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1000 en 1   Tips & Tricks     

       
Meer Bloedcirculatie = Zuurstof = (Energie, Alertheid, Focus) = Work Power= Performance=Meer Verdienvermogen 

 
 

Elke klus in de beste houding. 

De rolstoel moet zich bij mij 

aanpassen en niet andersom! 

De efficiency stijgt met  30%. 

Werkhouding-ondersteunend. 

Een trotse open en fiere werk- 

houding. 

Houdingsvariatie verkwikt. 

Bewegend werken, zitten en rijden. 

Blijf gezond en vitaal als 

‘langzitter”. 

Neem meer zuurstof  op voor meer 

energie 

Verbeter gezondheid en vitaliteit. 

Ik heb niet langer het idee dat ik 

tegen mijn lichaam vecht. 

Steeds goed gepositioneerd t.o.v. 

het werk. 

De gezondheids  werkrolstoel. 

Ik kan werken op mijn manier! 

Tijdens het rijden zonder 

gereedschap dubbel-verstelbaar. 

Verander de houding wanneer jij 

wilt. 

Niet meer hobbelige ritjes in de 

fabriek! 

Altijd de juiste zithoek en rughoek 

tot het werk. 

Alles binnen handbereik! 

Een fijnere job door te  ontspannen 

tijdens het werk. 

In staat om de romp naar voren te 

bewegen om te werken. 

In- en uitademen zonder enige 

belemmering, diep en rustig. 

Wees gefocused en relaxed tijdens 

het werk. 

Get an energy boost. 

Mijn buik zit niet langer in de weg. 

Het activiteiten patroon wordt 

breder. 

Nooit meer werken met een natte 

rug dankzij de Air-rugbekleding. 

De workload wordt aangenamer! 

Durf meer activiteit aan! 

Werken met lage spierspanning. 

Mijn lichaam opent zich. 

Haal de stress uit je werk. 

Verrijk je werkomgeving. 

Minder spierverkorting 

Een plek om je thuis te voelen. 

Fit2work in the Rolling Office 

Fit4Work 

Get the job done with the 

WorkHopper 

To be one with WorkHopper!  

De WorkHopper  geeft je een gezonde gegarandeerde 8 urige werkdag. Dag in dag uit.  Je kunt continu afwisselen tussen 

actieve en passieve houdingen. Immers de beste houding is de volgende. Statisch krachten zijn erg schadelijk. Als je het lichaam 

blootstelt aan langdurige statische belasting ontstaat er stress, irritatie, onbehagen,lage rugpijn, schouder-en nekklachten. O4 

laat je intuïtief veranderen van houding dankzij subtiele gewichtsverplaatsing van de romp.  

 

 

BEKIJK DE VIDEO www.rolstoel.nl/workhopper-video 

 

http://www.rolstoel.nl/workhopper-video
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YOUR BODY , OUR CONCERN! 

 

 Voor een open,  trotse,  fiere werkhouding.  
 

 

Let op ! Je hebt maar één lichaam en wij zijn toegewijd goede oplossingen te zoeken voor JOU. 
 

De rolstoel moet zich bij mij aanpassen en niet andersom! 
 

 

 

Work
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Dé WerkRolstoel               O4Work WheelChairs:  WorkHopper  + AP-M     

  

O4WorkHopper©®TM                               Thé Work WheelChair 

       
Het nieuwe Werken   4.0 

.                                           

De professionele Werker beschikt over een High Performance Werkrolstoel voor zijn  efficiënte werkplek. 
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§1  INLEIDING 
Benauwd de hedendaagse rolstoel  jouw werkleven ? Maakt werken in de  rolstoel je krommer en dikker en  krijg 

je  ‘rolstoelschouders’?  Heeft   10 jaar rolstoelgebruik, je meer schade opgeleverd dan de daadwerkelijke oorzaak 

van je handicap zelf ? Hier zal snel verandering in komen ! Rollen zitten en werken kan efficiënter, lichter, 

pijnvrijer en met meer werkplezier.  

                                     
Bij werken in een rolstoel draait alles om rompstabiliteit! 

Om dynamisch te kunnen werken, zitten en rijden in JOUW rolstoel, is het belangrijk dat JE permanent de 

instelling van de rugleuning en zitting kunt aanpassen. Met als resultaat dat JE dankzij houdingswisselingen 

zelfstandiger kunt werken, verder kunt reiken en als belangrijkste: actievere handelingen kunt uitvoeren op JOUW 

werkplek, waardoor JE breder inzetbaar wordt en JE verdienvermogen toeneemt. Door te kiezen voor de 

WorkHopper vergroot JIJ je bewegingsvrijheid enorm. Maar belangrijker nog; aan het einde van de dag heb JIJ 

dankzij de WorkHopper nog volop energie. 

 
Het wordt mogelijk met een open fiere houding pijnvrij, blessurevrij,  zonder vergroeiingen, comfortabel rolstoel 

te rijden te werken en te zitten. Bovenal kan dit met een stuk minder kracht waardoor de gewrichten minder pijnlijk 

aanvoelen. 

                                 O4WorkHopper©®TM                    
Waarom een werkplek rolstoel? De meeste werkers zitten op een transportrolstoel. Een vouwbaar 

vissersstoeltje met wielen! Hier weleens een uur op gezeten? Inderdaad dat hou je niet lang vol! Vandaar dat er 

zoveel klachten zijn. Werken in een transport-rolstoel dwingt de werkers tot lichaamsschade en onderprestatie! 

Let op! JE hebt slechts één lichaam en daar willen wij goed voor zorgen! 

YOUR BODY IS OUR CONCERN 

RIJDEN

• DIEP TUSSEN ACHTERWIELEN

ZITTEN

• ROMPSTABITEIT OPVANG   
IMPACT VAN LASTEN

WERKEN

• STEEDS GOED 
GEPOSITIONEERD T.O.V. WERK

HOUDINGS 
AFWISSELI

NGEN

ZITTEN

WERK

STAAN 
TRANSFER

RIJDEN
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Probleemoplosser

                     

§1.1  WERKERS  IN  EEN  ROLSTOEL  DOEN 

ALLE  TAKEN   IN  DE   ZELFDE   HOUDING! 
W E R K E R S   I N    E E N   R O L S T O E L   D O E N    A L L E    T A K E N    I N       D E   

Z E L F -D E  H O U D I N G.  Vreemd hé! 

Het zit in je autostoel! 

 Het zit in je kantoorstoel! 

   Maar het zit niet in JOUW rolstoel!  

    JIJ zit in een ÉÉN-HOUDINGS-ROLSTOEL. 

      ÉN JIJ hebt dat nu het hardste nodig! 

      De dubbelverstelling van zithoek en rughoek. 

Dus de MÉÉR-HOUDINGS-ROLSTOEL Thé WorkHopper  

 Zou JE het vreemd vinden als JE in JE auto gereedschap nodig hebt om de autostoel te verstellen ?  

  Kun je je dat voorstellen? Neen eigenlijk niet! 

   Mag ik dan misschien een verstelbare rugleuning en zitting? 

    De WorkHopper opent een wereld van mogelijkheden. 

     JE doet vanaf nu elke taak in  de beste houding. 

De WorkHopper  nodigt uit tot onbewuste bewegingen.  

 Op intuïtieve wijze stel  JE de WorkHopper goed in door subtiele verplaatsing van JOUW  

  bovenlichaam. 

Bevrijd JEZELF van  eenzijdige statische houdingen! (Statisch: stijf, verzuurd, pijn, geïrriteerd en verstard). 

Zorg dat je  ÉÉN-HOUDINGS-ROLSTOEL vervangen wordt door een  MÉÉR- HOUDINGSROLSTOEL?   

 Ga van werken in 2 dimensies naar werken in 3 dimensies. Van 2 D naar 3 D werken.  

  Je wereld wordt groter en interessanter. JOUW workload en activiteiten patroon wordt groter. 

   Gun JEZELF dé Gezondheids Werk Rolstoel  voor een trotse open en fiere houding. 

 
Dé Professional dé Werker in dé   O4 High Performance Rolstoel. Dé WorkHopper .            Beweeglijke bekken  

             en rompondersteuning 

          
 

Continu actief-passief-verstelling.In elke houding wordt JE ondersteund. 

                                          
De WorkHopper  faciliteert en accommodeert  alle taken en werkhoudingen. 

De MÉÉR-HOUDINGS-ROLSTOEL.  Dé rolstoel met een dubbele verstelling van zitting en rugleuning. 
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D e   b  e  s  t  e    h  o  u  d  i  n  g    i s    d  e   v  o  l  g  e  n  d  e  . 

Houdings-variatie verkwikt. Verbetert de doorbloeding en dus de concentratie. Hierdoor een hogere productie en 

minder fysieke klachten. Verrijk je werkomgeving. Statisch werken, in een  ÉÉN-HOUDINGS-ROLSTOEL  brengt 

grote schade toe aan JOUW lichaam. 

Als zitten slecht is waarom kun je een rolstoel dan niet verstellen? 

                                                          
Dubbelverstelling:  Traploze zithoekverstelling, Rugleuningverstelling in stappen van  20. 

Waarom heeft  elke auto-en kantoorstoel houdingsverstellingen én een rolstoel niet? 

§1.2  DOEL  VAN DE WERKROLSTOEL 
De werkrolstoel geeft vriendelijke steun aan het lichaam zodat de werker rompstabiel kan werken bij het verrichten 

van handelingen, reiken, lasten verplaatsen en beeldschermwerk. Het faciliteren en accommoderen van elke 

houding die het werk vraagt. Een dubbele verstelling, van de zitting- en rugverstelling, maakt, volhoudbaar,  

voorover gebogen werken mogelijk. De werker duurzaam inzetbaar laten werken zonder blessures, beroepsziekten 

e.d.  Het verminderen van vermoeidheid en creëren van energie  door de spierspanning met 25% te verminderen. 

Kracht, spiermassa ontwikkelen. Het verminderen van piekbelasting en netto-moment-belasting op het spier-skelet-

bewegingsapparaat. Het stijgen van de verdiencapaciteit.  Veilig nieuwe werkpatronen ontwikkelen.  

                               
Fit in the cockpit 

                                                               
                                                                             Diep                                                      Hoog         

                                              15 cm hoogte  verschil 
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§1.4  KUN JE MET EEN VERLAMD LICHAAM 

TOCH WERKEN? 

                                                                                 
Het is onze passie JOU in een duurzame rechtop houding te zetten. Van immobilisatie naar mobilisatie! 

Bij het positioneren van het lichaam streven we naar een duurzame houding die  volhoudbaar is. Dit kan alleen 

maar als de zwaartekracht hieraan meewerkt. Dus we lijnen JE 100% uit ten opzichte van de zwaartekracht. Wij 

maken Mr. Newton JOUW vriend! Om de maximale benodigde ondersteuning te bieden passen we, rug-zit-profiel 

en vorm aan op JOU.  

                                                                                                                                                          
Non Contact Rugleuning.    Schoudervrij                                       Zijdelingse ondersteuning 

Deze rugleuning ondersteunt de wervelkolom, indien nodig tot ver voorbij de onderkant van de schouderbladen.  

                                     
Bij verlammingen is de rompstabiliteit cruciaal. Deze wordt voornamelijk bepaald door het bekken. De bekken 

stand krijgt door de  O4’s zit- en  rugverstelling enorme nieuwe mogelijkheden voor niet eerder bestaande functies. 

                                                                                      
O4 biedt tal van rugprofielen om de maximale rompstabiliteit te bereiken. Onderuit gezakt zitten en rijden 

ruïneert je lichaam en is niet meer nodig! 

           

•BALANS / 
ZWAARTE 
KRACHT

•ENERGIE 
MANAGEMENT

•VERSTEL 
BAARHEID

•ROMP 
BALANS

•ONTLASTING 

WERKLUST
IN STAAT 

OM

WERKDAG 
OVERLEVEN

PENSIOEN

LEEFTIJD 
KUNNEN 
HALEN

PRESTATIE 

ONDER-

PRESTATIE
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De duurzame houding moet niet statisch zijn maar bovenal dynamisch. Dat wil zeggen dat de bloedsomloop, 

ademhaling, gifafvoer, spieren, skelet, gewrichten, weefsels enzovoort in beweging moeten blijven. Dit voorkomt 

het zeer schadelijke statische zitten. 

                                            
JE verdienvermogen wordt bepaald door je rompstabiliteit.  

                                  
Wij brengen JOU in de houding om JE werk überhaupt of beter te kunnen doen! Voor elke werker de juiste pasvorm 

en bewegingsafwikkeling,  to do the job!  

                                                                                          
FOR 2700  reach  dankzij perfecte  rompbalans bij verlamdheid. 

    
Elke rug is uniek! 

De deltavorm van de rugleuning zorgt voor een contactloze arm- en schouderafwikkeling ten opzichte van de 

rugleuningbuis. Bij pakken, reiken, rolstoelrijden zit het niet in de weg. De rughouding waarin je het gezondst 

onbelast en belast kunt werken is  de ideale S-Vorm, voorwaartse krommingen (lordose), achterwaartse 

krommingen ( kyfose).  De rugbeugel  heeft het correcte profiel en is esthetische en onzichtaar.   

                                                            
Het rugprofiel is belangrijk voor vriendelijke, voordelige en esthetische  steun van de rompbalans. 

                                    
Een goede houding is de basis voor de rolstoelwerker. De opstrekking, thoracale extensie, zorgt voor ontspanning 

in het bewegingsapparaat. Als de tussenwervels gelijkmatig worden belast kun je veel werklast aan en is de kans 

op een hernia of andere beschadigingen minder. De zithouding wordt vooral door de vorm en profiel  van de zitting 

en de rugleuning bepaald. 

                                       
Strapps and fixation to keep and let YOU work. Onmisbaar in de sport maar zeker voor topprestaties op het 

werk. 
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Zitorthese / Exoskelet 

Zijn er vuistregels  voor de lengtebepaling  van de rugleuning ? 1 )  De rugleuning moet steun geven tot 

maximaal twee vingerdiktes onder de schouderbladen. Met een delta-vormige  rugleuning mag het langer zijn. 

2)De rugleuning  moet zo hoog als nodig zijn én zo laag  als mogelijk zijn; 3) Verticale afstand tussen zevende 

halswervel en zitvlak.  

Stabiliteit bij het werken  De rug bestaat uit veel ‘losse onderdelen’. De verlamde rug is als een parelsnoer die 

door een draad bij elkaar gehouden wordt. Zoals een mast door stagen rechtop wordt gehouden, wordt de 

ruggengraat door spieren of door een goede contour/pasvorm van de rugleuning rechtop gehouden. Elke rug is 

uniek. 

Ook de werker met een hoge verlamming kan nu  2700 in alle richtingen activiteiten ontwikkelen. Stabiel zitten is 

een voorwaarde voor dynamisch werken, zitten en rijden. 

Contactloze arm- en schouderafwikkeling ten opzichte van de rugleuning: 

Schoudervrijheid            Contour Diep of vlak.  Lengte kort of lang. 

                                
Stabiel en veiliger verder kunnenreiken en pakken. In alle richtingen activiteiten kunnen ontwikkelen. 

