk bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe website, die ook 
tussentijds getest zal worden door diverse 
gebruikers. Heb je interesse om mee te 
doen? Geef je op bij Annemiek Boezeman  
(a.boezeman@life-mobility.com). 

Heb je zelf geniale ideeën 
die echt niet mogen 

ontbreken op de vernieuwde 
www.life-mobility.com website? 

Stuur ze in:
a.boezeman@life-mobility.com
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UPDATE

In de eerste helft van dit jaar is er binnen de branche, maar vooral ook bij  
Life & Mobility veel gebeurd. We hebben het even op een rij gezet.

Veiligheid door kwaliteit 
Alles wat u moet weten op een rij.

Van MDD* naar MDR** 
In mei is de nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden waarin 
vastgelegd is aan welke eisen medische hulpmiddelen moeten voldoen. 
Deze nieuwe wet zal de komende jaren geïmplementeerd gaan worden. Hoe 
dat precies zal gaan is nog niet bekend. Het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn & Sport heeft eind juni de eerste bijeenkomst georganiseerd om 
samen met de betrokken brancheverenigingen, waaronder Firevaned, 
hierover in overleg te gaan. We houden je op de hoogte houden van alle 
ontwikkelingen in dit belangrijke dossier! 

* Medical Device Directive
** Medical Device Regulation

Branchevereniging Firevaned
Firevaned heeft als doel om de kwaliteit binnen de branche te verhogen. 
Vanuit de MDR heeft Firevaned een tweetal initiatieven ontplooid:

1. CE-schema
  In de praktijk blijkt het best lastig te begrijpen hoe de CE-markering 

werkt. FIREVANED heeft een CE-stroomschema gemaakt om dat te 
verduidelijken. Soms is een hulpmiddel namelijk een combinatie van 
twee producten en is het belangrijk dat die goed aan elkaar verbonden 
worden. In dat geval adviseert Firevaned om een convenant af te 
sluiten tussen beide fabrikanten. Op deze manier wordt de ‘technische 
compatibiliteit’ van de combinatie geborgd, ook voor de toekomst.

2. Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH)
  Naast het CE-schema heeft Firevaned ook het initiatief genomen om het 

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen in het leven te roepen. Bedrijven met 
dit onafhankelijke keurmerk kunnen daarmee laten zien dat de kwaliteit 
van de organisatie en producten stevig is verankerd in de processen. Zie 
ook www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl

Custom Made markering 
Dit jaar hebben we onze Custom Made 
afdeling verder geprofesionaliseerd. Door de 
toenemende aandacht voor  CE/crashtest-
veiligheid in relatie tot productaansprakelijkheid 
realiseren we ons dat we als fabrikant een extra 
stap moeten zetten om de cliëntspecifieke 
wensen op onze producten snel en accuraat 
te kunnen leveren. We hebben de ambitie om 
onze klanten volledig te ontzorgen door als 
fabrikant van individuele hulpmiddelen op maat 
ook de productverantwoordelijkheid van deze 
producten volledig op ons te nemen. 
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Leon & Morgan i.c.m. orthese 
nu ook crashtestsafe & CE 
gemarkeerd
Door de overname van Karma Europe is ons assortiment 
uitgebreid met een serie hoogwaardige elektrische 
rolstoelen. Stuk voor stuk kwaliteitsproducten die 
voldoen aan alle formele eisen die gesteld worden. Dat 
betekent dat ze voorzien zijn van een CE-markering en 
dat alle crashtests zijn doorstaan. Op dit moment zijn 
we bezig met het afsluiten van een serie convenanten 
met de meeste Nederlandse orthesebouwers. Op deze 
wijze kunnen we nu en in de toekomst garanderen dat 
naast ons Match orthese-onderstel ook de combinaties 
van elektrische rolstoel en (individuele) zitoplossing aan 
alle eisen voldoen.

Zilveren Kruis onderschrijft NKH 
De zorgkantoren van Zilveren Kruis hebben ervoor 
gekozen om het NKH een centrale plek te geven in 
het inkoopbeleid. Alle aanbieders van hulpmiddelen 
die via de zorgkantoren van Zilveren Kruis vergoed 
worden moeten het NKH-keurmerk hebben. Daarnaast 
is ook het Firevaned CE-Schema leidend geworden 
voor het kernpakket. Dit betekent dat aansprakelijkheid 
en compatibiliteit van ‘product-combinaties’ van 
verschillende fabrikanten vastgelegd moet worden 
in een convenant. In de praktijk gaat het hier om 
hulpaandrijvingen en ortheses 
op een rolstoelonderstel. 
Hiermee heeft Zilveren Kruis 
een concrete stap gezet in 
haar wens om op een heldere 
manier invulling te geven aan 
de Europese regelgeving.
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