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Continuïteit dienstverlening O4 Wheelchairs

 
Geachte Relatie, 
 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus, willen 
wij je graag informeren over hoe wij hiermee omgaan. Ook in deze tijden kun je op O4 
Wheelchairs rekenen voor op advies en ondersteuning bij  passen, meten en configureren. 
Onze adviseurs zijn beschikbaar voor advisering. Wij onderhouden het contact, bijvoorbeeld 
via e-mail, telefoon, en beeldbellen. Als je graag met onze adviseurs in persoon wilt 
afspreken, dan blijft dat mogelijk, met inachtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid 
en de richtlijnen van jullie eigen organisatie. 
 
In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we uiteraard bij om 
verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. O4 Wheelchairs heeft de 
laatste jaren gewerkt aan het proces van digitaal inmeten, waardoor werken op afstand 
mogelijk wordt. Zo kan er zelfs non-contact gepast en gemeten worden.  
 

1. We hebben een passtoel ontwikkeld die de gebruiker zelf elektrisch kan instellen naar de 

gewenste houding en deze houding kan ervaren.  

2. De houding van de gebruiker wordt vastgelegd via 3d-scanning op 1,5 meter afstand. 

3. De scan wordt naar O4  Wheelchairs  gestuurd via het dealer portal 

4. (Mens)bemating van de 3d-scan wordt door O4  Wheelchairs omgezet in 

(product)maatgegevens. 

5. Met deze maatgegevens kan in de webshop de rolstoel worden geconfigureerd. 

6. De gegevens uit de webshop worden automatisch verwerkt in de bedrijfssoftware van O4  

Wheelchairs voor offerte, (productie)order, verkoopdocument. 

Enkele voordelen op een rij:  

 Non-Contact, Snel, Klein En Ongecompliceerd, 
 Aangenaam, Eenvoudig 

 Passen-Op-Afstand 

 Meten-Op-Afstand , Minder fouten herstellen 

 Ondersteunen-Op-Afstand 

 Second-Opinion,  Oriënterend Gesprek 

 Efficiënt.  Proces gestroomlijnd. 

 Kostenbesparend. Beter samenwerken.  

 Milieubesparend 
 
 
 
 

 
Een video van onze werkwijze  

non/contact werken 

https://youtu.be/DQGiNujP-Sw
https://youtu.be/DQGiNujP-Sw
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Voor het verwerken van een 3d-scan rekent O4 €85,-

Schaf een passtoel aan en volg een kort webinar om 3d te kunnen scannen. 
 
Binnen 30 minuten een bemating ontvangen? Maak hiervoor een (tijds-)afspraak! Na het 
ontvangen van de 3d-scan gaan wij direct aan de slag met de bemating. In de tussentijd kan 
de dealer zich alvast samen met zijn klant oriënteren in de configuratiemogelijkheden van 
het gewenste rolstoelmodel. Zodra de maatvoering beschikbaar is, kan men direct de 
gewenste configuratie in de webshop invoeren en waarna een offerte aangevraagd kan 
worden of de order wordt direct geplaatst.  
 
Onze werkwijze bij het rolstoel aanmeten is voor veel mensen een eyeopener. Op grote 
afstanden samenwerken met dealerpartijen in bijvoorbeeld Australië moet bij maatwerk 
rolstoelen net zo  first-time right zijn als voor een opdracht in Nederland.  
 
Met vriendelijk groet,    
 
Uw Team O4  
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❶ VINDT DE JUISTE HOUDING. PATIËNT GEEFT AKKOORD.   
 MEEKIJKEN-OP-AFSTAND:  THERAPEUT, INDICEERDER OF FAMILIE-LID  ZONODIG VIA 
 BEELD- TELEFOON. 
 