Rompstabiliteit 2700. Dynamische ondersteuning in elke werkpositie door een rugleuning op juiste hoogte, ook bij 

de para- en tetrapleeg. Hoge rugondersteuning met maximale armvrijheid zorgt voor rompstabiliteit.Elastische 

lumbaal-spanbanden, indien nodig, kunnen gecombineerd worden met een rugbeugel.Zie ook §  12.1 fixatie / 

strapping  

§2.0  WAT  WIL  JE?    WAT  WIL  JE  NIET? 
Wat wil je? IK  wil een gezondheidsrolstoel die mij vitaal houdt. Dat ik fit het einde van de dag haal  én uiteindelijk 

m’n pensioen.  Ik wil een rolstoel die mij het werken niet beperkt  en mij daardoor meer verdiencapaciteit geeft. 

Wat wil je niet? Een werker als JIJ wilt  niet langer in een transportrolstoel zitten. Een vissers-klap-stoeltje met 

wielen die JE krommer, schever, dikker maakt, rolstoelschouders, tennisarmen, golfers ellenbogen  geeft, lange 

nek, rode kont en  een zitbuik geeft etc. 

§2.0A  DE  WERKER 
Voor mensen met een handicap heeft  werk een extra bijzondere meerwaarde. Het biedt sociale erkenning en 

bevestiging.Mensen met een arbeidsbeperking willen meedoen en geen medeleiden.  

                    
* De werker krijgt meer bloed  en dus meer zuurstof  en blijft frisser en hierdoor alerter en behoudt zo  

focus en energie. Als JE geen pijn, discomfort en onbehagen hebt kun JE JE blijven focussen op het 

werk en er  gebeuren minder ongelukken.  

* Blijf als ‘longseater’gezond en vitaal.  

* Kunnen werken met innerlijke rust en niet telkens houding hoeven te geven.  

* Minder belastend werk  met meer smiles per hour ☻☼.  

* Meer werkplezier door vriendelijke steun en betere houdings-ondersteuning. 

* Meer bescherming tegen de specifieke rolstoel gevolgschades, beroepsziekten en typisch 

‘rolstoelschouders’, tennisarm, golfers ellenboog en zitbuik.  
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* Werkers willen  hun hele loopbaan bevlogen en vitaal aan het werk en daar goed voor betaald worden. 

Niet gehinderd worden  door een rolstoel die hun daar in beperkt.

§2.1  MIJN-IDEALE-DROOM-WERK-ROLSTOEL 
 

                                                                                                                                                              

                                          
 

De rolstoel moet mij volgen!  Niet andersom! Ik wil de houding aan kunnen nemen waarom het werk op dat moment 

vraagt. In zoveel mogelijke gewenste werkhoudingen goed ondersteunt  worden en deze voortdurend kunnen 

afwisselen. Zitten is bewegen. In mijn geval goed ondersteund kunnen bewegen. Ik moet intuïtief de houding 

kunnen instellen zonder gereedschap door m’n eigen rompverplaatsing. Ik wil af van extreem éénzijdige statische  

houdingen. Ik wil de steun ervaren van een een goed zit- en rugcontour. 

 
 

 
Ik moet kunnen lay-backen, powernappen en uitbuiken!Ik moet de werkdag kunnen overleven en m’n pensioen er 

mee  kunnen halen. 

Werker: "Ik sta nu veel vaker op en heb dan ook minder last van drukplekken. Ik zweef als het ware. Deze rolstoel 

geeft mij het gevoel alsof ik 30% minder weeg. Ik kan daardoor gemakkelijker overstappen naar een stoel, toilet 

of auto. Ook heb ik nu minder klachten. Het is net of mijn bloed weer sneller stroomt.  Na lange tijd van sukkelen 

ben ik weer zelfstandig." 

§2.3  GEHANDICAPTE  VROUW  BOUWT  HAAR 

EIGEN  DROOM   WERK-ROLSTOEL. 
Hoe ziet JOU ideale rolstoel er uit? 

                                  
Configureer JE eigen rolstoel! 

                                                    
3D-bodyscan zorgt voor een rolstoel op maat

i-WheelCh@irs  bevat al JOUW informatie. JE body-geometrie en JOUW bewegingsafwikkeling.
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Wij leggen JOU 3600  werkelijkheid vast. “De mens is de maat der dingen ”Zij  Protagoras 480-410 voor Chr.  

Een goede afstelling is de basis van een gezonde rolstoelhouding. Om dit voor jou te bereiken hebben we een eigen 

techniek ontwikkeld. Met deze techniek, een 3D-bodyscan, nemen we gemakkelijk jouw unieke  maten en 

beweegpatroon op. Door met deze techniek te werken is de maat- en vormverkrijging exact en eenduidig. 

Mensenmaten omzetten in de juiste frameconstructies en kussens was nog nooit zo gemakkelijk. 

Vijf bezoeken, dat zijn het aantal bezoeken die je gemiddeld doet aan een rolstoeldealer voordat je krijgt wat je 

wilt hebben. Wij bij  Wheelchairs hebben daar slechts één bezoek voor nodig. Door het inzetten van een 3D-

scanmethode leggen we namelijk JOUW lichaam 360 graden vast in. Deze scanopname wordt vervolgens als 

uitgangspunt gebruikt voor een op maat gemaakte rolstoel. Meten is weten. Ook dit keer bewijzen we weer dat dit 

essentieel is.Door met een 3D-bodyscan een goede dynamische rij-werk-zithouding te creëren stellen we JOU in 

staat om ontspannen en gezond te blijven. Verstijving en overbelasting komt met de WorkHopper  niet meer voor. 

Configureer je eigen rolstoel. Ons Principe is: A=E x K = Acceptatie= Eigen Inbreng X Kwaliteit oplossing 

                                                         
De rolstoel van JE droom. Wat denk je als wij van te voren de Wens-Balans garanderen(b.v. 15-85 % Verhoudings 

Voorwiel-tegenover Achterwieldruk  of 0-100 %!) Zou je dit aandurven? Welke energieverbruik streef je na? 140 

Watt maximaal? Daag ons uit! 

                            
Wij 3-d-BodyScannen JOU  3600. Wij zetten JE om in een miljoen driehoeken. Even 2.5 minuut tijd? 

                                                                  
 i-WheelCh@irs bevat al JOUW informatie: Geometrie en Bewegingsafloop.   

                                       
Digitale bemating. 
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        De 3-d-BodyScan  wordt bemaat.                    Virtual cockpit:  De BodyScan uitgelegd over het O4 

maatsysteem / Grid.( ’Het. O4’ruitjespapier). 

§2.4  VERDIENVERMOGEN   AFHANKELIJK 

VAN   WORKTOOL   ROLSTOEL. 
Je huidige rolstoel is een transportrolstoel. Deze beperkt JE ernstig bij het werken. Het houdt JE in  onderprestatie 

en JIJ wilt naar een topprestatie!  Verbeter JE verdienvermogen en rij met O4 in een betere job.Met  O4  kom je 

verder op de carrièreladder. Vergoeding van de werkrolstoel .Ik heb wat…dus krijg ik wat?   Je werkrolstoel 

wordt vergoed.  Zie  § 11 Vergoedingen. Wat kost een  WorkHopper?   1 Kop koffie per dag! 

§2.5  PAST    JOUW   ROLSTOEL   BIJ   JE 

DAGELIJKS    FUNCTIONEREN? 

DOE  DE  TEST  OF  JE  TOE  BENT  AAN EEN  

WERKROLSTOEL! 
Je bent veeleisend als het gaat om je werkrolstoel. Logisch, want per dag breng je er veel uren in door. Dat jouw 

rolstoel in alle situaties perfect bij jouw werkomgeving en uit te voeren taken past is dus belangrijk. 

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP ALS JIJ OP  ¾ VAN DEZE VRAGEN MET EEN JA 

ANTWOORD 

 Ik heb gereedschap nodig om de houding 

te verstellen ? 

 De rolstoel biedt geen standen waarin ik 

het werk goed kan verrichten 

 Werk zuigt energie en geeft geen energie. 

 De wielbalans is niet in fijne stappen te 

verstellen op MIJN zwaartepunt? 

 Ik kom niet  met de vingertoppen  bij de 

achteras? 

 Aan het einde van de werkdag ben ik  stijf. 

 Mijn schouders en nek zijn gevoelig en of 

pijnlijk? 

 Ik werk  in een  eenzijdige houding zonder 

verstelmogelijkheid? 

 De rolstoel biedt geen mogelijkheden voor 

houdingswisselingen. 

 Ik ervaar  druk op de ingewanden, longen, 

lymfe en liezen? 

 Ik doe veel moeite om niet in te zakken ? 

 Mijn  actieradius is te klein voor mijn 

werkveld? 

 Mijn houding is passief? 

 Het kost me moeite naar de horizon te 

kijken. Dit  veroorzaakt  nek- en 

schouderpijn? 

 Het kost me moeite op te kijken naar 

collega’s en anderen? 

 IK wil  30% lichter rijden ? 

 

Maak dan een afspraak, kom langs  voor een proefrit en een uitprobeerperiode! Zie § 20. 

§3  W E R K R O L S T O E L   W O R K H O P P E R    
De veelzijdige WorkHopper. All-In-One. Dé alleskunner. 

AllRounder   Probleemoplosser 
O4WorkHopper©®TM Werk-Rolstoel 

De gezonde werk-rolstoel.   Gezondheids- en productiviteitsbevorderend. 

 
Voor elke klus een andere houding. Dynamisch zitten is bewegend zitten. Hierdoor blijft de rug gezond en vitaal 

en neem je veel zuurstof en energie op. De gewrichten, spieren, banden kapsels  worden telkens op een andere 

plaats belast /ontlast.  Je voorkomt zo  statische krachten die je stijf maken, verzuren, pijn doen en verstarren.” To 

get the job done”. Speed-up your work! 
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Transport         Traploze zithoekverstelling.     Dubbelverstelbare rolstoel.                                   20 Rugverstelling 

De WorkHopper is de meest energie-efficiënte rolstoel ooit gebouwd in de klasse actieve gezonde werkrolstoel. 

                              
Verstelbare rugleuning en  verstelbare zithoekverstelling. De verstellingen zijn onafhankelijk van elkaar dus  

positionering in een handomdraai. 

Hebt u al eens een rolstoel gezien waarbij dit kan? Waarom kunt u dit in een bureaustoel en een autostoel en niet 

in de rolstoel?  

§3.0  DUBBELE VERSTELLING, ZIT-ÉN 

RUGHOEK, VOOR EEN DYNAMISCHE ZITHOUDING 
Zitten heeft alles te maken met bewegen. Echter de meeste rolstoelen staan afgesteld in  een vaste  houding. Niet 

zelden de fabrieksafstelling! Logisch dus dat maar weinig mensen zitten heel lang vol kunnen houden. De 

mogelijkheid om tussen een actieve en passieve zithouding te variëren doormiddel van zithoek- én 

rughoekverstelling is daarom belangrijk. De twee verstellingen zijn volledig onafhankelijk van elkaar. Je 

zithouding wordt hierdoor dynamisch. Jij bepaalt wanneer je actief wilt zitten of juist ontspannen. Je past de 

zithoekinstelling gemakkelijk aan naar hoe jouw behoefte op dat moment is. Deze verstelling heeft een 

hoogtebereik  van 15 cm tussen beide uitersten.“De WorkHopper is tijdens het rijden zonder gereedschap te 

verstellen” 

§3.0A  VOORDELEN VAN EEN WORKHOPPER 
Kan ik er efficiënter door werken? Kan ik er beter mijn brood mee verdienen? Kan ik er sneller door re-integreren? 

Kan ik onder mijn bureau de zithoek verstellen?  Voorkom ik er  bewegingsarmoede mee? Haal ik er meer energie 

mee uit m’n werk? Met de  WorkHopper kunnen alle vragen met ja beantwoord worden.  

 De WorkHopper kan jouw lichaam telkens precies ondersteunen zoals jij dat wenst. 

 De WorkHopper biedt jou in plaats van één vaste zithouding, de mogelijkheid jouw zithouding telkens 

te variëren. 

 Ook op je werkplek kun jij de WorkHopper zo instellen, zodat je jouw taak optimaal 

kunt uitvoeren. 

 Door de uitstekende schokabsorptie rij je 

door fabriek, loods en kantoor comfortabel 

en zonder pijn. 

 Je kunt door de rug- en zithoekverstelling 

elke taak in een houding uitvoeren die 

voor jou prettig is. 

 Doordat de WorkHopper de meest energie-

efficiënte werkrolstoel in zijn klasse is, 

houd je meer energie over voor andere 

activiteiten. 

 Doordat de rolstoel op basis van JOUW 

3D-BodyScan wordt gemaakt is de rolstoel 

exact op JOUW maten  en 

bewegingsafloop afgestemd. 

 De geïntegreerde kantelbeveiliging 

waarborgt jouw veiligheid. 

§3.2  IN-UITSTAP -ACTIEF   /   GAAN STAAN /  

GAAN  ZITTEN   /  BEENHOUDING 
Acht zelfstandige opsta-momenten per dag is reeds functie-onderhoudend." ( Bron: UrsKempf, fysiotherapeut”.) 
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Bobath transfers maken. Zet de voeten altijd  onder JOUW zwaartepunt en verlaag daardoor de In-Uit-Stap-

Inspanning 

met 30%. 

                                                       
De werkprestatie neemt met 30% toe. Intuïtieve houdingsverstelling door subtiele gewichtsverplaatsing. 

                                        
De juiste veerrcombinatie zorgt dat de armkracht onder de 6kg blijft. 

                                                                                       
Statische belasting is zeer schadelijk. De druk  op de lichaamsdelen moet  voortdurend wisselen om ‘plekjes te 

ontlasten en te belasten”. 

      
Het gepatendeerde kniedraaipunt zorgt voor  altijd vloercontact en contact met de voetplaten. De wisselende 

houdingen van de benen ontlasten de kniegewrichten. Weer aan tafel kunnen werken.  Nooit meer klem onder de 

tafel. 

 
Publicist Beng Enstrom:  Moederaarde is  de ideale voetsteun. Voor geaarde mensen die geaard willen zitten. 

Gezond werken doe JE met de voeten op de grond. Een goede voetenondersteuning vergroot de rompstabiliteit en 

JE werkkracht. Het voorkomt afhangende en knellende en slapende benen en draagt bij aan werkplek- 

optimalisatie.  

                                     
Meer beenruimte en altijd grondcontact zorgt voormeer veiligheid bij transfers en diverse werkzaamheden. 

§4  W E R K P L E K  / ROLLING OFFICE  

DOE DE WERKPLEKTEST? 
De rolstoel en de werkplek past zich aan JOU aan en niet andersom! 
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De efficiëncy en workload kunnen met 30% verbetert worden.  

                                                           
WIJ DOEN MET JOU DE WERKPLEKTEST! 

                                 
Ik kan beter reiken. Mijn buik zit niet meer in de weg! 

                 
Altijd de juiste zithoek en werkhoek tot het werk / werkstuk. 

                                          
De juiste kijkhoek zorgt voor minder vermoeidheid en fouten en meer precisie..  

                            
Optimaal presteren in de werkomgeving.De workload is aangenamer geworden.  
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Meer reikwijdte op de werkplek.Maak de wereld groter. 

                       
Beter oogcontact. 

                                             
Meer greep op zaken. Ik durf meer activiteit aan.  

                           
Well-supported werken  dankzij  smart instellingen en functies. 

