Méér lef en beweging dankzij airbag

–
‘Deze airbag geeft me een gevoel
van extra zekerheid en vrijheid.’

Op 27 maart 2018 kreeg Joop Schipper (77) een herseninfarct. Dat betekende een dramatische
verandering in zijn leven én dat van zijn vrouw Joke. Vaardigheden die tot dan toe vanzelfsprekend
waren, zoals spreken en lopen, moest hij opnieuw onder de knie krijgen. Dankzij de revalidatiezorg in
Naarderheem krijgt hij stukje bij beetje zijn vrijheid terug. Ook moderne technologie speelt hierbij een rol.
‘Een van de dingen waar ik uiteraard veel moeite
mee heb is mijn afgenomen mobiliteit.’ Wijzend
naar zijn middel: “Dit heupzakje hier geeft me wat
dat betreft een stuk vrijheid terug.’ Hij doelt op
zijn zogeheten ‘WOLK’, een tasje met hierin een
airbag die hij om zijn middel draagt. Dreigt hij te
vallen dan wordt dat ‘gezien’ door een sensor.
Er wordt dan onmiddellijk een airbag opgeblazen
die een mogelijke val opvangt en voorkómt dat
hij bijvoorbeeld zijn heup zou breken.
Mijnheer Schipper: ‘Vooral ’s morgens sta ik nog
wat instabiel op mijn benen. Deze airbag geeft me
een gevoel van extra zekerheid en vrijheid. Ik durf
nu vaker en langer te lopen met de rollator. Het was
eerst nog wat onwennig, maar omdat de airbag
helemaal niet opvalt draag ik ‘m nu de hele dag.’
De WOLK-airbag kon mede dankzij cliënten en
medewerkers van Naarderheem worden ontwikkeld.
Mijnheer Schipper behoort tot de eerste generatie

ouderen die gebruik maakt van deze technologie
die in de toekomst mogelijk duizenden gebroken
heupen en ander letsel zal voorkómen.
Bent u lid van Vivium Services dan mag u de Wolk
heupairbag een maand gratis proberen. En bij
aanschaf krijgen leden € 54,- korting.
Meer informatie?
Bij Vivium Naarderheem revalideren jaarlijks
zo’n 800 mensen. Samen met de cliënten
zorgen we ervoor dat zij zo fit mogelijk het
leven kunnen oppakken. Een persoonlijke
benadering gaat hierbij hand in hand met
moderne technologie en ambachtelijke
vaardigheden.
Meer informatie? Bel (035) 6 924 924 of kijk op
www.vivium.nl/revalideren.

Kennis en technologie in de
revalidatiezorg
• In het fietslabyrint maken revalidanten een virtuele
fietstocht door een landschap of stad naar keuze.
De levensechte fietsbeleving daagt uit om te
bewegen en te trainen.
• Met de nieuwste technologie voor arm- en hand
therapie worden zowel kracht als coördinatie
intensief getraind.
• De maaltijden worden ambachtelijk bereid met
veel aandacht voor smaak, geur en beleving.
Dit bespoedigt het herstel.

