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Onze specials, jouw oplossing

MyPlus obese

Elektrisch opklapbare armleggers

De MyPlus is verkrijgbaar in een extra sterke obese-

Wanneer de kracht en het hefvermogen in de armen

uitvoering. Dankzij het midwheel onderstel heeft de

van een cliënt vermindert, wordt het opklappen van

obese-variant van de MyPlus gunstige rijeigenschappen.

armleggers, voor bijvoorbeeld een zijdelingse transfer,

Het is een stevige rolstoel met een hoog zitcomfort en

vaak een hele opgave. Met elektrisch opklapbare arm-

grote wendbaarheid voor een eenvoudige verplaatsing.

leggers kan de cliënt de armlegger door een eenvoudige
handeling met de joystick opklappen. De zelfstandigheid bij transfers blijft hierdoor behouden.
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Onze missie & visie
“Wij dromen van een toekomst waarin iedereen vrij is om zelf te kiezen en
gelijke kansen heeft. Life & Mobility wil positief bijdragen aan het gevoel van
vrijheid van mensen met een mobiliteitsbeperking. Leven zoals jij dat wilt.
Een gevoel dat vleugels geeft. Dat is de visie die ons beweegt! Een visie die
voor ons geen grenzen kent.”

Life & Mobility heeft zich sinds de oprichting in 1952

ervaren en betrokken vakmensen de juiste oplossing

ontwikkeld tot specialist op het gebied van zittende

voor vaak complexe vraagstukken. Met onze speciale

mobiliteit. Individueel maatwerk is daarbij een essentieel

technische teams krijgen individuele aanpassingen

en waardevol onderdeel van onze dienstverlening.

de aandacht die ze verdienen. Zo leveren we een

Wanneer ons standaard assortiment niet de passende

belangrijke bijdrage aan de verbetering van de levens-

oplossing biedt, gaan we verder. In onze Specialty

kwaliteit van onze cliënten. Daar zijn we trots op.

Centers in Kerkrade en Doetinchem ontwikkelen onze

Inspired by life!
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De gebruiker centraal
Positief bijdragen aan het gevoel van vrijheid van mensen met een mobiliteitsbeperking. Dat vinden we belangrijk.
In de praktijk betekent dit dat we bij de ontwikkeling van onze producten kijken naar mogelijkheden in plaats van
naar beperkingen. Het functioneren en de wensen van de cliënt staan daarbij altijd voorop. Vanuit de stoornis,
beperking en behoefte van de gebruiker komen we zo tot de juiste functie-eisen die aan mobiliteitsoplossingen
worden gesteld. Met een breed assortiment manuele en elektrische rolstoelen bieden we voor iedere gebruiker
een passende oplossing.

Stoornis &
beperking
Hulpvraag

Functie-eisen

Passende
mobiliteitsoplossing

Activiteiten &
participatie

Vaak biedt ons standaard assortiment een passende oplossing. Met een team van betrokken technische vakmensen
met jarenlange ervaring, zijn we bovendien in staat om de producten binnen ons assortiment aan te passen aan de
unieke wensen en behoeften van de individuele gebruiker. Waar ons standaard assortiment stopt, gaat ons individueel
maatwerk verder.
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Individueel maatwerk
In onze goed uitgeruste Specialty Centers in Kerkrade en Doetinchem
ontwikkelen we hoogwaardig individueel maatwerk. Onze ervaren vakmensen
zorgen er voor dat we, ondanks de complexe technische vraagstukken, samen
met alle betrokkenen altijd de juiste productoplossing kunnen bieden. Doordat
we een speciaal team in de organisatie hebben voor individueel maatwerk,
krijgt het de aandacht die het verdient.

Constructieve
samenwerking

Ervaren technisch
specialisten

Gegarandeerd
veilig

Productaansprakelijkheid
volgens MDR
Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR). Onder deze medische wetgeving

Bij de ontwikkeling van individuele oplossingen

Nadat alle aspecten van het maatwerk nauwkeurig

Individueel maatwerk heeft een bijzondere positie

wordt ook iedereen die een hulpmiddel wijzigt

komt veel kijken. Elke situatie is anders en vraagt een

zijn bepaald, wordt er een technisch hoogwaardige

binnen de medische wetgeving. Het is belangrijk dat

productaansprakelijk. Voorkom verrassingen en

nauwkeurige omschrijving van de stoornis, beperking

oplossing gemaakt. Onze goed opgeleide en ervaren

door het unieke karakter een juiste inschatting met

laat noodzakelijke wijzigingen uitvoeren door de

en behoefte van de gebruiker. Deze bepalen de

specialisten ontwerpen de passende oplossing,

betrekking tot productveiligheid wordt gemaakt.