§5  G E Z O N D H E I D 
Beter werkleven.  JOU lichaam  schreeuwt om  variatie in houdingen. De WorkHopper 

faciliteert dit.  Bekken, romp, nek en  heupen, weefsels krijgen telkens de kans  te bewegen. 

Zo blijven alle gewrichten soepel en blijft  de zuurstof- en bloedtoevoer op peil. Als je 

voorovergebogen werkt trekt al snel een gewicht (hoofd  van ca.8 kg) aan je nek en 

schouders. Statische krachten verkleinen de ruimte in de borstkas en buikholte en maken 

JE steeds krommer.  De mens neemt  60 maal  per uur een andere houding aan (35 x voor 

de hele nacht). De  WorkHopper   geeft de vrijheid, de krachtsondersteuning en ontlasting 

bij tal van houdingswisselingen..  

§5.0  GEZONDE WERKHOUDING 
De ideale werkhouding. De ideale WorkHopper  bestaat niet! De volgende 

werkhouding is de beste! Werken én zitten heeft alles  met beweging te maken.  Ergo-

dynamica heeft alles met beweging te maken.  Dus ruil je ÉÉN-

HOUDINGSROLSTOEL in voor een MÉÉR-HOUDINGS-ROLSTOEL.  Belaste en 

ontlaste gebieden dienen voortdurend te variëren van belasting. Verkwik het lichaam 

dus door onderbewuste houdings-verandering. JOUW onderbewuste kent JOUW 

gezondheid immers het beste. De WorkHopper laat  JOU de houding  intuïtief  

onderbewust  verstellen.   

                                                                                                      
                 Bekken achterwaarts                                                                                       Bekken voorwaarts. 

Jouw lichaam schreeuwt naar houdingsvariatie. De juiste  bekkenstand is de basis van een goede werkhouding.  

Voorovergebogen werken is alleen verantwoord met een  werkhoudings-ondersteunende rolstoel. Een dubbel-

verstelbare rolstoel waarbij de hoek van rugleuning- én de zitting versteld kunnen worden.  Het  netto-belastings-

moment van de ruggenwervels moet laag gehouden worden. De praktijk is dat in een rolstoel  de statische krachten 

permanent  zeer hoog zijn. De WorkHopper verlaagt de spierspanning. 

§5.1  GEZOND WERKEN / GEZOND EN VITAAL 

BLIJVEN 
D e   b  e  s  t  e    w e r k  h  o  u  d  i  n  g    i s    d  e   v  o  l  g  e  n  d  e  . 

Dynamisch zitten is bewegend zitten. Hierdoor blijft de rug gezond en vitaal en neem je veel zuurstof en energie 

op. De gewrichten, spieren, banden kapsels  worden telkens op een andere plaats belast /ontlast.  Je voor komt zo  

statische krachten die je stijfmaken, verzuren, pijn doen en verstarren.  
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De-stress door houdings-variatie. Door de dubbele verstelling: rug- en zitverstelling, voorkom je  schuifkrachten. 

Je zit steeds stabiel. Door dynamisch werken zitten en rijden verbrandt  JE meer calorieën dan bij statisch zitten. 

Doordat je steeds beweegt wordt JE rug sterker en de botten. De doorbloeding wordt gestimuleerd en je komt fitter 

de dag door zonder klachten. De mens is niet gemaakt om acht uur per dag stil te zitten. JE moet bewegen en vaak 

van werkhouding veranderen en zoveel mogelijk rechtop zitten. Hierdoor worden ademhaling en bloedcirculatie 

gemakkelijker.  JE bloed voortdurend voorzien van zuurstof. Hiermede voorkom je gezondheidsklachten en blijf 

JE de hele dag fit, alert  én geconcentreerd. Over de dag verkort zich de lichaamslengte. Echter door dynamisch 

zitten blijft de lichaamslengte gehandhaafd. 

                                                                               
Symmetrische en asymmetrische houdingen kunnen zich  zich voortdurend af wisselen.  

                        
De MEER-HOUDINGS-ROLSTOEL faciliteert en accommodeert al JE houdingswensen.  

              
De WorkHopper is onafhankelijk dubbelverstelbaar: Zithoek en Rughoek 

      

 

                         Kyfose en Extensiehouding  

Afwisseling van bovenstaande  houdingen, Kyfose en Extentie  zorgen voor een lage tonus- spierspanning.  

                                              
                                Compressie Houding         Dynamische werkplek. O4 Houdt je soepel en de rug recht! 

                                                                      
Geconcentreerd én ontspannen werken. Energize YOUR self. 

Werk JE fit en gezond  met de WorkHopper.  Ga fitter naar huis!  Zie § 7  over dynamisch zitten. 
Meer Bloedcirculatie = Zuurstof = (Energie, Alertheid, Focus) = Work Power= Performance=Meer Verdienvermogen 

D E   C O M P R E S S I E   H O U D I N G   R U Ï N E E R T   J E   L I C H A A M.  

                 
H A A L   D  R  U  K   W E G   O P   B O R S T    E N   B U I K . Schep ruimte voor vitale orgaanwerking!             

Tussen het 55STEen 65STE levensjaar komen beschadigingen  aan de ingewanden veelvuldig voor. Vaak moet dan 

bijvoorbeeld de blaas verwijderd worden. De 900- 900 - 900 houding en andere statische houdingen  snijden de 

levensstroom af. De’ sappen’ moeten door 3 haakse bochten. Het is als of je op de tuinslag gaat staan. Er komt 

niks meer uit de spuit.  Waarom rijden de meeste rolstoelgebruikers onderuitgezakt ?Het kan ook anders!  Je krijgt 

meer zuurstof en dus een betere verbranding.  
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                                     Alles in flow!                                                               

O4 let bij de rolstoelbouw dat alles in flow blijf! Hierbij zijn de uitgangspunten van dynamisch zitten, rijden en  

werken belangrijk. Blijf soepel en gezond.  

W A T  I S  G O E D  W A T  I S   F O U T? 

                                                        
V O O R K O M   E E N   Z I T B U I K ? Haal compressie weg! Open het lichaam en geef organen de ruimte. 

                             
Na JE 55ste treden vaak schades op aan de ingewanden. De organen hebben langdurig moeten vechten om plaats 

waardoor gevolgschades optreden en dikwijls bijvoorbeeld de blaas moet worden verwijderd.  

              

§5.2  EFFECT OP DE GEZOND VAN EEN ÉÉN-

HOUDINGS  ROLSTOEL  EN EEN MÉÉR-HOUDINGS-

ROLSTOEL, MEDISCH BEKEKEN. 
Een MÉÉR-HOUDINGS-ROLSTOEL heeft te maken met bewegen.  Met een ÉÉN-HOUDINGS-ROLSTOEL naar 

een MÉÉR-HOUDINGS-ROLSTOEL ga je van 2d werken, rijden en  zitten  naar  de 3de dimensie.In de juiste 

houding zitten is erg  belangrijk. Nog belangrijker is het wisselen van houdingen. Ergonomie heeft veel te maken 

met het wisselen van werkhoudingen. In stapjes van 20- de rug verstellen. Daar zit altijd wel een lekkere houding 

bij! Dit geldt ook voor de traploze zithoekverstelling. Permanent rugcontact ondersteunt JE in alle werkhoudingen. 

De rug-verstelling en zithoekverstelling werken onafhankelijk van elkaar. 

ÉÉN-HOUDINGS-ROLSTOEL  MÉÉR-HOUDINGS-

ROLSTOEL 
Passief                                                                                                                                  Actief 

Werk zuigt energie Werk brengt energie 

Statisch                                                                                                                             Dynamisch 

Ongezond                                                                                                                                              Gezond, vitaal 

Labiel     (Romp)                                                                                                                                 (Romp-) Stabiel 

Gespannen                                                                                                                                                Ontspannen 

Onderprestatie                                                                                                                                      Topprestatie 

Gering verdienvermogen                                                                                         Beter verdienvermogen 

Inactivering, immobilisering                                                                       Activering, mobilisering 

Transportrolstoel / Visstoeltje met wielen   WorkHopper                                                                                              

Achteruitgang  Vooruitgang 

Onderuitzakrolstoel                                                                  O4‘s 5-Anchor-System 

Neerdrukkend, mentaal vermoeiend                                                                        Verkwikkend, Oplevend 

Onvriendelijke steun                                                                                     Vriendelijke steun 

Bewegingsarmoede, gewrichten op slot                                                                     Bewegingsvariatie 

Kromgroeirolstoel(compressiehouding)                                                      Opstrekhouding, thoracale extensie 

Organen vechten om ruimte.                                                              Organen kunnen hun werk onbelemmerd 

doen 
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Borstkas drukt in                                                                                     Organen onbelast 

Middenrif wordt belemmerd                                                                      20% Meer ademcapaciteit 

Verzuim                                                                                                               Meer werktijd om geld te verdienen 

Inefficiënt                                                                                                                                                       Efficiënt 

Aanpassen aan de rolstoel.                                                                                         Rolstoel pas zich bij JOU aan 

Houding vastleggen bij de aankoop.                                                                     Intuïtief verstellen op elk moment 

Geholpen worden.                                                  Onafhankelijk   Selfsupporting / 

Autonomie 

Houding bij aankoop reeds moeten vastleggen                                           Houding verstellen zonder gereedschap 

Kyfose / Onderuitgezakt                                                                                    Opstrekhouding, Thoracale extensie 

Ze kijken op je neer.                                                                                                                          Meer oogcontact 

Nekpijn door omhoogkijken.                                                                       15cm hoogteverstelling  voorkomt 

nekpijn 

Moeizame transfer.                                                                                Uitnodigend voor extra  in-

uitstap/.transfers 

Suboptimaal                                                                                                                                    Place to feel good 

Knellingen                                                                                                              Flowrolstoel: Energize YOURself 

Cognitie vermindert, versuffing                              Cognitie wordt bevordert door betere 

bloedsomloop, energie en zuurstof 

Pijn blessure.                                                                                                            Pijnloos, blessure vrij 

Minder hersenactiviteit                                                   Meer hersenactiviteit / Cognitie 

Discomfort                                                                                         Comfort 

Onnodige risico’s                                    Vermijdbare risico’s Preventie / 

Veiligheid 

Meer jaren in  ongezondheid                                                                        Meer jaren in gezondheid 

Bewegingsarmoede suikers en vetten hopen op                                            Beweging suikers en vetten verbranden 

Statisch                                                                     Uitbuiken, laybacken 

Een statisch Inactief leven is een sluipmoordenaar Actief, vitaal leven 

“Hij beweegt niet, het ziet er niet goed uit”                                                                   Bewegen als teken van leven 

Zitten is het nieuwe roken.                                          Dynamisch zitten maakt je opgelucht 

Lage mobiliteit voorspelt een te vroege dood.               Hoe hoger de lichaamsactiviteit, hoe 

lager het ziekte risico 

Door niet bewegen geen nieuwe hersen-en zenuwcellen.                                     Bewegingen produceert nieuwe hersen-, 

zenuwcellen 

Niet bewegen veroorzaakt hartstilstand.    Met beweging blijft alles in ‘flow 

          
Geen beweging             Beweging 

Beweging en houdingsvariatie  bevordert  en onderhoudt de hersenfunctie evident. 

§5.3  HEERLIJKE BEWEEG-, OPKIK-, 

POWERNAP-, GENIET-, RELAX-,  PITSTOP-, / 

MICRO-PAUZES-,  /  BUROSLAAP-,  EN 

UITBUIKMOMENTJES. 
Het lichaam opent zich. Uitgekiende balans tussen werken en relaxen. Be happier  and more productive. Meer 

micro-pauzes bevordert slimmer werken, de gezondheid  en de vitaliteit. 

        Space for thoughts        De WorkLoad wordt sympathieker!                                        
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Uitstrekken werkt bot-en spierversterkend en haalt de spanning uit de schoudergordel, het nekgebied en de 

borstkas. Voel de weldaad! . Verkwik het lichaam door houdingsverandering. 

                                    Actief-Passief-Module(AP-M)               

Behulpzaam bij een   optimale energie en concentratieniveau. 

                                              
Je ademt de wereld in,  in je eigen comfortzône. Meer micro-pauzes bevordert slimmer werken, gezondheid en 

vitaliteit.   Voel de weldaad!  Genieten van actieve en passieve houdingen. Dynamisch zitten maakt de kans op 

spierverkorting,botafbraak, spasticiteit en abnormale spiertonus minder. 

 Actief-Passief-Module(AP-M)            

De WorkHopper kan met een hoofdsteun, comfort beensteunen en armleggers worden uitgevoerd. 

            
                          Lean-back Passief             Actief   In-Uit-Stap-Actief 

Hier met hoofdsteun, armsteunen en comfort beensteunen. 

                                                                        
Verlaag de spierspanning door de principes van  dynamisch zitten, rijden en werken. 

§6  KLACHTEN  / ONG E Z O N D 
Klachten door langdurig werken in en rolstoel:  Ademhalingsproblemen, Afknellingsverschijnselen, Angst voor 

achteroverslaan, Angst voor omvallen, Contracturen, Darmproblemen, Decubitus, Eet-drink-en Slikproblemen,  

Foetushouding, Hernia, Kanaaltunnel-syndroom, kyfose, Overbelasting Pols, Psychische klachten, Rugklachten, 

Slapende benen, Spanning, KANS Klachten Arm Nek Schouder, Versleten hand/arm/vingers vingerkwetsures, en 

verstarring door opgetrokken schouders. Dit leidt onherroepelijk tot:Krommer, dikker stijver, ‘rode kont’ 

‘rolstoelschouders’ golfers-elleboog,tennisarm, zitbuik, lange nek …∞ De ÉÉN-HOUDINGS-ROLSTOEL 

beschadigt JOU. JE komt in een  negatieve spiraal.  De rolstoel rijdt zwaar, met als  inactiviteit zwaarlijvigheid en 

functieverlies tot gevolg. Wat niet gebruikt wordt verkommerd. Use-It-Or-Loose-It!  De ÉÉN-HOUDINGS-

ROLSTOEL..de 900-900-900-zithouding  met  hoge statische krachten en houdingen remt de levensstroom af in 

het lichaam. Net als een voet die op de tuinslang staat bij het spuiten.  Er komt niet veel meer  uit de spuit! 

§6.2  (LAGE-) RUGKLACHTEN / 

SCHOUDERKLACHTEN   DOOR    VERKEERDE 

HOUDING 

                                                                                                  
(Lage)-Rugklachten 

Er zijn veel verschillende oorzaken van rugpijn, maar ze hebben allemaal gemeen dat de klachten verslechteren 

door een verkeerde houding, een statische houding en te weinig ondersteuning en beweging. Een juiste rughouding 

is van groot belang. De holling in de onderrug moet voorzien worden van een goede lendensteun. Door de onderrug 

goed te ondersteunen, blijft de s-vorm van de ruggenwervels in de juiste positie. Op deze manier is de druk op de 
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wervels het laagst. Als JE rug klachten ervaart, zorg dan dat JE goed achterin de rolstoel gaat zitten en de steun op 

de juiste hoogte plaatst. De mens is niet gemaakt om langdurig te zitten. De beste houding is altijd de volgende! 

Schouderklachten 

Zorg ervoor dat JOUW schouders zoveel mogelijk ontspannen zijn. Een belasting van 10% van de schouders ( 

daar hoeft JE JOUW schouders nauwelijks voor op te tillen) zorgt al voor een 

vermindering van de doorbloeding in de diepliggende nekspieren van 50-70%. Zorg 

steeds dat JE de onderarmen kunt ondersteunen. Probeer alle werkzaamheden zo 

compact mogelijk te doen. Het beste is in een rechte lijn voor het lichaam te werken. 