❷ RECORDING:  3D-SCANNING STATICA-ZITHOUDING + DYNAMICA  RIJHOUDING 
 
❸ PORTAL: DEALER STUURT SCAN, DIRECT BIJ DE KLANT,  NAAR DE PORTAL  
 
❹ BEMATEN 3-D-SCAN, SEMI-AUTOMATISCH  /  SIMULATIE / VISUALISATIE 
 
❺ WEBSHOP:  CONFIGUREREN ROLSTOEL / ZONDER MAATFOUTEN 
 
❻ AUTOMATISCHE VERWERKING IN BEDRIJFSSOFTWARE: PRODUCTIEORDERS / 
 VERKOOPDOCUMENTEN 
 
Kijk voor een gedetailleerde uitwerking van deze stappen naar bijlage 2 van dit document. 

 

  

VINDT JUISTE 
HOUDING

❶

3D-
SCANNING

❷

PORTAL

❸

3-D-METEN-
SEMI-

AUTOMATISCH

❹

WEB-
SHOP

❺

ERP-DATA-
VERWERKING

❻
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Een scan komt tot leven zodra je de op jouw maat afgestemde demorolstoel ontvangt. Het is 
een weerspiegeling van de lichaamsmaten van jouw klant!  
 
Wij beschikken over een ruimte vloot van ±150 demorolstoelen, vanuit hier wordt een 
demorolstoel geselecteerd welke maximaal afgestemd is op de maten van jouw cliënt.  
 
Perfect om jouw cliënt praktijkervaringen op te laten doen en het restrisico te beperken. 
 

 

Stap 1

• Maak een scan van jouw cliënt, mail 
ons deze en geef specifieke 
voorkeuren bij jouw aanvraag aan

Stap 2
•Wij bematen uw scan

Stap 3
•U ontvangt een voorstel tot te leveren 
demorolstoel

Stap 4
•U accordeert het gedane voorstel

Stap 5

• Wij bereiden de demorolstoel voor en 
je ontvangt een op maat afgestemde 
demorolstoel ter plaatse.
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'Ergo-Dynamisch zitten, rijden en werken in een rolstoel' Webinar 

Gezond en dynamisch zitten, rijden en werken in een rolstoel is van groot belang, helaas is 
de praktijk vaak anders. Rolstoelgebruikers ervaren het zitten en rijden als oncomfortabel, 
omdat hun rolstoel niet goed is aangemeten en/of verkeerd is afgesteld. Om een rolstoel 
goed te kunnen aanmeten en aanpassen is het noodzakelijk een grondige analyse te maken 
van de individuele behoeften van een rolstoelgebruiker. 

Ten tijde van het Covid-19 Virus willen wij onverminderd faciliteren in de nieuwste 
inzichten en principes inzake het maken van deze grondige analyses. Dit staat dan ook 
centraal tijdens onze webinaren: 

1. ‘Dynamisch zitten, in een rolstoel’.  
2. ‘Dynamisch rijden, in een rolstoel’. 
3. ‘Dynamisch werken, in een rolstoel’. 
4. ‘Het nieuwe meten voor een rolstoel’ 
5. ‘Positioneren in een rolstoel 

Deze webinars staan verdeeld per onderwerp gepland op: 

 Maandag 08 Juni 2020 

Tijdens deze interactieve webinars worden duidelijke handvatten gegeven om op 
gestructureerde wijze (zit- en rij-) houdingen te analyseren. De belangrijkste (ergonomische) 
zitprincipes en dynamische aandrijfprincipes worden daarbij besproken. Daarnaast wordt er 
op basis van casuïstiek naar verschillende ziektebeelden en oplossingen hiervoor gekeken. 

Vragen die worden beantwoord tijdens het webinar: 

 Hoe zitten mensen? 

 Wat is een van de grootste problemen bij lange-duur-zitters? 

 Hoe kan ik mensen gezond laten zitten, rijden en werken? 

 Hoe bevrijd ik mensen van passiviteit en geef ik ze actieve vrijheid? 

 Hoe vind ik een platform voor goed positioneren? 

 Hoe zorg ik er voor dat mensen weer aan het werk kunnen? 

Het webinar is bij uitstek geschikt voor adaptatieadviseurs, ergotherapeuten, 
fysiotherapeuten, rolstoelspecialisten en zorgprofessionals. 

