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INTERVIEW

De vriendenkring van Simone Meijer-Spaargaren is op unieke 
wijze uitgebreid met… een rolstoel. De ActiveRelaxHopper 
van rolstoelfabrikant O4 Wheelchairs is sinds 13 maart haar 

maatje in mobiliteit geworden. Niet in de laatste plaats omdat 
deze fabrikant door middel van scantechnieken het fenomeen 

maatwerk tot ware kunst heeft verheven.

Tekst Paul Waayers
Foto's Berto Meijer | O4

Door ME startte Simone 
Meijer-Spaargaren haar 
‘rolstoelcarrière’ in een 
dertien-in-één-dozijn-
rolstoel, waar ze naar 

eigen zeggen als een zoutzak inzat. Op 
een gegeven moment ging dat niet langer. 
Nu had haar ergotherapeut in haar prak-
tijk goede ervaringen met de instelbare 
O4-rolstoel. En dus togen Simone en haar 
man naar Varsseveld, waar de thuisbasis 
van O4 Wheelchairs gevestigd is. 

Simone: “We wilden ervaren wat zo’n stoel 
mij aan bewegingsgemak zou kunnen 
opleveren. Bij O4 kijken ze ontzettend 
goed hoe je lijf eruitziet, wat je kan, wat 
je beperkingen zijn, echt niets ontgaat ze. 
Zo nodig maken ze een 3D-scan van je 
lichaam en je bewegingen. En dan blijven 
ze verder net zo lang passen en meten tot 
je een rolstoel onder je kont hebt waar je 
lekker lang mee doorkunt. Kijk, met mijn 
ME moet ik heel energiebesparend te werk 
gaan. Dus op het moment dat ik goed 

“DE O4-ROLSTOEL IS mijn grote vriend geworden”

Simone Meijer-Spaargaren

ondersteund kan gaan zitten of liggen, 
levert dat mij veel op. Naast de op mijn 
lijf aangepaste statische zit- en lighouding 
ondersteunt de ActiveRelaxHopper mij 
in iedere houding waarop ik de stoel kan 
instellen. Daarom kan ik verschillende zit-
posities aannemen, die ik kan verhogen en 
verlagen tot aan plat achteroverliggen toe. 
Zonder dat het veranderen van zithouding 
noemenswaardige energie van mij vraagt, 
slechts de bediening van een simpel hen-
deltje of knopje volstaat.” 



41

MOBILITEIT

In eerste instantie kreeg Simone haar 
stoel een weekje thuis op proef. Dit om 
te kijken of ze er mee uit de voeten zou 
kunnen en waar de rolstoel verder aan-
gepast moest worden aan haar fysieke 
mogelijkheden. 

Weer onafhankelijk
Simone: “Na die week hadden we een 
behoorlijk goed zicht op de verdere 
aanpassingen voor mij. Zo van: het is 
misschien prettiger als we die beensteun 
net effe anders plaatsen en die bedie-
ningshendel kan ook beter ergens anders 
zitten. Zo kostten de standaardremmen 
mij veel kracht, dus daar heb ik nu een 
voorziening voor zodat ik daar makke-
lijker bij kan. Kleine dingen die voor mij 
als dagelijkse gebruiker enorm belang-
rijk zijn.”

Het leven kent zo zijn eigen ironische 
bizarre wendingen, zo ervoer ook Simo-
ne. Want op 13 maart – uitgerekend één 
dag na de beperkte coronalockdown - 
kreeg Simone haar nagelnieuwe rolstoel 

afgeleverd. En dat had tegelijkertijd een 
voordeeltje. Het was zo stil op straat, 
dat zij in alle rust verder haar stoel heeft 
leren kennen en de voordelen beter 
heeft ervaren. 
Simone: “Naast ondersteuning is dat 
opnieuw verkregen onafhankelijkheids-
gevoel ontzettend belangrijk. Ik kan nu 
zelf naar het winkelcentrum om even 
een pak melk te halen. Door zelf te rol-
len, maar ik kan ook mijn elektrische 
handbike aankoppelen. Ik kan ein-de-
lijk weer mijn eigen dingen doen. Als 
ik bijvoorbeeld naar een bijeenkomst 
van mijn atletiekvereniging wil gaan, 
hoef ik mijn man niet meer te vragen of 
hij me even wil brengen en halen. En 
omdat die instelbare stoel in elke positie 
comfortabel zit, kan ik ontspannen. Ben 
ik na afloop van die bijeenkomst toch 
wat moe, dan stel ik ‘m in op ‘liggen’ en 
kan ik even rusten voordat ik weer naar 
huis rol. Je kunt echt zeggen dat met de 
komst van de ActiveRelaxHopper ik er in 
mijn leven een nieuwe vriend heb bijge-
kregen. Echt!”

3D-bodyscan
Salesmedewerker van O4 Wheelchairs, 
Michiel Raterink: “Zowel op locatie als 
in ons Experience Centrum kunnen we 
3D-bodyscans maken van onze klan-
ten. Dat scannen gaat heel snel. In twee 
tot drie minuten scannen we zowel het 
 lichaam als de zithouding van onze klant, 
waarna de gescande gegevens leiden tot 
een maatvoeringsadvies door middel van 
ons eigen bematingsprogramma. Dat 
advies is in feite de maatvoering van de 
rolstoel, zodat die exact aansluit bij de 
lichaamsbouw, bewegingen en wensen 

van een klant. Op een zogeheten referen-
tiestoel laten wij de klant dit in de prak-
tijk ervaren en dan komen ook de verdere 
wensen aan bod. 
Onderhand leveren steeds meer van onze 
dealers een 3D-bodyscan aan. Op onze 
beurt leveren wij hen weer een bema-
tingsadvies, waarmee een rolstoel online 
samengesteld kan worden. Daarna volgt 
er een offerte of een directe bestelling van 
de rolstoel. Dit alles levert ons natuurlijk 
iedere keer weer meer kennis en gegevens 
op, die we in kunnen zetten voor nieuwe 
ontwikkelingen en optimalisatie van ons 
product. Want het gaat er uiteindelijk 
om een rolstoel samen te stellen en te 
bouwen die perfect past, naar behoefte 
functioneert, kortom, waar de klant  
blij van wordt.” 

“Het opnieuw verkregen 
onafhankelijkheidsgevoel 
is ontzettend belangrijk”

Simone: “Hier zie je dat mijn benen 

niet op gelijke hoogte liggen, de stoel 

is aan alle kanten aan te passen.” 

Het maken van een 3D-bodyscan 

duurt maar twee tot drie minuten.