Decubitus-klachten /  Doorzitklachten  zie § 7.2 
 

§7  DYNAMISCH   ZITTEN 
Dynamisch zitten is bewegend zitten. Hierdoor blijft de rug gezond en vitaal en 

neem je veel zuurstof en energie op. De gewrichten, spieren, banden kapsels  

worden telkens op een andere plaats belast /ontlast.  Je voor komt zo  statische 

krachten die je stijfmaken, verzuren, pijn doen en verstarren. De 20-Rugverstelling 

zorgt voor permanent rugcontact en ondersteunt JE in alle werkhoudingen. Van 2d 

naar 3D werken. Het biedt verkwikkende beweeg- en opkik- en uitbuik-momentjes.   
 

De zitbelasting van een rolstoel-werker komt overeen met een reiziger die 

intercontinentaal NON-STOP reist. Én dat elke dag,  elke week,  elk jaar. Overleef 12-16 uur zitten per dag.  O4 

Garandeert gezond en vitaal rolstoelgebruik. 

                        
Activeer de werkhouding. Kantel het bekken naar voren voor de actieve werkhouding Durf meer activiteit aan! 

Mijn lichaam opent zich. Voor een trotse open en fiere houding. 

         
Voor elke taak, bewerking een goede houdingsondersteuning.  

                 
Altijd uitgelijnd t.o.v. het werk. Altijd de juiste zithoek en rughoek tot het werk.De rolstoel moet zich bij mij 

aanpassen en niet andersom! Get the job done with the  WorkHopper. Mijn buik zit niet langer in de weg. 

                                 
Lay-back-Feeling / Micro pauzes / Energize YOURSELF 

Door de arbeidshouding regelmatig te veranderen voorkom je langdurig statisch zitten hetgeen heel schadelijk is. 

Het dynamische zitten bevordert de spieractiviteit.Je blijft als het ware in training.  De spieren blijven op lengte. 

Bij dynamisch zitten blijft de lichaamslengte over de dag hetzelfde blijkt uit recent onderzoek. Statisch zitten 

maakt  je centimeters korter.  

De zitbelasting van een rolstoel werker komt overeen met een reiziger van een intercontinentale NON-stop-

vlucht. Én dat elke dag elke week elk jaar. Overleef 12-16 uur zitten per dag.  O4 garandeert gezond en vitaal 

rolstoelgebruik. 



26 
 

                          
Het onafhankelijk onder- en bovenstel maakt onbeperkt positioneren mogelijk.  

                                   
Vindt de stop!  Vindt de houvast!                                                                            De bekkenrem 

                                                                          
                     RCA Seat System,         Vlakke zitting         Contour zitting        Anatomisch Rugleuning Vlakke rugl.  

Het lichaam wil 60 keer per uur een andere houding aannemen, bewust of onbewust.( Nachts 35x voor de hele 

nacht). Daarom is het goed dat een rolstoelgebruiker voortdurend kan wisselen tussen zowel actieve als passieve 

houdingen.  

      

 

                         Kyfose en Extensiehouding  

Bijvoorbeeld tussen de gezonde opstrekhouding thoracale extensiehouding met een hoge spierspanning en de 

kyphotische houding met een lage spierspanning. Door de wisselingen in spanningen krijgen de spieren en 

weefsels en de tussenwervelschijven de kans zich te regenereren. Telkens wordt een ander plekje belast / ontlast.  

Wisseldruk regenereert het weefsel    Het is goed om een actieve en passieve houding en een symmetrische en 

asymmetrische houding voortdurend af te wisselen. Op die manier wordt het dynamisch werken,  zitten en rijden 

bereikt. Het lichaam vraagt om afwisseling. Dynamisch werken, zitten en rijden  voorkomt niet alleen rugpijn en 

verstarring, maar zorgt ook voor meer borst-buikholte-inhoud en dat leidt weer tot het beter functioneren van de 

ingewanden en de  longen.   

 

FORMULE VOOR DYNAMISCH ZITTEND WERKEN ?! 

Deze bestaat natuurlijk niet. Wel weten we dat de positionering van de belangrijke lichaamsgewrichten hierbij 

een grote rol speelt. Nog belangrijker is houdingsvariatie. 

Dynamisch zitten = Zitpositie [ α, β, φ, γ zithoekparameters]x [ F/A=P druk ]   ∑ Motion beweging x tijd Ω = ☺ 

stabiliteit 

▲ 

Houvast Vinden ► Evenwicht 

Controle / veiligheid ◄  ▲▼ 

Zitten + Bewegen >>> zorgt voor Rust 

▼ 

zorgt voor leven   >>> zorgt voor vrijheid om te werken, zitten en rijden☺. 
Meer Bloedcirculatie = Zuurstof = (Energie, Alertheid, Focus) = Work Power= Best Performance=Meer Verdienvermogen 

M A A K T   A C T I E F   W E R K E N    M O G E L I J K. 

DYNAMISCH =BEWEGEND WERKEN ZITTEN EN RIJDEN 

 

                                            
Werken, Zitten, Rollen  heeft alles te maken met Beweging, Houvast en Vrijheid. De WorkHopper garandeert 

preventief en gezond werken. De beweeglijke bekkensteun zorgt steeds voor de beste rompstabiteit. 
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Door dynamisch zitten kan de werkhouding vaker worden veranderd en ontstaan er veel mogelijkheden om actief 

te zijn en een breder taken en werkpatroon en te ontspannen. 

Dynamisch zitten betekent: Anatomische zitcontour, bijvoorbeeld ergozitting (knik op tweederde van de 

zitdiepte); Rugleuninghoekinstelling (Heup-hoek), waarbij een  opstrekhouding thoracale extensie van de romp 

mogelijk is; Beweeglijke ondersteuning van het bekken; Zijdelingse stabiliteit van de romp en zijdelingse 

bekkenvoering; Traploze instelling van de wielbalans voor een ergo-dynamische bewegingsafloop van het 

bovenlichaam op het achterwiel; Onbeperkt manoeuvreren met armen en schouders dankzij contactvrije 

rugleuning; onbeperkt manoeuvreren met benen. Voorwaarden voor een dynamische zithouding: stabiele 

zithouding; Skelet is ten opzichte van de zwaartekracht uitgebalanceerd, zodat de zithouding gehandhaafd blijft; 

Romp bevindt zich in opstrek-houding  thoracale extensie. De houding van iemand die zit, wordt vooral bepaald 

door de vorm van de zitting en van de rugleuning en de mogelijkheid deze vlakken ruimtelijk te positioneren. 

                                                                                         
Positionering: wij zijn gepassioneerd om mensen met een verlamming  in een stabiele recht-op-positie te zetten. 

Zoeken en vinden van duurzame werkhoudingen met Mr. Newton als vriend. Wij proberen van de wervelkolom 

een stabiele mast te maken die volledig belastbaar is.  

Ontspannen en gezond blijven / relaxen tussen de klussen door om energie te verzamelen. Een dynamische 

zithouding ontstaat door: Een goede pasvorm en  zit- en rugcontour; Een permanente Rugleuninghoek-(heuphoek) 

instelling van de anatomische rugleuning. Hierdoor kan het bovenlichaam goed uitgebalanceerd bewegen; ontstaat 

er houvast, rust, soepelheid, evenwicht en ín control zijn’. 

Een dynamische werkhouding maakt o.a. mogelijk: Uitgebreidere werkmogelijkheden en taken; Zelfstandig 

verzitten; Voorwerpen / lasten vastpakken en neerleggen; Handen schudden terwijl er uit de rolstoel wordt geleund; 

De deur opendoen voor iemand; Actieve handelingen kunnen verrichten op de werkplek. 

                    
Bewegend zitten. Ontspannen zitten voorkomt verstijving, verzuring verstarring, irritatie, onbehagen  en 

overbelasting.  

De spierspanning varieert, waardoor oververmoeidheid en permanente statische krachten minder worden; 

In een dynamische zithouding kan meer zuurstof worden opgenomen in de vergrote romp en kan de spijsvertering 

worden verbeterd in de grotere buikholte; Door dynamisch zitten worden de spieren ontzuurd; 

Dynamisch zitten voorkomt dat een ongewenst zitpatroon een gewoonte wordt en hierdoor contracturen 

(dwangstanden van de gewrichten) ontstaan; Als de zithouding voortdurend veranderd kan worden, wordt het 

schadelijke statische zitten voorkomen; Dynamisch zitten stimuleert de activiteit van de spieren, waardoor de 

spieren steeds worden gebruikt, getraind en dus soepel zijn. Door prikkeling van de spieren worden ook de botten 

sterker. 

Met dynamisch zitten vermoeidheid verminderen door: stabiliteit in de zithouding te bereiken door niet te veel 

en niet te weinig ondersteuning. Een stijf lichaam is een bron van vermoeidheid. Bewegingsvariatie houdt je 

lichaam soepel. Het doel is vrijheid, maar ondersteuning (fixering) kan toch nog nodig zijn;  comfortabele druk bij 

hoog belaste gebieden, impact van werkstukken, lasten en handling. De juiste rolstoel voor elke activiteit; Lang 

zitten vermijden; Een interessante omgeving in plaats van een monotone omgeving. 

De werker wil als ‘langzitter’ gezond blijven in de rolstoel De werker weet alles over goed zitten dankzij de 

terugkoppeling van zijn eigen lichaam! Zijn zoektocht naar wisselende houdingen die hem een lage spierspanning 

opleveren, dienen door de rolstoel gefaciliteerd te worden. De rolstoel moet ondersteuning bieden bij het instellen 

van een houding. De gebruiker weet welke houding hem op dat moment het meest faciliteert; hem ontspant of hem 

juist ondersteunt actief te zijn. Hij voelt dat een mooie 'S-vorm' van de wervelkolom hem een weldadige 

ontspanning geeft. De rolstoelgebruiker voelt dat een honderd procent 'gezonde' rolstoel hem kan beschermen 

tegen beroepsziekten, contracturen, pijn, zit- en rolblessures, deformaties, duurzame vergroeiingen en een pijnlijke 

arm-hoepel-afloop. 

                                                                                          
Werkplek-analyse Anamnese, Probleemstelling, Meten, Passen, Uitproberen 
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Dynamisch werken, zitten en rijden: Wat gebruikt wordt ontwikkelt zich. Wat niet gebruikt wordt verkommert. 

Use-it-or-loose-it. Problemen ontstaan vaak door het 'opsluiten' van een de werker in een ongeschikte transport-

rolstoel. Een Één-Houdings-Rolstoel veroorzaakt onbehagen, vergroeiingenverzuring, verstarring, irritatie en 

bewegingsarmoede. De hedendaagse rolstoel geeft doorgaans weinig vrijheid en weinig mogelijkheden voor 

dynamisch werken, zitten en rijden. O4’s nieuwe technologieën en perspectieven  bevrijden de werker.   

Immobilisering   >> Mobilisering >>>…..  Dynamisch zitten + rijden= 100% resultaat   De beste houding is 

altijd de houding die erna komt. 

                                                                   
Lay back feeling 

Ankeren van de houding door de bekkenrem en de lumbaalsteun Een verlamde rug wordt weer als een dragende 

zuil. 

                                                                                                       
Dynamiek: Bewegend werken, zitten en rijden.  Lay-back-gevoel   / Achteroverleunen / Uitbuiken 

Een rolstoel met een niet-verstelbare rugleuning en zitting is eigenlijk een gevangenis. Je wordt gedwongen in één 

houding te zitten. Dwangstanden veroorzaken onbehagen,irritatie, dwangstanden, compensatiehoudingen 

bewegingsarmoede en verstarring.  

§7.1  O4’S   5- ANKERSYSTEEM.  VERANKER  DE 

WERKHOUDING  DE  DUURZAME  WERKHOUDING 

O4’s   5 A n k e r – C o n c e p t     G R O U D I N G   
O4 biedt houvast.   Ankering houding voor duurzaam, volhoudbaar werken, zitten en rijden. Ergo-Knikzitting; 

Anatomische rugleuning; Lumbaalsteun; Bovenbeen-beenvoering en Voetgeleiding. Voordelen:  Minder snel 

vermoeid. Door extra stabiliteit altijd ‘ín control’.  

Minder snel vermoeid. O4  houdt de rug recht. 

                    Het bekken is de absolute basis. Ergo-Knikzitting voor bekkenkanteling. Bekkenrem 

      Lumbaalsteun voor opstrekhouding. Wervelkolom in fraaie S-vorm.  

       Bovenbeenvoering / Zijdelingse ondersteuning 

       Voetgeleiding 

  Hoofddraaiplateau horizontaal 

                                                    

Het juiste profiel voorkomt statische krachten, scheefgroei, compensatiehoudingen.  

                                                         

O4’s Rugprofiel de best match.Esthetisch en camouflerend.  
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Door het juiste zit-rugprofiel  bij JOUW lichaam te zoeken neem je   steeds de goede basishouding 

aan.  

                        
Houdt de rug recht voor meer belastbaarheid in het werk en goede orgaanfuncties.  

                                               
Dynamisch rolstoelgebruik:  Voorkom schade aan het skelet door bewegend werken zitten en rijden.  

                                                         
‘Punctum Fixum’  = Bekkenrem en Lumbaalssteun 

           
Iedere duurzame  zithouding  wordt verankert  door de zwaartekracht. Daarom is het belangrijk dat het zitsysteem 

van een rolstoel het skelet juist uitbalanceert ten opzichte van de zwaartekracht. Deze  verankeren JOUW houding 

duurzaam tegenover de zwaartekracht. Daar draait alles om. De zitknobbels  graven zich in een royale massa voor  

voordelige en vriendelijke druk.  De bekkenrem en lumbaalsteun,  punctum fixum wordt  volledig benut. Mr. 

Newton wordt je beste vriend! 

                                
Houvast  Drukverdeling   Bekkenkanteling/Bekkenrem  Ingraven zitknobbels  Vriendelijke druk 

De gebruiker krijgt een stabiel ankerpunt in de ergo-zitting, met een knik op tweederde van de zitdiepte. Wij 

noemen dit de ‘bekkenrem’. 

                                                    
`   Ergo-knik-zitting           Hoek van 1150 tot 1230 garandeert evenwicht voor het hoofd 

en geeft hiervoor een mooi draaiplatform. Door de twee ankers staat het bekken nu duurzaam voorover gekanteld. 

Het bekken dicteert nu de juiste opbouw van de wervelkolom tot een fraaie S-vorm die door de zwaartekracht 

langdurig kan worden gehandhaafd. 
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Actieve romp en bovenlichaam om te kunnen werken. Voor het dagelijkse werk 

moet de romp naar voren kunnen bewegen. Hiervoor is een stabiele positie nodig. 

De romp moet actief naar voren bewogen kunnen worden zonder dat de schouder-

, hals- en rugspieren worden belast. Ook de neiging om naar voren te vallen moet 

zo gering mogelijk zijn. 

De verstelbare zithoekverstelling is hierbij cruciaal. 

De juiste lumbaalhoogte en diepte 

zorgen voor opstrekhouding  thoracale extensie.         

                                                   
Wanneer actieve bewegingen naar voren worden gemaakt, moet het bekken juist staan en de romp in balans zijn. 