fabrikant.

functie-eisen aan het product. Denk daarbij aan de

waarbij ze complexe technische uitdagingen zeker

Een gestructureerde risicoanalyse is daarom altijd

(binnen) omgeving, persoonlijke voorkeur of taxivervoer.

niet uit de weg gaan. Door het gebruik van de juiste

verbonden aan ons ontwikkelproces van individuele

Crashtest safe

Goede samenwerking is daarom essentieel om tot

materialen en machines garanderen we een goed

maatwerkoplossingen. Taxivervoer is bijvoorbeeld

Alle producten in ons assortiment

de passende individuele oplossing te komen. Onze

werkende en kwalitatief duurzame oplossing waarop

een onderdeel dat hierin meegenomen kan worden.

die voor taxivervoer gebruikt kunnen

productadviseur is persoonlijk betrokken bij het

je jaren kunt vertrouwen.

Door deze werkwijze kunnen wij je de juiste service

worden, zijn crashtest safe bevonden

vaststellen van de specificaties en zal je gedurende

bieden en is de veiligheid voor de eindgebruiker

en herkenbaar aan het taxihaaksymbool. Dit geldt

het gehele traject samen met ons sales support team

gegarandeerd.

ook voor veel van onze maatwerkoplossingen.

adviseren en begeleiden.
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Onze Specialty Centers
In onze Specialty Centers in Kerkrade en Doetinchem
bijten onze ervaren vakmensen zich vast in complexe,
technische vraagstukken. Door niet los te laten,
blijven we ontwikkelen. Iedere dag.
KERKRADE

Maatwerk voor elektrische rolstoelen

DOETINCHEM

Aanpassingen aan elektrische rolstoelen ontwerpen
en bouwen we in ons Specialty Center in Kerkrade.
Ons team krijgt dagelijks aanvragen van klanten uit
binnen- en buitenland. Veel rolstoelgebruikers hebben
complexe stoornissen die vragen om persoonsgebonden oplossingen. Dankzij de ruimte, creatieve

“Wij zoeken altijd technische

vrijheid en onze gemotiveerde technisch specialisten,

grenzen op. Zo kunnen wij

kunnen wij nagenoeg elke aanpassing realiseren.

nagenoeg elke aanpassing
realiseren.”

Remco Ploum

Maatwerk voor manuele rolstoelen

Operationeel manager Kerkrade

Ons Specialty Center in Doetinchem focust zich

Afhankelijk van de gevraagde maatwerkoplossing zijn er 3 mogelijkheden:

volledig op individueel maatwerk voor ons manuele
rolstoelassortiment. Onze productadviseurs

• Wij passen de betreffende rolstoel aan.

ondersteunen bij het vastleggen van de juiste

• De technische productoplossing sturen we
samen met een duidelijke instructie toe om

specificaties. Hierdoor zijn wij er zeker van dat de

zelf aan de stoel te monteren.

oplossing 100% aansluit aan de persoonlijke wensen

•  Wij bouwen de oplossing op een nieuwe rolstoel.

van de gebruiker. Ook rolstoelen die in gebruik zijn
maar niet meer voldoen aan de behoeften van de
cliënt passen we hier aan.
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Een passend advies

1

ontwikkeling van het vaak complexe maatwerk, werken onze technisch specialisten intensief samen met een speciaal

ng

team voor individueel maatwerk. Zij zorgen ervoor dat het traject soepel en volgens planning verloopt. Om iedere
maatwerkoplossing onze volle aandacht te geven, doorlopen we daarbij steevast de volgende stappen:

&

2

Passi

Samen bieden we de cliënt de veilige, duurzame, kwaliteitsoplossing die hem of haar écht verder helpt. Tijdens de

adv
AANVRAAG

Een aanvraag van een dealeradviseur aan Life & Mobility om mee te denken over
een probleem waarbij de standaard oplossing niet toereikend is.

2

PASSING &
ADVIES

Een advies op maat om met een technische productoplossing, zoals speciale
besturingen of andere productideeën, tot een passende oplossing voor
de cliënt te komen.

3

OFFERTE

Uitwerken van de offerte door Life & Mobility met bijhorende maten, tekeningen
en foto’s.
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Elektrisch opklapbare
zitplaat
Na de bestelling
gaat de rolstoel bij Life & Mobility in productie. Een deel van
BESTELLING &
PRODUCTIE

de productie zal de standaardprocedure doorlopen. Vervolgens wordt het product
getransporteerd naar het Specialty Center in Doetinchem of Kerkrade, waar de
special nauwkeurig wordt afgebouwd en gemonteerd.