De docenten van dit seminar zijn Stef Beumer en zijn team. Stef Beumer is een ervaren 
ondernemer in mobiliteitsproducten en rolstoel productontwikkelaar. Ook is hij spreker en 
schrijver, onder meer van de boeken 'Meer weten over rolstoelen' en 'Anders mobiel' en het 
Workbook ‘Werken in een rolstoel’. 

Praktische informatie: 
Het verschillende onderwerpen beginnen om:  
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09:30-10:30 - ‘Dynamisch zitten, in een rolstoel’.  

11:00-12:00 - ‘Dynamisch rijden, in een rolstoel’. 

13:00-14:00 - ‘Dynamisch werken, in een rolstoel’. 

14:30-15:30 - ‘Het nieuwe meten voor een rolstoel’ 

16:00-17:00 - ‘Positioneren in een rolstoel’ 

Kosten: Gratis  

Na deelname ontvangt iedereen een certificaat als bewijs van deelname van de 
deelgenomen onderwerpen. 
 
Aanmelden? Formulier is hier (ctrl+klikken) te downloaden. U ontvangt aansluitend een 
bevestiging van deelname, daarnaast zullen wij u kort voor het webinar een herinnering van 
deelname sturen. 

https://www.rolstoel.nl/nieuws/seminar-ergo-dynamisch-zitten-rijden-en-werken-een-rolstoel
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NU per Webinar in het Coronatijdperk. 
 

Wij kunnen voor de paramedici,  en voor uw personeel,  Accreditatiecursussen NU toch per 
webinar verzorgen in het Coronatijdperk met bijtelling van 6 accreditatiepunten. 
 
Accreditatie: 
Voor ergotherapeuten geaccrediteerd met 6 punten, mits alle onderwerpen doorlopen. 
Voor fysiotherapeuten geaccrediteerd met 6 punten, mits alle onderwerpen doorlopen. 
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3D-About Me   3-D-BodySc@nTM       

 
 

O4 is lid van de Vereniging van Ultra-Pasform-Producten. De mens is de maat der dingen, zei 
Protagoras  reeds 480 jaar voor Chr.  
 

Testimonials 
 “De schoen die perfect past”.  
 “Dit is de perfect fit! Geen blessures meer”.  
 “De rolstoel is soepel en  gehoorzaamt beter in bochten”. 
 “Ik ben niet meer beperkt in mijn bewegingen”. 
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Bedrijfspresentatie O4 Wheelchairs:  https://www.rolstoel.nl/over-ons 
WorkHopper:     https://www.rolstoel.nl/rolstoelen/workhopper  
3d-bodyscan:     https://youtu.be/DQGiNujP-Sw  

 
 

     

https://www.rolstoel.nl/over-ons
https://www.rolstoel.nl/rolstoelen/workhopper
https://youtu.be/DQGiNujP-Sw
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❶  
VINDT JOUW JUISTE HOUDING. CLIËNT GEEFT AKKOORD.  
ERVAAR DE IDEALE HOUDING. DO-IT-YOUR-SELF. 
 

                   
 

Cliënt  zet zichzelf, elektro-mechanisch-ondersteund, in zijn gewenste houding qua zithoogte, 
rughoek, zithoek en plaats van de voeten. Ook bij volledige verlamming en spasme. Passtoel € 
6.700,- Subsidies van de overheid zijn hier mogelijk. 
Hoe wil je in de wereld ‘staan’?  The best experience. Het verschil tussen een schoen die slecht 
past en goed past is klein maar heeft  een groot effect op ongemak c.q.  behagelijkheid.  Feel 
good, dankzij O4 ultra-pasform-rolstoel.  
 
Ervaar zelf de beste houding om te zitten te rijden en te werken. Haal het beste voor je zelf er 
uit. Ons doel: wij leveren ‘gezonde houdingen’. De beste houding is de volgende. 
Rolstoelgebruik maakt je  stijver, dikker, krommer en inactiever. Vandaar is bewegelijk zitten 
bij ons de minimum norm. Ook mensen met een hoge verlamming kunnen beter en 
gevarieerder zitten. Ontdek de dingen die je weer kunt doen. 
 