Om goed te kunnen werken in een rolstoel is er een subtiel evenwicht nodig tussen stabiliteit en vrijheid. Hoe meer 

de romp wordt gestabiliseerd, des te moeilijker het is om bewegingen te maken en dynamisch te zitten. Er is maar 

een miniem verschil tussen een actieve beweging van de romp naar voren en een te stabiele en te 

veilige positie naar achteren. Een permanente rugverstelling( heuphoek-instelling) en een permanente zittinghoek  

verstelling van de zitting  kan dan de oplossing zijn. 

Longen Als de wervelkolom zich in opstrekhouding,  thoracale extensiehouding,  bevindt, wordt een grote buik- 

en borstholte gecreëerd. Hierdoor kan onbelemmerd zuurstof worden opgenomen. Door deze volledig ontspannen 

houding is het lichaam in staat om meer werkkracht te leveren. Meer longinhoud door een grotere borstholte zorgt 

voor dieper en rustiger ademhalen. De adempomp krijgt bij dynamisch zitten de ruimte. De luchtwegen zijn open 

en worden niet ingedrukt. Ademen heeft alles te maken met open lucht wegen.  

De inademing veroorzaakt normaal een lichte extensiehouding en het uitademen een lichte flexiehouding. Deze 

natuurlijke cadans mag niet belemmerd worden door het werken  de ergonomie van de rolstoel of door de dynamica 

van het rolstoelrijden. 

                                                                                              
De opstrek-houding, thoracale extensiehouding, verschaft veel Borst- en Buikholte = Lucht = Zuurstof = 

Energie = Werkkracht=Verdienvermogen..  

               
20% meer ademcapaciteit door opstrekhouding  De ademfrequentie gaat omlaag Door het lichaam goed te 

positioneren ten opzichte van de zwaartekracht wordt de gezonde werkhouding langdurig in stand gehouden. Dit 

verbetert het metabolisme, de  stoelgang, het ademhalen en de werking van de organen. De gebruiker houdt minder 

vocht vast en kan dieper en rustiger ademhalen. 

Blaas Maag en Darmen Als de blaas, maag  en darmen en overige organen  niet belast worden door de compressie 

van een ingezakte houding dan krijgen de organen de ruimte om naar behoren te functioneren.De spijsvertering 

verbetert aanzienlijk en het metabolisme kan energie geven aan het lichaam.  

                                                                                                                             
Het leven hangt af van goed functionerende organen die hiervoor de ruimte moeten krijgen.Een ingezakt lichaam 

veroorzaakt compressie op de organen waardoor allerlei gevolgschades optreden. 
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§7.2A  VERING    DEMPING  IN  HET 

ZITSYSTEEM 
Zie§ 8.2  

§7.2  ZITDRUK  /    HAAL ZITDRUK WEG. 
Geen druk, Geen ondersteuning. Te veel druk, teveel ondersteuning. De volgende druk is de beste druk. Het 

evenwicht hiertussen is subtiel. Het beste compromis is gunstige vriendelijke druk. 

Doorzitten is naast lage rugpijn, schouderproblemen  een belangrijke reden voor verzuim. Decubitus is een van 

de grootste oorzaken van fysiek verzuim.  De impact van de werker door verplaatsingvan  werkstukken en  lasten 

kan decubitus veroorzaken of vervroegen. De O4 kussens hebben een ergo-profiel en voorkomen daarmede 

schuifkrachten en huidbeschadiging.  

Blijf er niet mee zitten! 

             
Het ene achterwerk is het ander niet! 

Waarom hebben dure rolstoelen dure  decubituskussens nodig ? Kunnen we geen goede rolstoelen bouwen ? Elke 

WorkHopper is van een kwaliteitskussen voorzien met ergo-knik, maar als JE liever JE eigen decubitus kussen 

wilt gebruiken kan dat ook met onze vlakke zitting.          Druk in Kg/cm2 

                                 
De plaatjes laten gebieden met hoge en lage druk zien. . De zitknobbels zijn vaak goed te zien door de hoge druk. 

Het zijn de scharnierpunten waarop je romp scharniert.   Het streven is de zitdruk onder de 60Hg( 3.0 Kg/cm2 

)te houden. Bij deze druk kan het bloed nog door de haarvaten stromen. Hier boven krijg je de-voet-op-de 

tuinslang-effect.  

                                    

§7.4  HOEVEEL  BEWEGING  HEEFT   EEN  

WERKER NODIG? 
Omdat de werker weinig suiker en vet in de spieren verbrandt is bewegingsafwisseling en een extra 

bewegingsprogramma wenselijk. Zie § 9.8 

§7.10  ZITKUSSEN 
Volgens de Wet van Pascal is:  Druk  = Kracht : Oppervlakte. Hoe groter het oppervlakte „ S“ hoe lager de zitdruk. 

F=Gewicht van de Persoon. Door de invering van het O4 Seat-E-Lastica ‘s geveerde kussen vergroot de 

oppervlakte tot  „A“,  en wordt de druk extra verlaagd. Wij zorgen dat méér zitoppervlakte wordt betrokken bij de 

drukoverdracht. 

              De druk kan worden gemeten met zitdruk-meet-kussens.       
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O4 Seat-E-Lastica ‘s  blessurevrije shockabsorption 

             
Rugleuning hoezen uit 3 d Air stof. Nooit meer een natte rug bij het werken! De hoezen van de zitting en de 

rugleuning kunnen snel worden verwisseld. Indien nodig kunnen hoezen voor de specifieke eisen van de  industrie, 

anti-statisch brandwerend of  water afstotent worden gemaakt. 

  
O4 is de eerste rolstoel die voldoet aan de nieuwste ISO normen voor trilling- en schokabsorptie 

                                    
Perfolatex verdeelt de druk en   verlaagt de temperatuur door ventilatie. 

          
O4’s Seat-E-Lastica R C TM  heeft bovendien nog het voordeel van vering en demping door de eigenschappen van 

latex. Deze eigenschappen beschermen de berijder tegen stoten van onder en van  boven uit. 95 Procent van de  

O4-gebruikers hebben hierdoor geen decubitus kussen meer nodig. 

                                                  
Door de principes van dynamisch zitten wordt de druk steeds verplaatst waardoor belaste plaatsen zich kunnen 

herstellen en onbelaste plaatsen  de druk weer even kunnen overnemen. De beste druk is altijd de volgende druk! 

                                                                           
O4- Rolstoelen met   O4  Seat-E-Lastica kennen een 2,5m/s2 vering 30Hz. 
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            Printed:  Maatkussens        

                                                           
Drukontlastend en Drukverdelend.Het grove ‘bottenlandschap‘ wordt opgevangen door Seat-E-Lastica  en de fijne 

vormen  in de Perfo Latex schuimlaag. Zie hier beneden. 

                                   
Perfolatex schuim. Drukverdelend en ademend. 

                                          
O4 voor voordelig en vriendelijk druk.  

Voor  de industrie kunnen waterafstotende,vuurbestendige  oliebestendige, en 

antistatische hoezen worden geleverd. Ook zijn er incontinentie hoezen van 

menbraamstof die de lucht doorlaat en het vocht tegenhoudt. 

 

 

 

 

§8  D Y N A M I S C H   R I J D E N 
Dynamisch rijden is bewegend rijden. Hierdoor blijft de rug gezond en vitaal en neem je veel energie op. De 

gewrichten, spieren, banden,  kapsels  worden telkens op een andere plaats belast /ontlast.  Je voorkomt zo  statische 

krachten die je stijf maken, verzuren, pijn doen, verstarren en stijf maken.  
Rolstoelwerkers profiteren direct van wetenschappelijke research. Wij werken namelijk nauw samen met instituten 

om rolstoelaandrijving gemakkelijker te maken voor personen met een handicap. Onze doel hierbij is: dat gewicht 

in dienst staat van noodzakelijk functies om gezond te blijven; De rolstoel, soepeler,  responsiever te maken en  

dynamischer om de verticale en horizontale assen waardoor de rolstoel met minder minder inspanning krachtiger 

en sneller wordt. Mr Newton zal jullie daarbij helpen en wordt  jullie beste vriend! 

          
Naast het eigen O4 Rol-/ZitLab werken we reeds 10 jaar samen met KfB Universität Bielefeld’s Research Centre, 

gesticht door Professor Ralf Hörstmeier, een expert op het gebied van rolweerstand en energie. 
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De crux en het DNA van goed rijden. Het geheim van een O4-rolstoel ligt in het versmelten van een zelfstandig 

werkend boven- en onderstel gekoppeld via 

een innovatief interfacesysteem dat een 

perfecte positionering van het lichaam 

traploze én energiehuishouding garandeert. 

Hierdoor kan de zitpositie en het zwaartepunt 

ten opzichte van het onderstel nauwkeurig 

worden ingesteld en versteld.          Vrij positioneerbaar bovenstel ten opzichte van de zitunit middels een unieke 

interface. Voor onderbeen-lengte-instelling, zithoekinstelling en wielbalansinstelling. 

Belangrijk is ook de schokabsorptie 30Hz demping, 2,5m/s2 vering.  Comfortabel voor op de werf, loods, fabriek 

etc. Per slot van rekening wil je als rolstoelgebruiker niet dat elk steentje waar je over heen rijdt een schok geeft 

in je rug. Niemand wil tanden klapperend in een rolstoel zitten. O4 biedt standaard een blessurevrije Seat-E-Lastica 

shock-absorbtion- kwaliteitszitting met een optimale ergo-dynamische zitprofiel.   

Je zweeft als het ware van A naar B. Daarom noemen wij onze rolstoelen 'Hoppers'. Elke  O4 Hopper is een 

samensmelting van rollen (Rol) en zitten (Stoel). Met een anti-kiepsteun ( tipcontrols) voor scherp rijden! De 

Hopper vergroot je mobiliteit en maakt je zelfstandiger en zelfverzekerder. Bereid je voor op een betere kwaliteit 

van leven! Dankzij de goed ondersteunde zithouding kan de gebruiker niet alleen gemakkelijker kracht zetten maar 

zelfs meer kracht ontwikkelen. 

Gewicht Het gewicht staat bij O4 in dienst van de functionaliteit, instelbaarheid, het licht rijden én gezond zitten. 

Door extra functionaliteiten  zoals permanente rugverstelling en permanente zithoekverstelling en  vering/ 

demping  worden blessures, contracturen en permanente schade door lang zitten voorkomen. Veel 

rolstoelgebruikers geven de voorkeur aan een lichtgewicht rolstoel boven licht rijden!  Vooral lichte 

vouwrolstoelen verspillen veel energie en rijden zwaar. Een unieke werk-zit- en rijbeleving. Dat ervaar je met een 

rolstoel van O4

                  Neem ik een vouw-rolstoel of een niet vouwbare rolstoel met betrekking tot transport? 

    Vouw-rolstoel            Vast Frame Rolstoel 

                  Zwaarrijdend                                                                                          Lichtrijdend 

Laag gewicht povere zit-, werk- en rij-eigenschappen.                  Het beste zitten / rijden bij het laagste gewicht. 

Transportrolstoel /  Visstoeltje op wielen              Een hulpmiddel die hélpt 

      Weinig functies en instellingen         Veel functies en instellingen. 

                  Povere zit            Beste zit bij het laagste gewicht. 

       Zwaar draaien en rijden                               Snelle bochten, lichtlopend. 

             Veel energie verlies.                  Weinig energie gebruik 

               Geen vering demping                   Vering en demping. 

Wij vroegen ons af waarom toch iedereen in een moeizame vouwrolstoel wil zitten. Meestal vouwen ze nooit. 

Vaak vouwen anderen voor hun de rolstoel. En soms vouwen ze heel veel maar hiervoor is een alternatief. De snel 

verkleinbare  O4 oplossing. Doe een test met beide type rolstoelen en kom tot de conclusie dat niet vouwbare 

rolstoelen weinig energie opnemen, precies zijn en robuust. O4 biedt lichte rolstoelen waarmee men bij werken en 

rijden nog een gezonde verantwoorde houding kan bieden.  

                                                         
Houdt KANS buiten de deur. KANS (= Klachten, Armen, Nek en Schouders) wordt  voorkomen door de juiste ergo-

dynamica die de O4 computer voor JOU uitrekent. Rijden met grote achterwielen, bijvoorbeeld 25”, 26” en 28”, 

geeft een efficiënte slagtechniek en bovenal een rustiger slag die leidt tot minder slijtage aan de gewrichten. Dit 

geldt ook voor de ellenbogen, de polsen en de vingers. 
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JIJ wilt: Blessurevrij rolstoelrijden; Minder kracht op gewrichten in armen en schouders; JE wilt geen pijn als 

gevolg van rijden; JE wilt geen pijn als gevolg van zitten; Scherper rijden, gemakkelijker en dus lichter rijden, 

draaien, wenden en reverseren. Voorkom ‘rolstoelschouders: Minder schouderpijn door juiste afstelling. 

Het schoudergewricht bij werkers is extra gevoelig voor workload, slijtage, schokken, verstarring en 

overbelasting. 

     E n e r g y- P r o o f 

 Alle O4 WheelChairs zijn  E n e r g y- P r o v e d.         

                                                                                                                       
Bij de aandrijving van de rolstoel komt de kracht niet uit de machtige beenspieren maar helaas uit de veel kleinere 

armspieren. Dus we moeten heel hard werken aan energie/krachtsbesparing.Dit kan met goede materialen en 

vooral het goed afstellen van de rolstoel.  

                              

§8.1  TEST  JE  ENERGIEGEBRUIK 
Fabrikanten zijn altijd wat geheimzinnig over de energieprestatie van hun rolstoelen voorzover zij dit al willen 

weten. O4 rekent jou energieplaatje glashelder voor. Bij O4 is meten weten. 100% transparantie dus.  

      ‘Black Holes’  Picks Your Energy! Take Care!                                   

Je bent uitgeput als je thuis komt. Het is alsof een zwart gat je energie heeft opgezogen. Je bent ’s avonds dood 

vermoeid. Je actieradius wordt kleiner. Je hebt bewegingsarmoede en de rolstoel veroorzaakt je pijn en last. Je 

ÉÉN-POSITIE-ROLSTOEL beperkt je leven veroorzaakt kramp maak je stijver dikker en veroorzaakt 

rolstoelschouders, golfers ellenboog en een tennisarm en je krijgt er een zitbuik van.  Het rolstoel gebruik in 10 

jaar heeft meer schade opgeleverd dan de oorzaak van de aandoening zelf. DOE DE 3 MINUTEN TEST ! Zie 

beneden. Wanneer energie verdwijnt in wrijving en frictie in je rolstoel in plaats van  vooruit te komen dan is beter 

materiaal en of afstelling van de rolstoel aan de orde. Pas de kennis van dit WorkBook toe op JOU situatie. Wees 

klaar voor meer lichtheid en comfort in je bestaan. Zie  § 20 

                                                
Powerbox                                  WE  ENERGIZE  YOU.                 Super ArmPowered 
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Meten is weten. If you can measure it you can control it! Wissel van een suboptimale rolstoel naar een efficiënte 

O4 rolstoel. 

