
Met een (tijdelijke) handicap ook blijven functioneren

• Beensteunen om tijdens het werk één of twee benen 
gestrekt te laten rusten.

• Trippelstoelen voor mobiliteit op het werk of in huis als lopen 
even niet mogelijk is.

• Artrodese stoelen met individueel instelbare beensteunen, 
voor mensen met een stijf been of beenlengte verschil.

• ArtroMove oefenstoel voor mensen met heupartrose.

Patiëntenstoelen en 
Hulpmiddelen
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Patiëntenstoelen en 
Hulpmiddelen

Voedingsstoel Nutrimax

Ontwikkelt voor het geven van flesvoeding door verplegend personeel en 
voorzien van speciaal ontworpen armleggers. Ze zijn eenvoudig instelbaar 
en bij het plaats nemen of opstaan zijn de armleggers wegklapbaar. Het 
synchromechaniek zorgt voor een schommelstand. Daarnaast kan de 
stoel worden voorzien van een hoofdsteun, belast geremde wielen of 
trompetvoeten.

Mammografiestoel

Terwijl de patiënt in de stoel zit, wordt d.m.v. de hydraulische 
hoogteverstelling de stoel op de gewenste hoogte gebracht. De stoel 
wordt dichtbij de mammograaf gebracht waarna de wielen kunnen 
worden geblokkeerd, om de exacte positie te behouden. De voetbeugel 
dient niet alleen een goede ondersteuning maar maakt het mogelijk de 
stoel dichtbij het apparaat te brengen. De armleuningen zijn wegklapbaar 
dat goed van pas komt voor rolstoelpatiënten.

• Stamskin
• Hydraulische hoogteverstelling: ca. 45-62cm
• Draaiblokkering
• Vaste voetenbeugel

Mammografiestoel, compact carrier

Speciaal ontwikkeld voor patiënten die een mammografie moeten laten 
maken.

• Stamskin
• Hydraulische hoogteverstelling: ca. 45-62 cm
• Draaiblokkering
• Voorzien van centrale rem op 4 wielen
• Vaste voetenbeugel

Compact Carrier

Compact onderstel om dicht bij uw patiënt te komen.

• Vrijwel geschikt voor alle stoelmodellen
• Permanente draaiblokkering
• Hydraulische hoogteverstelling met voetbediening
• Centrale rembediening voor 4 wielen
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Al op 37 jarige leeftijd werd bij Richard Lennartz de diagnose heupartrose 

vastgesteld. Heel confronterend voor een jonge sportieve man. Richard wilde van 

het leven genieten. In zijn boek “Mijn heup de baas” omschrijft hij de verschillende 

mogelijkheden die hij heeft om te leven met heupartrose. Samen met Jan Joost 

Versteeg, fysiotherapeut in Veenendaal, bedacht Richard een manier om de 

endorotatie zelfstandig te kunnen oefenen. Ze vroegen Score om deze kruk te maken. 

Bij heupartrose is de endorotatie, de beweging van het been naar binnen toe, het 

eerste wat afneemt. Vooral in extensie wordt bewegen moeilijker. Door het doen 

van oefeningen rekt het gewrichtskapsel op, loop je gemakkelijker en ervaar 

je dagelijks verlichting. 

De ArtroMove is een hulpmiddel dat in combinatie met een ScoreMedi 

zadelkruk werkt. De heup heeft de juiste houding, naar beneden 

gestrekt. Door dagelijks met behulp van de ArtroMove ongeveer 20 

minuten te bewegen, heb je de endorotatie al geoefend. Versteeg: “Voor 

deze oefening heb je dus geen therapeut nodig. Je kunt elke dag even 

de ArtroMove gebruiken, bijvoorbeeld tijdens je werk of wanneer je ‘s 

middags een kopje thee drinkt.” 

De ArtroMove is preventief en een goed hulpmiddel voordat 

je voor een heupoperatie in aanmerking komt. Versteeg blijft realistisch: 

“Orthopedisten willen een operatie zo lang mogelijk uitstellen. Met goede 

oefentherapie kun je dit toch nog tot zeven jaar rekken, tot er een moment komt dat de 

heup geopereerd moet worden.”

Versteeg vond het prettig samenwerken met ScoreMedi: “Bij ScoreMedi denken 

meerdere mensen mee tijdens het ontwikkelproces. We hadden een vrij 

ingewikkeld mechaniek bedacht. Toen kwam er iemand bij Score met een 

heel goed, doch eenvoudig idee. Dat was juist wat we nodig hadden om de 

ArtroMove te kunnen maken.”

Een heupoperatie voorkom je niet, maar kun 
je wel uitstellen met de ArtroMove

Jan Joost Versteeg

fysiotherapeut
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Jan Joost Versteeg

fysiotherapeut

Beensteun Enkel

• Hoogteverstelling 45-58 cm
• In hoogte en hoek verstelbaar
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Beensteun Dubbel

• Hoogteverstelling 45-58 cm
• In hoogte en hoek verstelbaar

Artromove, vermindert pijn bij heupartrose

• Hoogteverstelling 62-87 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Oefenkruk voor heupartrose

Trippelstoel

• H-frame
• Zwenkwielen ø 100 mm, 2 

zwenkwielen v.z.v. rem en 
vergrendeling
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2300 Artrodese

• Hoogteverstelling 46-59 cm
• Voorzien van onafhankelijk 

verstelbare beensteunen

5000 Artrodese

• Hoogteverstelling 46-59 cm
• Voorzien van onafhankelijk 

verstelbare beensteunen

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel 
ø  54 cm 
(Beensteunen)

Alu. onderstel 
ø 68 cm

Vaste zithoek Synchro mechaniek 
(5000 Artrodese)

Zachte wielen Zachte wielen 
ø 65 mm (zww21)

Harde wielen 
ø 50 mm

Kunstleer zwart

Opties zonder meerprijs

Zachte wielen Zachte wielen 
ø 65 mm (zww21)

Trompetvoetjes Trevira

Opties en Accessoires met meerprijs

Verstelbare zithoek Synchro         
mechaniek

Armlegger 5 Verstelbare zithoek 
(Artromove)

Zachte wielen - 
belast geremd

Stamskin

Trevira Kleuren

Grijs D04 Antraciet D05 Zwart D09 Rood D17 Blauw-zwart 
D81

Felblauw D85 Donkerblauw 
D88

Stamskin Kleuren

Felgroen
K81

Felrood
K87

Feloranje
K93

Turquoise
K184

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs
K195

Antraciet
K85

Zwart
K05
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