Bij passing, zo nodig, meekijken op afstand? Heel eenvoudig: Klik dan op afspraak in uw 
Outlook-Agenda. 
 
De cliënt staat centraal in het pasproces en zet zichzelf volledig zelfstandig, non-contact en 
ondanks verlamming/spasme precies in de juiste lichaamshouding.  
 
EXPERIENCE 
Een klant weet in het traditionele pasproces niet wat hij krijgt. De klant ervaart nu de ideale 
houding die gefixeerd en gegarandeerd wordt in de scan.  
Uitgangspunt: Wat je nog kan. Wat doe je? Wat doe je niet? Wat kun je niet en wat wil je? 
Kan een hulpmiddel je leven verrijken en je verdienvermogen verbeteren?    
 
Zorg dat het lichaam weer sterk wordt door een juiste arm-hoepel-verhouding voor een 
mooie ontspannen bewegingsafloop.
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Wanneer het niet mogelijk is voor een cliënt om zich te verplaatsten naar onze passtoel, 
passen wij ons aan de situatie aan. Het kan ook zijn dat de klant zeer tevreden is over zijn 
houding in zijn huidige rolstoel en dat hij aangeeft dit over te willen nemen in de nieuwe 
rolstoel. Rekening houdend met wensen en beperkingen van de cliënt kunnen wij alsnog een 
scan maken zodat wij een optimaal beeld krijgen van de situatie.  
 
Om de scan goed uit te voeren fixeren wij de rolstoel door middel van een steun onder de 
achterzijde van de  rolstoel. Daarna demonteren wij de achterwielen, zijschilden en/of 
armsteunen. Op deze manier hebben wij vrij zicht op het lichaam en de houding van de cliënt 
en kunnen wij een betrouwbare scan maken.  
 
De cliënt wordt gevraagd om twee minuten stil te zitten waarbij een hand langs het lichaam 
afhangt en de andere gesteund op het bovenbenen. Dan wordt er een 3600-scan gemaakt van 
de cliënt en de rolstoel. 
 
Als de scan is gemaakt worden de wielen, zijschilden en armleggers weer gemonteerd.  
De scan wordt dan verwerkt op de normale manier en men ontvangt voorgestelde 
maatvoeringssuggesties waarvanuit de nieuwe O4 rolstoel geconfigureerd kan worden.  
 
Maatvoering en configuratie worden samengevat in de vorm van een offerte, welke bij 
akkoord besteld kan worden. Tevens ontvangt men een visualisatie van de gescande houding.  
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❷  
RECORDING:  3D-SCANNING STATICA-  
ZITHOUDING + DYNAMICA  RIJHOUDING 
         

                 

                         
Voor zuinig energiegebruik.                            Licht manoeuvreren.  Wheelies  Rijden in klasse “A” 
     ‘Gehoorzame’ rolstoel 

                                                                    
                                                             

        
  

  

 

  



15 

 

❸  
PORTAL: DEALER STUURT SCAN NAAR PORTAL  

      

       

    VOORZET CAMERA VOOR      I P H  O  N  E    O  F       I  P  A  D   

Klik de 3d-camera op je IPAD. En stuur de scan naar onze portal voor een prompt advies, simulatie, visualisatie, offerte  of 

opdrachtbevestiging. Om te kunnen scannen bedraagt de investering ca. € 600,- en je bent connected met ons en de cloud. 

Je kunt nu data-gedreven werken.  

 

                                                                   
www.maatwerkrolstoel.nl        www.rolstoel.nl 

 
❹  
BEMATEN 3-D-SCAN, SEMI-AUTOMATISCHE BEMATEN. 
          

 

http://www.maatwerkrolstoel.nl/
http://www.rolstoel.nl/
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Je bent nu 3d gedigitaliseerd en bemaat.   Supported by O4 Size-Matching-Technologie.  