De voorwielen creëren acht maal zoveel weerstand bij gelijke belasting dan de achterwielen. Het is dus zaak om 

zoveel mogelijk gewicht naar de achterwielen te verplaatsen. Een rolstoel moet net als een vliegtuig in balans zijn 

voor de beste performance. Geheim van licht rijden: BRENG JE KILO’S NAAR DE HORIZONTALE EN 

VERTICALE AS.  Het equilibrium / Balans / Wielbalans Het zwaartepunt, bij de zittende mens,  ligt 1 cm voor de 

navel.Dynamisch rolstoelrijden betekent dat JIJ qua evenwicht, balans en cadans in een perfecte toestand bent. Elk 

mens heeft een uniek zwaartepunt. Creëer balans door een optimaal zwaartepunt! Een fysieke en mechanische 

balans zorgt ervoor dat JIJ niet alleen rolt maar ècht zweeft!                                       

 ‘Ga je werkelijk een rolstoel rijden waar je het energiegebruik niet van kent?` 
De zwaartepunts-instelling bepaalt hoe licht jij rijdt! 

Licht rijden voorwieldruk 0%. Bereid je voor op meer comfort!Zou JIJ  een werkplek-rolstoel kopen als JIJ het 

energie verbruik niet kent ? Ga naar een O4 expert of kom met je dealer naar de fabriek of vakbeurs en laat je 

door ons doormeten. Weet JIJ niet of je energieklasse A of G rijdt ? Doe de test ?  (Energiemeter) ( 

4Puntsweegschaal). Misschien is JOU rolstoel wel een ‘ zwart gat ‘ die al je energie opslurpt.  ‘s Avonds dood 

moe?  Haal JE het eind van de werkdag? Hoe ga JIJ je pensioen halen?  De O4 Energiemeter( in Watt / Joule) 

meet in één meting balans én energie. Verdwijnt JOUW energie in een zwart gat? DOE DE 3 MINUTEN TEST! 

                                 
Wij vertellen je alles over energie, balans en afstelling voordat je de rolstoel koopt. What you see is what you get. 

Wij zijn  100% transparent over gewicht, energie en balans.We find the way that works. That’s our mission. 

                                       
Spinning =Draaien om de verticale. O4 Energie Test     Gewicht zoveel mogelijk op de achterwielen. 

                                 Quick-Turn-Arounds                                Zweef op de achterwielen 

§8.2  VERING   DEMPING     SUSPENSION  
Kunnen wij schokabsorptie inbouwen die pijn, doorzitten, drukplekken, verstarring van de spieren tegengaan ?  

Een geveerde en gedempte zitting, die stoten en 

trillingen opvangt. Je wilt niet elke klinker en 

steentje voelen in je rug en  gevoelige zitvlak. Je 

wilt niet klappertandend rolstoelrijden door de 

loods, werf en fabrieksterrein. Beroepsziekten 

hebben minder kans. En met onze schokdempende 

zitting, Seat-E-Lastica, wordt het gehele lichaam 

ontzien. Er is een betere drukverdeling via het 

vergrote oppervlakte. Bovendien worden klappen en schokken opgevangen.O4is de eerste rolstoel die voldoet aan 

de nieuwste strenge  ISO-normen voor trilling en schokabsorptie. Verdeling van de druk door het speciale Seat-E-

Lastica zittingweefsel.  

Wetenschappelijk onderzoek  TNO Human Science in opdracht O4- WheelChairs 

                              

http://www.rolstoel.nl/articles/seat-e-lastica
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O4- WheelChairs with Seat-E-Lastica zitting met 2, 5m / s2  Vering / en 30 Hz demping. 

 C O M B I N A T I E  D E M P I N G   E N  V E R I N G  =  S U S P E N S I O N 

                      
Door de uitstekende schokabsorptie rij je door fabriek, loods en kantoor comfortabel   en zonder pijn. 

Belangrijk is ook de schokabsorptie 30Hz demping, 2,5m/s2 vering.  Comfortabel voor op de werf, loods, fabriek etc. Per 

slot van rekening wil je als rolstoelgebruiker niet dat elk steentje waar je over heen rijdt een schok geeft in je 

rug. Niemand wil tanden klapperend in een rolstoel zitten. 

                                                                                 
O4- Rolstoelen met Seat-E-Lastica zitting met vering 2,5m/s2 / demping 30 Hz. Bij uitstek geschikt voor pijngevoelige 

werkers , osteoporose, arthritis en reuma. 

                                                               
De pijngevoelige rolstoel-werker wordt net als bij de werking van tussenwervelschijven door het met elasto-

dynamisch Seat-E-Lastica bespannen weefsel,  beschermd tegen stoten van onderuit de werkrolstoel. So no more 

bumpy rides! 

                                          
95 Procent van de O4- gebruikers zit op een standaard kussen en heeft zelden een anti-decubitus kussen meer 

nodig. 

                                                        
    C O M B I N A T I E   D E M P I N G   E N   V E R I N G  =  S U S P E N S I O N → NOT  BUMPY! 

                                               Schokabsorptie   O4 WheelChair   

            Demping Prestatie  Herz (Hz) 

Suspension: Dikke volume banden  15  

Aandrijfwielen     18 

Seat Seat-E-Lastica    30 

Rugleuning     12 

Suspension extra bij MultiHopper   23 

 
Seat-E-Lastica R C TM   Not Bumby! 
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Seat-E-Lastica ontziet de zitknobbels en zitbeenderen.  

§8.3  WHEELY /  RIJDEN OP DE 

ACHTERWIELEN 

        Wheelies                   Dynamisch Rijden                                     

Lage rolweerstand leidt tot soepel rijden  snelle acceleraties  en  quick-turn-arounds. 

                                                                            

§8.4  HAND-HOEPEL-WIEL-POSITIE 
De zogenaamde thoracale extensie houding, opstrek-houding, is de beste basis om energie en kracht te 

ontwikkelen. Je krijgt direct meer energie. 

                              
Het schouderdraaipunt ligt idealiter 7,5 cm achter de achteras. Diep tussen de wielen rijden betekent efficiënt 

rijden op JE grove motoriek, JE spierballen dus en niet op JE onderarm- en vingerspieren! Verbeter de 

slagtechniek door het rijden in de onderste ‘dode punt’.De juiste wielgrootte passend bij het postuur  geeft meer  

vrijheid, control en actieradius. Een lekkere lange push-slag. De Wielgrootte / Plaats van het wiel ten opzichte 

van het lichaam is bepalend voor een goede ergo-dynamica. 

                                  
Wieldiameter in overeenstemming met jouw postuur. 

Overlapping  handen over de hoepel, voor de juiste slagtechniek. 

              
Het afstellen van de rolstoel geschiedt in relatie tot arm, pols ellenboog schouder tot de hoepel. Hierin is de plaats 

van het wiel en de diameter belangrijk.  Diameters:22-24-25-26-28 ". 

                                              
   Bandendiameters in inches: 22-24-25-26-28 ".         3-d-BodyScan                         Ideale overlapping  

Nooit meer stijf !            Grotere wieldiameter minder slijtage aan armen en schouders! 
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Mooie versnellingsbaan met mooie rustige krachtige  slagen.  

                                 
Hoepels voor elke beperking. Bijvoorbeeld bij   para- en tetraplegie. 

                                                                         
Verkeerde armafwikkeling over de hoepel ten opzichte van postuur door niet passende wielgrootte en plaats van 

het wiel.  Citaat: Bengt Engstrom book”wheelchair ergonomics”.  

                                                    
Juist ARMPOWERED: Check: As kan met de vingertop van de middelvinger  worden bereikt. 

                                               
O4‚s   3D BodyScan legt bewegingsafwikkeling vast.Met behulp van 3 D scanning kunnen ook zelfrijdende, niet 

geduwde, zitorthese gebruikers veel actiever rijden en de hoepels beter bereiken.  

                                                                                                                                                               

Camber aandrijfwielen: De wielen staan scheef en het wielvlak dient gericht te staan op de oksel voor de juiste 

ergo-dynamica.  

                          
.    Rood = Pijn / Groen =Comfort                         3-d-Comfort voorspelling per gewricht per computer. 
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'Oh wat jammer ik kom met de middelvinger niet bij de as`. “Okay.” “Stellen we de rolstoel iets anders af”! 

AHAA   dit pushed een stuk beter! 

       
Zuivere bewegingsafwikkeling van de handen over de hoepels voor maximale krachtsafgifte bij lage inspanning. 

§8.5  BALANS / WIEL BALANS / 

 ZWAARTEPUNT 
Dynamisch rijden  Energized by O4. Snelle Accelleratie  

Soepel door de bocht / Snelle quick-aronds 

Dynamisch werken, rijden en zitten. Sneller, verder en powerfull. Manoeuvreren met meer acceleratie : Quick   

Wat merk je van scherp rijden  (tippy85 / 15%  -100-0%) op de rijprestaties? 

Hoe scherp?  Hoe safe wil jij rijden? Wat durf je aan? 
10% Balansverbetering  reduceert JE  rolweerstand met  20%.  Verhouding Druk:  Voor/Achter in % %  

 

O /100% 

5 /  95% 

10 / 90% 

15 / 85% 

20 / 80% 

30 / 70% 

40 / 70% 

Speed up: Werken en Rijden   

                                                  

                 Prestatie Toename                           20%                    15%                   23%               30% 

                                     Voorwaarts       Voor/Achter      Ruime Bocht    Draaien om eigen  As 

Breng JE kilo’s naar de Verticale en Horizontale Assen.  

Berijd je voor op meer comfort! 
Het vermogen om te manoeuvreren, te versnellen is afhankelijk van de balans van JOU  ten opzichte van de wielen.  

Het maakt JE krachtsvol en snel en het geeft je een dynamisch presentatie als dit 100% klopt..   

             
Zie   § 17 Basis Training voor Dynamisch Rijden, Werken en Zitten. Voel JE vrij. 

Een goed gebalanceerde rolstoel benodigt minder energie=inspanning. Je armen, vingers, ellenbogen, polsen en 

schouders profiteren hiervan. De rol-draaiweerstand wordt direct minder en je wordt sneller, dynamischer en  met 

de zelfde moeite leg je grotere afstanden af.  

                   
Creëer balans en spaar JE energie voor leuke dingen! 
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Probeer het punt te vinden voor de beste balans en spinning.Spinnen is draaien om JE verticale as. Je presentatie 

wordt direct fraaier, soepeler en dynamischer. Spin moeiteloos om de verticale as als een balletdanseres. Doe een 

wheelie! Wheelies is rijden op de achterwielen. Dit wordt een stuk gemakkelijker. Met het O4 verschuifbare RCA 

Seat-System stel je in een handomdraai een nieuwe wens-balans in op weg naar JOUW optimum.  
 

Zou jij een rolstoel kopen als JIJ niet wordt opgemeten? Je moet er vertrouwen in hebben dat je ogen, gehoor, 

voeten goed gemeten worden voor een perfect hulpmiddel bijvoorbeeld: bril, gehoorapparaat  of sportschoenen. 

Als het niet goed gebeurd zit jij met de gevolgschade.JIJ hebt maar één lichaam en wij zijn toegewijd voor JOU 

de beste balans te zoeken.  

                                                              
Diagnose Oogtest                                      Diagnose Lopen / Rennen-Test                            Diagnose Hoortest          

                                              
     Diagnose Rolstoelrijden met  O4‘s 4-Punts Weegschaal 

                   

Je Krijgt nieuwe vrienden 

Albert Einstein / Energie               Isaac Newton       Zwaartepunt  

Ieder mens heeft een uniek zwaartepunt.  

Wij zouden voor mensen met een verlamming het liefst de omstandigheden op de maan willen nabootsen. Daar is 

de zwaartekracht zo gering dat het ongemak van de verlamming vele malen kleiner is. Voorlopig maken we het 

hier op aarde voor mensen met een verlamming 30%  lichter. 

                                                                                        

       g , r , a , v , i , t , y                                

                                                           De verticale en horizontale draaias bij een rolstoel. 

                                    
O4’s   In een handomdraai is het verschuifbare RCA Seat-System in te stellen op JOUW unieke zwaartepunt.Net 

als bij een vliegtuig moet ook een rolstoel in balans zijn, over de 2 assen,  voor de beste performance.Als het 

zwaartepunt van het vliegtuig perfect getrimmed is dan verbruikt het minder brandstof en wordt het beter 

manoeuvreerbaar Dit is wat JIJ ook wilt in  JOUW rolstoel!. 
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Je zwaarte punt zit 1cm voor je navel als je zit. Speel met dit punt  to makes life easierand lighter! 

 

                
Het juiste zwaartepunt en  balans brengt JOU de beste performance! 

                                                                                 
Dynamisch rolstoelrijden betekent dat equilibrium, balans, ritme van slag  perfect zijn geoptimaliseerd.. 

§8.6  ROLWEERSTAND 
 

P=Kracht x Snelheid =F x V = Watt 

Rolstoelaandrijving=P=Power=Frolweerstand+FInterne weerstand+FHelling x Snelheid km/H=Watt= 

140 Watt  

 

 

 

 

              
 

250  Energie-Metingen verricht  bij rolstoelgebruikers  op de   RehaCare Düsseldorf Internationale beurs voor 

Rolstoelen en Hulpmiddelen. 

Conclusie: De factor tussen licht rijden en zwaar rijden is factor 20! Het onderzoek werd uitgevoerd door 

University Bielefeld, onder leiding van Professor Ralf Hörstmeier in opdracht van  O4-WheelChairs. 

             
Rolweerstand- & Energie-Verlies 
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Natuurwet: Waar beweging is is wrijving. De rolweerstand is tegengesteld aan JOUW beweging. 

                                                          
‘Black Hole’  Picks Your Energy. Take Care! 

                                                     
Stop Energie Verlies door betere materialen en afstelling van de rolstoel. 

                                    
Bandenspanning Hoe harder de bandenspanning des te minder de rolweerstand.Hoge-druk-banden voorkomen 

energieverspilling. De totale  rolweerstand komt voor 60 % voort uit de banden.  

90% Van de rolweerstand door de  banden,  wordt veroorzaakt door de vervorming van het rubber ter plaatse 

van de grond. 10% komt slechts voort uit de contact-wrijving tussen de banden en de grond. Het profiel op de 

band veroorzaken extra veel rolweerstand 

  
 
 

 

§9  D Y N A M I S C H   W E R K E N 
Dynamisch werken  is bewegend werken. Hierdoor blijft de rug gezond en vitaal en neem je veel zuurstof en 

energie op. De gewrichten, spieren, banden kapsels  worden telkens op een andere plaats belast /ontlast.  JE voor 

komt zo  statische krachten die je stijf maken, verzuren, irriteren, zeuren, pijn doen en JE doen verstarren.  
De WorkHopper  geeft je een gezonde gegarandeerde 8 urige werkdag. Dag in dag uit. Je kunt continu afwisselen 

tussen actieve en passieve houdingen. Immers de beste houding is de volgende. Statisch krachten zijn erg 

schadelijk. Als je het lichaam blootstelt aan langdurige statische belasting ontstaat er stress, lage ruggpijn, 

Beweging is van levens belang.  Zitten is het nieuwe roken! Het zittende leven, sedentaire leven, bekort ons leven 

met 3 jaar. Werken 4.0 leert ons dat dynamisch zitten rijden en werken van het grootste belang is om gezond te 

blijven.  

Beweging  Werken/rolstoelrijden heeft een positieve invloed op de hersenen. Bewegen vergroot de cognitie, 

behendigheid, oog-handcoördinatie. Het houdt de functies op peil. 