5

LEVERING &
NAZORG

De uitlevering van de rolstoel. Indien gewenst is hier een productspecialist van
Life & Mobility bij aanwezig om de mechanische en softwarematige instellingen uit
te voeren. Zo bieden we een totaaloplossing voor de cliënt.
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Transferzitting
Onze special die het opstaan vanuit een rolstoel eenvoudiger maakt

“Als mensen door krachtverlies in de benen minder goed
kunnen staan, is verplaatsing een uitdaging. Actieve transfers
Bediening d.m.v. R-net besturing

kosten veel inspanning en kunnen zelfs pijnlijk zijn. In zo’n situatie

Geen toename van de zithoogte

kan een transferzitting uitkomst bieden. Deze zitting helpt mensen
om zichzelf veilig en verantwoord te verplaatsen.”

Leon Baars
Productadviseur Life & Mobility

Productoplossing
Door middel van twee actuatoren wordt de achterzijde
van de zitplaat omhoog gebracht en wordt een negatieve
stand in het zitvlak gecreëerd. Met de joystickbesturing

Zitting kan maximaal -20 graden
omhoog worden gebracht en is
belastbaar tot 136 kg

kan de gebruiker de zitplaat tot -20 graden instellen.
Hierdoor wordt het opstaan vanuit de rolstoel een stuk
eenvoudiger.

EVO Lectus
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Transferlift
Onze special voor volledige zelfstandigheid tijdens een transfer

“Voor cliënten met dwerggroei of kleine kinderen
is het zelfstandig in en uit een elektrische rolstoel
komen niet vanzelfsprekend. Door de grote instaphoogte is deze doelgroep vaak hulpbehoevend
tijdens het transfermoment. Met de transferlift creëren

Stabiel en veilig

we volledige zelfstandigheid tijdens de transfer.”

Eenvoudig bedienbaar

Niels Kokkeler
Productadviseur Life & Mobility
Volledige zelfstandigheid,
de voetplaat kan omlaag tot
op de grond

Productoplossing
Dankzij de doorlopende voetplaat die met een liftfunctie
aan de stoel bevestigd zit, kan de cliënt zelfstandig
in en uit de stoel komen. Met twee licht bedienbare
knoppen gaat de lift op en neer. De bedieningsknoppen
zijn stand-alone. Ze kunnen aan de voorzijde van de
transfergrepen worden geplaatst, maar ook elders;
precies waar het de cliënt het beste past.
EVO Lectus
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Eenhandige hefboomaandrijving
Onze special voor een eenhandige aandrijving en besturing
Productoplossing
De eenhandige hefboomaandrijving biedt de cliënt

“De klassieke manier van voortbewegen van een

actieve mobiliteit en vrijheid om zichzelf te kunnen

rolstoel is niet voor elke cliënt vanzelfsprekend.

verplaatsen. De rolstoel wordt voortbewogen door

Bijvoorbeeld door hemiplegie kan een andere

de hefboom in repeterende voor- en achterwaartse

manier van aandrijven gewenst zijn. Een een-

bewegingen te duwen en te trekken. De handvaten aan

handige hefboomaandrijving kan dan uitkomst

de hefboom fungeren daarbij als stuurfunctie. Door de

bieden.”

handvaten in de juiste richting te draaien worden de
zwenkwielen door de koppelstang de juiste kant op

Hans Steentjes

gestuurd.

Technisch Specialist Doetinchem

MyPlus, onze speciale adaptatierolstoel
De opbouw van het frame van de MyPlus geeft de
mogelijkheid om te kunnen voorzien in de meeste
maatwerk aanvragen voor manuele rolstoelen.
Hiermee kan een enorme diversiteit aan functiebeperkingen en behoeften van cliënten vertaald
worden naar een passende productoplossing; denk
hierbij aan cliënten met obese of bijvoorbeeld
cliënten met een meervoudige handicap.
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Intuïtieve begeleidersbediening
Een voorbeeld van onze samenwerking met andere toeleveranciers

Achteraanzicht
bediening

Ergonomisch
verstelbare beugel

“Het afleggen van lange afstanden in een rolstoel kan
de cliënt vermoeien en resulteren in onveilige situaties.
Ook het manoeuvreren in kleine ruimtes kan een uitdaging zijn. De intuïtieve begeleidersbediening maakt het
mogelijk om de besturing tijdelijk van de cliënt over te

Programmeerbaar duimgas

nemen. Zo helpen we elkaar waar dat nodig is.”