 

         
 

                                                                    
Beelden over elkaar heenleggen voor vergelijkingen, visualisaties en simulaties. Vergelijken van zithouding in  oude en 
nieuwe rolstoel, of het vergelijken van alternatieven. Zelfs het volgen van correcties over de tijd is mogelijk. 4D dus eigenlijk!  
Tevens geschikt voor e-filing cliëntdossier en data beheer.  

                                                                         
De O4 Ergonoom voor jouw rolstoel aan de slag met zonodig het e-mannequin simulatie programma 

                                                                                                              
  
 

❺  
WEBSHOP:  CONFIGUREREN 
MAATVOERINGSADVIEZEN 
ROLSTOEL / FOUTLOZE OVERNAME MATEN  
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D  E  S  I  G  N  E  D    -    B  Y   -    M  E   

                       
       CLIËNT  ROLSTOEL-CONFIGURATIE                                                    DYNAMICA                STATICA                          

 
 
❻  
AUTOMATISCHEVERWERKING 
IN BEDRIJFSSOFTWARE 
PRODUCTIEORDERS 
/VERKOOP- DOCUMENTEN 

 
 

 

          
        

Orders worden nu gelinkt aan het bedrijfssoftware systeem. Offertes opdrachtbevestigingen kunnen 
prompt worden verwerkt. 

                     
O4-WheelChairs    WWW.O4.EU stopt jouw data in een i-WheelCh@irs 

http://www.o4.eu/
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Geachte Relatie,  
 
Hoe omgaan met de lockdown in de rolstoelbranche? Hoe toewerken op de 1.5 meter-economie? 
Dit zijn actuele vragen.  Wij denken dat wij daar een steentje aan kunnen bijdragen! 
 
Door vindingrijkheid en veerkracht zijn tal van onze klanten, in binnen en buitenland,  thans bezig het 
verdienmodel overeind te houden. Werken, verdienen binnen de 1.5 meter samenleving.  
  
In navolging van het RIVM is de bedrijfsvoering voor COVID-19 in veel bedrijven aangepast. Wij zijn 
gewoon bereikbaar, blijven passen en meten en bieden onze afnemers op een breed vlak 
ondersteuning aan. Onze werkwijze is voor veel mensen een eye-opener. Telewerken met klanten in 
Australië moet bij onze maatwerk rolstoelen net zo  first-time right zijn als voor een opdracht in 
Nederland. In Coronatijden en na Coronatijden kunnen wij deze werkwijze bij u aanbevelen.  

 
 

                                                     
M  e  e  k  i  j  k  e  n     m  e  t     d  e    p  a  s  s  i  n  g. 

  
Met vriendelijk groet,   Uw Team O4  



19 

 

Wij kunnen u op afstand ondersteunen met, zo als u wilt:  

Ondersteunen-op-Afstand                          Platform  Systeem  

      OIS:   Face-Time 

         Whatsapp 

                                                                        ANDROID:     Google-Meet 

         Google Hangouts 

         Whatsapp  

         Itsi 

                                                                        MICROSOFT:        MS Team  
         Skype business. 

                                                  
 

TEAMVIEWER   Ondersteuning-op-afstand. Delen documenten. Overname muis. Bespreken 
visualisaties, simulaties. Samen het optimale zoeken voor de klant, werken op één scherm. 
Verdere toepassingen: E-LEARNING  en WEBINARS.  

        
 

 Passen-Op-Afstand 

 Non-Contact, 
 Ongecompliceerd, 
 Aangenaam en 
 Eenvoudig 

 Meten-Op-Afstand 

 Minder Fouten 
 Herstellen.   

 Ondersteunen-Op-
 Afstand   

 Second-Opinion,  
 Oriënterende Passing

 Efficiënt, Proces 

  Stroomlijning 

 Kostenbesparend, Beter 
 Samenwerken 

 Milieubesparend 
 

 

 

                
 
 