Altijd in lijn en onder de juiste hoek tot het werk en het werkstuk. 

      
Volledig verstelbaar onder een tafel van 68 cm bij een persoon van gemiddelde lengte. 
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Werken vraagt om veel beweging. Werken houdt je dus fit. Je efficiency stijgt met  30% met goed materiaal, dus 

WorkHopper. De rolstoel moet zich bij mij aanpassen en niet andersom! De workload wordt aangenamer! Durf 

meer activiteit aan! Verrijk je werkomgeving. 

                                                           
Ik heb niet langer het idee dat ik tegen mijn lichaam vecht.Geniet van het werk door extra relax-

mogelijkheden.De gezonde werkrolstoel. Haal de stress uit je werk.Fit2work in the Rolling Office 
Get the job done with WorkHopper    

                                                     
To be one with WorkHopper! A place to feel good.Mijn buik zit niet langer in de weg.Mijn lichaam opent zich.

                                                                     
Fit4Work.    Met een trotse open en fiere houding. Wees gefocused en relaxed tijdens het werk.  

                                                                                           
Get an energy boost. 

                              

§9.1  VERSTANDIG    ZWAAR    WERK    TE 

DOEN  IN  EEN     ROLSTOEL 
T I P S   OM V E R S T A N D I G   Z W A A R  W E R K   T E   D O E N 
Probeer alle werkzaamheden zo compact mogelijk te doen. Het beste is in een rechte lijn voor het lichaam te 

werken. Houdt de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam en voorkom dat ver gereikt moet worden. Til niet te 

zwaar, vraag collega’s om hulp bij zware en grote voorwerpen. Laat zware materialen en gereedschappen waar 

mogelijk niet op de grond maar op werkhoogte. Til niet met verdraaide rug, rij  recht voor de last. Til rustig en 

houdt de rug zo veel mogelijk recht.  Zware taken en  zwaar fysiek werk, zijn ongewenst vanuit een zittende 

houding. Tillen van 5 kg kan al rugpijn geven. Bewust zijn van het lichaam kan rugpijn voorkomen.  Advies aan 

gehandicapte werker: Anti-tillen /    zero lifting Het  netto-belastings-moment van de ruggenwervel moet laag 

gehouden worden. De praktijk is dat in een rolstoel  de statische krachten permanent  zeer hoog zijn. Hier horen 

dus zeker niet nog  eens hogere tilkrachten bij. Houd bij het  tillen het object altijd zo dicht mogelijk tegen je 

lichaam aan.  

§9.4  KIJKHOEK,   ZICHTVELD     DRAAIPLATEAU 

HOOFD 
Een goed zicht op het werk verminderd de vermoeidheid, foutkans en verbetert de precisie.Het geeft een betere en 

intensievere interactie met collega’s.  Zoals  op ooghoogte kunnen communiceren. Het vergroot het aantal sociale 

contacten en intensiteit. 
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Alles onder een groter handbereik! 

\  
De rolstoel past zich bij JOU  aan en niet andersom! 

 
Door het verstellen van de rugleuninghoek- en de zittinghoek kan elke taak en  opdracht succesvol worden 

verricht in de houding die voor jou aangenaam is.  

  
                                                               

Regeling: kijkhoek, draaiplateau hoofd en positie tot het werk. 

                                                                  
          De kijkhoek is belangrijk op het werk. Een mooi horizontaal draaiplateau voorkomt nekklachten. 

De kijkhoek is belangrijk op het werk. Een horizontaal  draaiplateau van het hoofd voorkomt nek-schouder-

klachten en houdt de blik op de horizon. 

De WorkHopper maakt me bewust van de juiste werkhouding. Ik kan nu werken zoals ik wil. 

§9.4A    REIKEN  
Stabiel en veilig,  reiken en pakken. Dankzij uitgekiende rompstabiliteit en zit-en rugprofielen en de ruime 

verstelmogelijkheden. 

                                                
Laten we de wereld groter maken! 
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FOR 2700  reach  dankzij  perfecte  rompbalans bij verlamdheid. 

Door de grote reach die de WorkHopper mogelijk maakt lijkt het werken wel van 2d naar 3d te gaan! 

                       

§9.7  SLIMMER WERKEN 
Zie § 5.3 Door bewustwording van de juiste werkhouding kan verstarring, verzuring  en vergroeiing voorkomen 

worden. Ook kan het veel extra energie en concentratie opleveren.  Juiste afstemming van de rolstoel op jouw 

lichaam en werkplek  leidt tot een hogere persoonlijke effectiviteit. De  fysieke en mentale gezondheid kan 

hierdoor aanzienlijk toenemen. Ik vecht niet langer tegen mezelf en kan de vrijgekomen energie omzetten in arbeid.  

JE verdienvermogen neemt toe. D’as slim! 

§9.8  BEWEGEN,  GYMNASTICS,   FITNESS, 

JOGGING,   STRETCHING    
Zitten is een sluipmoordenaar. Zitten is dodelijk. Het verkort, algemeen gesproken ons leven met 3 jaar. Het 

sedentaire leven,  het zittende leven,  kunnen wij kwaliteit geven met voldoende compensatie door beweging. 

Dynamisch rijden, dynamisch werken en dynamisch zitten verbeteren ons hersenfunctie en cognitie en algehele 

conditie.  

                                                                   
Houdt de functies op peil. Use or loose it! Wat niet gebruikt wordt verkommerd! 

Fit2Work.   

        

 Fit4Work  
 Vraag naar onze rolstoelgymnastiek cursus en blijf bij de arbeid gezond. 

             
Aangezien de rolstoel werker weinig vet en suikers in de spieren verbrand is extra beweging raadzaam. 

Zitten-Staan-Hangen Mensen zijn gemaakt voor beweging. Lopen en staan.  Het heeft een sleutelrol in onze 

gezondheid. Experts adviseren de valide mens 5-10 maal per uur te gaan staan. Wij adviseren gehandicapten dit 

ook te doen om toevoer van stoffen en afvoer van gifstoffen mogelijk te maken in de benen. Onderhoud de-zit-

sta-functionaliteit zoveel mogelijk. Hoe moeizaam ook. Met staan, krijgen de botten door druk weer prikkels om 

bot te gaan aanmaken en krijg je sterke botten. 
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Waarom? Werken vraagt om veel beweging. Werken houdt je dus fit.Rolstoelgebruikers moeten extra bewegen 

om de suikers en vetten überhaupt verbrandt te krijgen! Door extra te bewegen  houd je de spierkracht op peil.  De 

spieren verkorten zich niet. Je houdt enigszins de mobiliteit en coördinatie op peil en de totale lichamelijke functie.

Wie?  Bewegen voor valide en invalide. Ook als lopen moeizaam gaat! Blijf  lopen als het enigszins mogelijk is.  

Liever moeizaam lopen dan te weinig bewegen.  Flink rolstoelrijden of flink doorlopen heeft een positief effect op 

de hersenen! Je houd zo je spierkracht, kuitpomp-werking,botopbouw spierlengte en coördinatie  op peil. The 

lancet 

Wat ?  Training: kracht, balans, uithouding, mobiliteit, coördinatie en behendigheid. 

Waar?  Zet een afwisselend parcours uit in jouw buurt waar je woont en werkt. De rolstoel als fitnessapparaat 

/fitnessroom /work-out-room.  Rolstoelrijden is een vorm van beweging, die je iedere dag en op ieder moment 

kunt uitvoeren en waarbij JIJ de intensiteit van de inspanning bepaalt. Maak voor jezelf een ideaal parcours dat je 

naar hartenlust kunt uitbreiden met uitdagingen. Een licht tot matig intensieve training levert de meest gunstige 

effecten op.  

                               
Ga 7 dagen per week een half uur pittig rolstoelrijden inclusief warming-up en cooling-down. Zoek de fysieke 

grenzen op. Ga 2x per week 45min met milde tot matige intensiviteit oefenen, rollen en ‘joggen’. 

§10  T R A N S P O R T / W O O N-  

W E R K V E R K E E R / P E N D E L E N  / R E I Z E N 

/ E L E C T R I S C H E  A A N D R I J V I N G 
 

§10.1  H A N D B I K E 
N e e m   i k   e e n    v o u w-r o l s t o e l    o f    e e n    n i e t    v o u w b a r e    r  o l s t o e l   m e t    

b e t r e k k i n g    t o t   t r a n s p o rt ? 

                  Vouwbaar                       Niet vouwbaar 

               Zwaar rijdend                        Licht rijdend 

              Vouwbare Rolstoel      Niet Vouwbare Rolstoel 

Laag gewicht povere zit-, werk- en rij-eigenschappen.                           Het beste zitten bij het laagste gewicht. 

Transportrolstoel /  Visstoeltje op wielen              Hulpmiddel die echt helpt. 

      Geen / Weinig functies en instellingen         Veel functies en instellingen. 

                  Povere zit            Beste zit bij het laagste gewicht. 

       Zwaar draaien en rijden                               Snelle bochten, lichtlopend. 

              Veel energie verlies.                  Weinig energie gebruik 

               Geen vering demping                   Vering en demping. 

Wij vroegen ons af waarom toch iedereen in een moeizame vouwrolstoel wil zitten. Vaak worden ze nooit 

gevouwen of  vouwen anderen voor hun de rolstoel. En soms vouwen ze heel veel maar hiervoor is een alternatief. 

De snel verkleinbare O4 oplossing. Doe een test met beide type rolstoelen en kom tot de conclusie dat niet 

vouwbare rolstoelen weinig energie opnemen, precies zijn en robuust. O4 biedt lichtrijdende  rolstoelen waarmee 

men bij werken en rijden nog een gezonde verantwoorde houding kan bieden.  

                                  280 Watt 

                               
Een verstelbare rugleuning …een must voor handbikers. Altijd de juiste’ armlengte’ door de Altijd-Contact-

Rugleuning.  
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Dynamisch handbiken  is bewegend handbiken. Hierdoor blijft de rug gezond en vitaal en neem je veel zuurstof 

en energie op. De gewrichten, spieren, banden kapsels  worden telkens op een andere plaats belast /ontlast.  Je 

voorkomt zo  statische krachten die je stijfmaken , verzuren, irriteren, zeure, npijn doen en verstarren. Hoe doen 

we dat? Dynamisch handbiken wil zeggen dat je met de verstelbare rugleuning de ‘armlengte’ kunt varieren 

middels de rugverstelling. Op langere tochten blijf je dus lekker soepel! 
Met een handbike-fietsaankoppeling wordt het nog leuker! De rolstoel is het ideale fitness-apparaat. Altijd bij de 

hand. Je eigen ‘fitnessroom  work out room ’. De rolstoel prikkelt JOU om te fitnessen en te’joggen’. Ideaal om 

de suikers en de vetten te verbranden. Weet JE dat de O4 rolstoel geliefd is bij de handbikers om de verstelbare 

rugleuning? Dankzij de Altijd-Contact- Rugleuning. Ook als de wielen zich dus van de bodem heffen blijft de ergo-

dynamica kloppen en blijft de rugleuning JE ondersteunen en kom je geen ‘armlengte’ te kort! Dus altijd een 

perfecte houding.. Het kost veel minder inspanning en topprestaties liggen onder handbereik!  

               
Flitsen in het woon-werkverkeer. 

                                    
De O4 rolstoelen zijn niet vouwbaar maar compact en des te sneller te verkleinen in (deel-)gewicht en volume. 

                                  
E-Rolstoel: “Even snel over de werf dan  door de loods en  dan naar de  jongens in de  fabriek en dan terug naar 

het kantoor”. Zonder inspanning kan af en toe ook lekker zijn! 

 

 
 

De meest (electro-) handbikes kunnen aan de O4 rolstoelen geclickt worden. Doe navraag bij ons.  

§11  V E R G O E D I N G E N  W E R K G E V E R /  

O V E R H E I D / V E R Z E K E R A A R 
Kan ik subsidie krijgen voor maatwerk voorzieningen? Wordt de  WorkHopper vergoed? Ik heb wat! Krijg ik 

wat? Een structurele arbeidshandicap kan met hulpmiddelen worden opgelost. Voor een  gebrek of beperking kan 

een hulpmiddel de functionele beperking oplossen. Immers je kunt weer optimaal functioneren. Hierdoor kun je 

weer terug naar je vorige baan of hebt extra goede mogelijkheden alternatief werk  te gaan verrichten. Aangezien 

de WorkHopper zich aan jou en alle situaties aanpast is het vinden van werk eenvoudiger geworden.  

Werkgever: Als de gehandicapte werker niet wordt beperkt door slechte hulpmiddelen en hem 

equiperen en faciliteren met correcte rolstoelen  boren we een groot verbeteringspotentieel aan. 



49 
 
 

 

Vraag naar onze argumentatiehulp.  

Voor de WorkHopper zijn er tal van subsidiemogelijkheden:  UWV / WMO / VDAP / Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap  / KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH  

Werkgever: "Mijn medewerkster is nu veel beweeglijker op haar werkplek. Zij kan verder reiken. Bovendien 

kunnen we nu praten op meer gelijke ooghoogte. Dat is ook voor ons plezieriger." 

Verbetering arbeidsproductiviteit  / Efficiency 

 Meer efficiency 

 Meer workload mogelijk 

 Meer tijdwinst behalen 

 Van onder-prestatie naar  prestatie 

 Geeft betere motivatie , concentratie en 

focus  

 Meer productie en efficiëncy en  minder (grijs-) verzuim. De medewerker gaat van onder-prestatie naar 

meer-prestatie: meer productie;  meer slagkracht en meer participatie.  

 Duurzame langere inzetbaarheid over de dag en week en  inzetbaarheid tot het pensioen.  

 
 

 

 

 

 

Wheelchair Workers

Normal Labour

Integration

Reintegration

Detachement

Sheltered Workshop

Potential Improvement

Can Work more Divers  with a
better Aid

Can earn More Money  thanks a
Better Wheelchair

Income Wheelchair workers

Paid Wheelchair workers

Non Paid Wheelchair Workers

/ Volunteers

Performance Wheelchair Workers

Bad Perform

Under Perform

Out Perform

Best Perform
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§11.1  VERENIGDE NATIES: RECHTEN  VAN  DE   

GEHANDICAPTEN 
Gelijkberechtigde toegang tot een arbeidsleven. 

Recht op een onafhankelijk  en zelfbestemd leven. 

Gelijk  berechtigd met andere mensen. 

Barrièrevrije toegang tot alle gebieden van de 

maatschappij ook tot informatie en communicatie.  

Ontwikkeling van Technologieën en Hulpmiddelen 

voor mensen met een handicap. 

Betaalbare hulpmiddelen voor mensen met een 

handicap.  

Toegang tot mobiliteitsstraining 

→ de volledige  Tekst vindt u op internet onder “  Verenigde Natie Conventie Gehandicapten”.   

§11.2     NATIONAAL   AKTIE   PLAN 

MINISTERIE  VOOR  ARBEID  EN  S OCIALE  ZAKEN 
Mensen  met een handicap en mensen zonder 

handicap zouden moeten samenleven. 

Alle mensen moeten de zelfde kansen hebben. 

Elk mens mag aan de samenleving deelnemen. 

Elk mens mag voor zich zelf beslissen. 

Allen mensen moeten samen kunnen leven. 

Mensen met een handicap moeten overal kunnen 

meedoen. 