Alex de Vries
Senior Technisch Specialist Kerkrade

Productoplossing
Combinatie met switchbox mogelijk

De intuïtieve begeleidersbediening van mo-Vis
past perfect op onze elektrische rolstoelen. Met een
horizontale stuurbeweging op de stuureenheid kan
de rolstoel gedraaid worden. In combinatie met de
gashendel voor duimbediening (vooruit/achteruit)
kan de rolstoel in iedere richting worden gereden.
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Ergonomische
handvaten

Duurzaam en
overzichtelijk display

19

Inspired by life

Veelvoorkomende aanpassingen
Sinds onze oprichting in 1952 zien we individuele aanpassingen als een essentieel
en waardevol onderdeel van onze dienstverlening. Vanuit die jarenlange ervaring
met individueel maatwerk kennen we inmiddels een aantal specifieke situaties,
waarvoor we regelmatig maatwerk ontwikkelen. Dit zijn individuele oplossingen
voor een goede zithouding, ondersteuning bij transfers en specifieke ontwerpen
voor zwaar gebruik van de rolstoel.

Zitten en positioneren

elke dag terugkomt. Het zelfstandig uitvoeren van een
transfer voegt veel toe aan de zelfredzaamheid van

Bij de ontwikkeling van ons Newton zitsysteem hebben

de cliënt en daarmee aan de kwaliteit van leven. Vanzelf-

we veel kennis en ervaring opgedaan ten aanzien van

sprekend zetten we daarvoor graag een stapje extra!

het goed zitten en positioneren van een cliënt bij
intensief rolstoelgebruik. Door jarenlange samenwerking
met ergotherapeuten en andere zorgprofessionals, is

Heavy duty

de Newton zitfilosofie ontstaan. Ook bij de ontwikkeling

Sterkte en duurzaamheid zijn voor ons van groot

van individueel maatwerk is deze filosofie voor ons het

belang. Een rolstoel wordt immers dagelijks gebruikt.

startpunt voor iedere zit- en positioneringsoplossing.

Als daarbij ook nog sprake is van een zware belasting,

Kijk op www.life-mobility.com voor meer informatie

bijvoorbeeld door gebruikersgewicht, spasmen of

over Newton of vraag onze productadviseurs om een

bewegingsonrust, dan voldoet een standaard oplossing

advies op maat.

vaak niet meer. In die situatie ontwerpen en bouwen
we oplossingen die meer stabiliteit, duurzaamheid en

Transfers

individuele ondersteuning bieden.

Niemand zit 24 uur per dag in een rolstoel. Daarom is
de transfer van en naar de rolstoel een handeling die

20
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Ter inspiratie

Match: verstelbare rughoek en individuele zithoek

Versterkte centrale beensteun

Bij ons ortheseonderstel bieden we specifieke

De versterkte centrale beensteun is geschikt voor

oplossingen voor individuele positionering. Bijvoor-

gebruikers die veel kracht uitoefenen op de beensteun.

beeld de verstelbare rughoek en de individuele zithoek.

De gescheiden centrale beensteun is uitgevoerd met

De verstelbare rughoek biedt, in combinatie met een

dubbele kartelschijven in de kniehoek, wat zorgt voor

flexibele orthese, de mogelijkheid voor kortdurende

een extreem sterke verbinding. Tevens hebben de

houdingsveranderingen. De bediening is comfortabel

stalen voetplaten een scharnierende werking door

met een hendel aan het stuur. De individuele zithoek is

middel van gasveren. Met deze aanpassingen kunnen

vooral geschikt voor gebruikers die baat hebben bij een

spasmen en het uitoefenen van veel kracht worden

grotere ‘basis-wig’, terwijl het maximale kantelbereik

opgevangen.

beschikbaar blijft voor rusten of verzorging.
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MyPlus obese

Elektrisch opklapbare armleggers

De MyPlus is verkrijgbaar in een extra sterke obese-

Wanneer de kracht en het hefvermogen in de armen

uitvoering. Dankzij het midwheel onderstel heeft de

van een cliënt vermindert, wordt het opklappen van

obese-variant van de MyPlus gunstige rijeigenschappen.

armleggers, voor bijvoorbeeld een zijdelingse transfer,

Het is een stevige rolstoel met een hoog zitcomfort en

vaak een hele opgave. Met elektrisch opklapbare arm-

grote wendbaarheid voor een eenvoudige verplaatsing.

leggers kan de cliënt de armlegger door een eenvoudige
handeling met de joystick opklappen. De zelfstandigheid bij transfers blijft hierdoor behouden.
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