Mensen met een handicap kunnen net zo goed veel 

dingen als mensen zonder handicap. 

Mensen met een handicap hebben ook wensen en 

dromen. 

§12  A C C E S S O I R E S  / WorkTools 
Jij moet blessurevrij kunnen werken, zitten én rollen. Door onze accessoires te gebruiken wordt jouw dagelijks 

werk  comfortabeler en aangenamer. Accessoires die je bijvoorbeeld aan je werkrolstoel kunt toevoegen zijn: een 

werkblad, tablethouder, armsteun, documenthouder, PC-tas onder de rolstoel of strapping/fixatie/ 

zitorthese/exoskelet voor mensen met verminderde rompbalans. 

                                                                               
Non Contact rugleuning met ondersteuning tot voorbij de schouderbladen. Rugleuning met extra zijdelingse ondersteuning.  

PC Tas onder de zitting  Rolling Office 

 

Able  to  Work 8 Hours a Day

Able to work 8 Hours a Day

Able to Work 6 Hours a Day

Alble to Work 4 Hours a Day

Able to Work 2 Hours a Day

Able to Work less than 2 Hours a

Day

http://www.imhplus.de/index.php?option=com_ftbglossary&view=ftbglossary&Itemid=155&id=15&lang=de
http://www.imhplus.de/index.php?option=com_ftbglossary&view=ftbglossary&Itemid=155&id=15&lang=de
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De hoogte onder de tafel is afhankelijk van de bodemvrijheid( ruimte onder de voetplaat) de onderbeenlengte, 

aanwezigheid van armleggers en de wielgrootte voor en achter. 

                       
Zitortheses kussens: Een  exacte  afdruk van JOUW zit! 

§12.1  STRAPPING    FIXATIE 
Met strapping /Fixatie  kan de werkprestatie / verdienvermogen van middelhoge en hoge verlamden aanzienlijk 

worden verbeterd. In de regel is er een groot verbeteringspotentieel om de rompstabiliteit te vergroten. In alle 

rolstoelsporten leiden  strapping tot top prestaties. Dus ook voor JOUW werkprestatie!  

                      
        BodyPoint      Heupgordel                 Bekkenopvang                                                       Rompopvang / Vest                                                 

                            
AJ2     Knieopvang WorkHopper             Spanner Ergonomische onderbeen gordel met spanner 

                         
Werken WeWerken met een zitorthese / ExoSkelet. 

                            

§13  U I T V O E R I N G E N / LOSSE MODULE 
De WorkHopper en AP-M Modules kunnen op vele types worden toegepast. Niet op alle. Enkele voorbeelden: 
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         EasyHopper   OlympicHopper                              SwayHopper                                TripHopper 

                                       
E-Naaf-aandrijving   E-Joystick- Aandrijving  Één-Arm-HemiHopper      Obesitas Hopper 28”     Mono-Frame 

                                           

           
Losse Units plaatsbaar op  vele O4 -Onderstellen / Carriers 

                 
WorkHopper  Module 

 
Deze module kan alleen opgebouwd worden bij rolstoelen met een geknikte achteras Aircraft aluminium zorgt 

voor grote stijfheid bij een laag gewicht. 

                                                                      

§15  A N T I K I E P  (dynamisch-) TIPCONTROLS 
New Balance. Angst om achterover te vallen?  Dankzij de composiet dynamische tip control, kantelveiligheid, is 

dat niet meer nodig. Onze klanten noemen ze ook wel kangeroesticks! Je kunt nu moeiteloos de grenzen op zoeken 

van scherp rijden. Schoudersparend.  Dat wil zeggen rijden met weinig of geen voorwieldruk. Scherp rijden door 

de juiste balans instelling. Nooi  meer ‘rolstoelschouders’, golfers ellenbogen of tennisarmen. Rijden met een 

mooie soepele presentatie. 

Rijden met lage voorwieldruk. Bijvoorbeeld: 90% Achterwieldruk. Superlicht rijden. Schoudersparend. 

Blessurevrij. Veilig rijden én toch lage energiegebruik en inspanning door geoptimaliseerd rijden. 
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Rijden met hoge voorwieldruk   

                                  
Te veilig rijden ( niet tippy. Hierdoor rijdt de rolstoel te zwaar. De schouders gaan naar de knoppen! Je kunt er 

rolstoelschouders, tennisarmen en golfers ellenbogen van krijgen.  

                          
         Onbelast              Belast        Onbelast                  Belast 

De composiet tipcontrol zijn sterk en veerkrachtig. Zie hier hoe ze onbelast en belast van vorm veranderen.  

 

       
Soepel rijden geeft een mooie presentatie. Geliefd bij rolstoeldansers. 

                                 
New Balance Laura rijdt met voorwiel druk “Nul”! 

                                             
De meeste gebruikers kunnen de composieten dynamische tip controls zelf in-uitschuiven vanuit de zitpositie. 
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Voor hindernissen (drempels, stoepen)  tot en met 7 cm behoeven de tipcontrols niet te worden inschoven. 

                       
DOE DE BIERTEST!   Rijden zitten ‘werken’ zonder kiepgevaar! 

                                    
Kies de wielbalans die bij jou past. Nooit geen rolstoelschouders, tennisarmen of golfers ellenbogen meer.  

                                                                               
Rij jij nog of zweef je al? 

§16  V R O U W E N   A S P E C T E N  B I J   E E N 

W E R K R O L S T O E L 
Vrouwen zijn ‘peren’. Brede heupen / smalle schouders. Mannen ‘appels’ brede schouders smalle heupen. 

Rolstoelen voor mannen én vrouwen. Unisex of ook geschikt voor vrouwen? O4 speelt in op man-vrouw-geometrie. 

De WorkHopper past dit aan met profieldiepte en rugvorm. Vrouwen hebben vaak een meer lordotische 

wervelkolom (12% dieper) als mannen.  

                      
Zie ook § 1.4 

§17  C U R S U S   R O L S T O E L   R I J D E N. 
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Leg eerst de basis voor een leven van gezond en  blessurevrij rolstoelrijden! 

                                                                                    
Train in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding. Maak je vertrouwd met het hulpmiddel rolstoel. De 

perfecte workingtool. 

                          
Vrij worden in een rolstoel voorkomt onnodige spanningen,pijn, irritatie contracturen en onbehagen. 

 
Met O4 vond ik de weg  waardoor ik het beste kon werken. Ik heb letterlijk en figuurlijk vleugels gekregen. 

§18  T E S T I M O N I A L S 
Laura – ‘Nu ik in een WorkHopper rij, word ik in elke houding ondersteund. De rugleuning volgt 

namelijk mijn rug. Met als gevolg dat ik mijn oude werk weer kon oppakken, ik fit ben en pijnvrij rij. 

Maar dat niet alleen, ook kan ik zonder moeite mijn eigen rolstoel voor een werktrip zonder gereedschap 

verkleinen voor transport.’ 

                            
 

             

  

 Ik heb zelf weer regie over mijn 

leven. 

Werkplek:  A great place to work, sit, 

 drive, to celebrate 

 Ik heb m’n sportieve activiteiten 

  weer opgepakt. 

 Ik heb meer oogcontact dus meer 

   klantcontact. 

 Ik kan nu betere  

 werkroutines ontwikkelen. 
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 Ik heb extra arbeidsproductiviteit 

  gekregen 

 Het stimuleert mij tot meer 

              beweging.   

 Zo zie ik me graag fit het pensioen 

  halen. 

 Ik heb de derde dimensie erbij! 

 M’n rug zit niet meer op slot, Rust 

  roest. 

 Ik vecht niet meer tegen mezelf. 

 Op je schouders kun je niet zuinig 

              genoeg zijn.     

 Mijn buik zit me niet meer in de 

              weg. 

 Ik kan nu  moeiteloos kracht 

               ontwikkelen. 

  Mijn blik staat weer op de 

      horizon. 

  Ik kan weer doorademen. 

  Zitten zonder beknelling. 

 I’m one with the WorkHopper!       

 De wereld beleef ik 15 cm hoger. 

 Lekker actief werken en dan 

              uitbuiken. 

 Lekker diep rijden tussen de 

  achterwielen. 

  Ik kan weer 8 uur aan een stuk door. 

 

§19  T E C H N I S C H E   S P E C I F I C A T I E S 
Specificaties WorkHopper rolstoel 

Gewicht Maximale belasting 120kg 

Zitbreedte 36,5 cm - 39 cm - 41,5 cm - 44cm - 46,5 

                                         cm - 49 cm - 51,5 cm 

Zitdiepte 35 cm - 37,5 cm - 40 cm - 42,5 cm – 45 

                                     cm - 47,5 cm - 50 cm 

Zithoogte Voor 48 cm - 60 cm 

                                  Achter 43 cm - 61 cm 

Rughoogte 35 cm, 37,5 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm 

Rolweerstand <140 watt 

Top Performance Rolstoel 

Rolweerstand  ≤120 Watt   

(standaardmeting) *  Of Life Standards  

 

Demping  Max. 30Hz  

Shockabsorbtion 

Vering   Max. 2.3 m/s2 

Zitdruk   < 60 Hg /mm 

Drukklasse   1-4 Norm AFNOR*  /  

                                             GZG> 30Hg/mm 

Stoffering zitting  Luchtdoorlatenheid 65.6 

                                           kubieke cm 

Stoffering rugleuning Luchtdoorlatenheid 400 

                                           kubieke cm 

§20  T E N S L O T T E 
Nieuwsgierig en ook toe aan een rolstoel van O4? Neem dan voor een proefrit contact op met ons of met één van 

onze dealers. Zo kan je de voordelen van de De WorkHopper zelf ervaren. Ervaar en beleef hoe de WorkHopper 

JOU werk kan verlichten. Tijdens een proefrit maak je onder andere kennis met de lage rolweerstand, geïntegreerde 

kantelbeveiliging en 270º reikwijdte van de De WorkHopper. Wil je de De WorkHopper in actie zien?    

BEKIJK DE VIDEO www.rolstoel.nl/workhopper-video 
We komen JE bevrijden. Wij komen bij JE langs thuis of op de zaak. Er is altijd veel verbeteringspotentieel!   Bel 

of mail voor een vrijblijvende afspraak. T +31(0)315 396 900  E info@o4.eu    www.rolstoel.nl   Are you ready 

for a comfort revolution? Suggestie, Ideeën  ?  Of schrijf mee aan dit WorkBook. Neem contact met ons op? 

O 4  W h e e l C h a i r s    M a r k e n w e g  9     7 0 5 1  H S  V a r s s e v e l d    N e d e r l a n d 

§21  O N D E R Z O E K / V E R A N T W O O R D I N G 

Onderzoek naar de perfecte werkrolstoel. 
Wij deden uitgebreid onderzoek naar werken in een rolstoel met instituten, hoge scholen en universiteiten.  

Wij vroegen werkers het volgende:  

Welk probleem moeten we   oplossen?  

Wat beperkt JOU bij het werken?  

Waar zit je het lekkerst ?  

Is werken in een  rolstoel zwaar ? 

 Wat is JOUW droom over een ideale werkrolstoel?  

Waardoor krijg jij meer verdienvermogen?  

Wat zijn de belangrijkste dingen waar je moeite 

mee hebt?  

Waar werk JIJ  het lekkerst ?  

Hoe ziet JOUW houding er na 10 jaar werken uit?  

Wanneer heb JE voor het laatst een fijne rit gehad?  

Gebruiksintensiteit / km / tijd / uren .   

Welke klussen, opgaven taken wel niet? 

Wat zou JOU  meer pasvorm ( steun / vrijheid) 

bieden? 

http://www.afnor.org/en/core-activities/standardization/organization-of-the-french-standardization-system
http://www.afnor.org/en/core-activities/standardization/organization-of-the-french-standardization-system
http://www.afnor.org/en/core-activities/standardization/the-life-of-standards
http://www.rolstoel.nl/workhopper-video
mailto:info@o4.eu
http://www.rolstoel.nl/
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Wat kan strapping / fixatie / orthese / exoskelet 

betekenen voor JOUW werkmogelijkheden ? 

’s Avonds doodmoe  / stijf / verzuurd ? 

Als jij in een rolstoel zit wat vind jij dan het 

belangrijkste?  

Wat is het belangrijkste als je werkt in een rolstoel? 

Welk probleem moeten we oplossen? 

Wordt je energie opgezogen door ‘zwarte gaten”.  

                                                            

 

                          
3D-Meting van 600 mannen en 600 vrouwen door TNO Work&Health /  TNO Human Science voor O4. 

Samenwerkingsproject met DAF, Mercedes Benz,Boeing, Wehkamp en Confectiecentrum. 

Wetenschapper: "Door voldoende beweging wordt de lichamelijke en mentale gezondheid gestimuleerd." ( 

Burke, Stone) "De functionaliteit van spieren wordt langer benut als gebruikers langer actief bewegen." (Chuck 

Coustain). 

Ergotherapeut:  Werkers staan veiliger op. Het zelfvertrouwen komt weer terug. Opstaan kan voor een 

rolstoelgebruiker lastig, moeizaam en belastend zijn. Maar dankzij de  WorkHopper komen de knieën  

gemakkelijker en veiliger in het knieslot. Rolstoelgebruikers durven en kunnen weer binnen hun eigen vermogen 

actief bewegen en worden minder afhankelijk. Zelf doen betekent langer fit én dus een kwalitatief beter leven." 

                                       
Onderzoeksaspecten     Kun je met een werkrolstoel diverser werken en het potentieel benutten? 

Arbeidsduur (uren)  

Dynamisch- / Statische 

houding 

Bewegingsvariatie 

Reiken 

Zichthoek 

Hand-Oog-Coördinatie 

Rompbalans 

Woon-Werk-Reizen / Pendelen 

Zitten- Staan-Hangen 

Workload 

Potentieel benut / onbenut 

Beperking door hulpmiddel 

Taken / Opgaven 

Kan wel / Kan niet 

Te verplaatsen gewicht 

werkstuk (gewicht). 

Kan diverser werken met beter  

hulpmiddel 

Kan meer verdienen bij 

benutting potentieel. 

Vermoeiing  / Volhouden  / 

Duurbelasting 

Beweegmomentjes tijdens het 

werk. 

Bad Perform Under Perform  

Best Perform  Outperform.  

Rusttijden / Onderbrekingen  

     
Reach / Impact / WorkLoad Studies 
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Fysio-ergotherapeuten:"Ik zie dat beweging wordt gestimuleerd met de WorkHopper. Hierdoor worden de 

spieren, gewrichten en hersenen onderhouden. Ook merk je dat de algehele fitheid toeneemt. Het werken, lopen, 

reiken en bewegen gaat weer gemakkelijker. Werkers zijn ook minder angstig om te vallen. De werkpatronen en 

opsta-strategie van de werkers  wordt anders. Ze worden zo zekerder van zichzelf en daardoor staan ze vaker op. 

Dat is vooral goed bij mensen met gevaar voor decubitus. Acht zelfstandige opsta-momenten per dag is reeds 

functie onderhoudend." ( Bron Urs Kempf, fysiotherapeut). 

Wetenschap: Meten = weten  De rolstoelrijder profiteert direct van wetenschappelijk onderzoek bij O4 . 

O4 werkt nauw samen met tal van instituten   om het comfort van het rolstoelrijden te vergroten. 

              Proved Products

    O4WorkHopper©®TM
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§22    B E S T E L F O R M U L I E R 
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