
INNOWALK
Rechtop, staan en bewegen

Gemaakt voor 
beweging en om 
levenskwaliteit 
te verbeteren!
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 	De Innowalk is een vooruitstrevend, dynamisch 
gemotoriseerd toestel dat fysiek en emotioneel welzijn 
biedt. Het geeft de mogelijkheid voor matige tot intense 
fysieke activiteit. Het is niet nodig om zelfstandig te kunnen 
staan of lopen.

 	Ondersteunde, begeleide en herhaaldelijke bewegingen in 
een rechtopstaande, gewichtdragende positie stimuleren de 
grofmotorische functie en reduceren het risico op negatieve 
gevolgen voor de gezondheid.

 	De Innowalk is individueel aanpasbaar om beweging 
mogelijk te maken voor mensen met ernstige beperkingen. 
Voor veilig gebruik is de Innowalk uitgerust met een 
aanpasbare spasmecontrole van de motor waardoor de 
beweging wordt gestopt als er spasmes optreden. 

RECHTOP, 
STAAN EN 
BEWEGEN
Over het algemeen gaat een kind staan wanneer het tussen 9 
en 12 maanden oud is. Een rechtopstaande houding met de 
mogelijkheid om te bewegen, heeft een grote invloed op de 
fysieke en psychologische ontwikkeling van het kind.

Jezelf kunnen bewegen is iets dat de meesten van ons 
vanzelfsprekend vinden. Mensen met functionele 
beperkingen hebben echter beperkte mogelijkheden om 
zelfstandig te bewegen en lijden onder de gevolgen van een 
zittende houding. Het kunnen mensen zijn met diagnoses 
zoals onder andere Cerebrale Parese, syndromen, Spina 
Bifida en trauma.

De Innowalk is een krachtig 
3-in-1 toestel om te zitten, staan
en bewegen. Het laat een veilige
en comfortabele beweging toe in
een rechtopstaande positie.
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Recent onderzoek toont de significante gezondheidsvoordelen aan voor mensen met CP, 
wanneer een zittende houding vervangen wordt door een lichte fysieke activiteit. 
(Verschuren et al., 2016; Katzmarzyk, 2010)
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SOCIALE INTERACTIE 
participatie en communicatie met anderen op ooghoogte

GASTRO-INTESTINALE 
FUNCTIE 
wordt gestimuleerd in de 
actieve rechtopstaande 
positie

STRETCHING VAN SPIEREN 
EN GEWRICHTEN 
verhindert samentrekkingen 
en misvormingen en verlaagt 
tevens de spierspanning

GEMOEDSTOESTAND
wordt positief beïnvloed in de actieve 
rechtopstaande positie

BOTMINERAALDICHTHEID 
wordt ontwikkeld door een goede voeding, een 
gewichtdragend bewegingspatroon en door het gebruik 
van de spieren

HUIDINTEGRITEIT
problemen worden vermeden dankzij ver-
lichting van de druk en verbeterde bloed-
somloop

ADEMHALING & CIRCULATIE  
worden positief beïnvloed 
tijdens de verticale positie en 
activiteit

FYSIEKE ACTIVITEIT  
met lage tot 
gemiddelde intensiteit

Research heeft 
aangetoond dat 
er verschillende 
voordelen zijn 
van actief rechtop 
staan
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DE INNOWALK 
MAATVOERING
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Innowalk Small
80-135 cm en max 35 kg

Afmetingen: 
Breedte 63 cm
Lengte 95 cm
Hoogte 140 cm
Gewicht 27,5 kg

Innowalk Medium
125-170 cm en 65 kg

Afmetingen: 
Breedte 76 cm
Lengte 150 cm
Hoogte 210 cm
Gewicht 78 kg

Innowalk Large
160-190 cm en max 95 kg

Afmetingen: 
Breedte 76 cm
Lengte 170 cm
Hoogte 210 cm
Gewicht 110 kg
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 Aangepaste hoofdsteun

 Schouderriemen

 Anti-overstrekking

 Armgrepen voor bewegingen

 Nekondersteuning

 Zijsteun-zitje

 Tafel

 Display

BESCHIKBARE  
ACCESSOIRES 
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NAZORG
Follow-up service: 
van vitaal belang! 

Onze hoogopgeleide adviseurs in mobiliteitshulpmiddelen coachen 
individueel; delen kennis, adviseren en motiveren zowel gebruikers, 

zorgverleners en therapeuten.

Zij zorgen ervoor dat onze individueel aanpasbare mobiliteitshulp-
middelen naar behoren zijn aangepast en volgen elke individuele 

gebruiker op, waardoor het eindresultaat optimaal is.
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Ludvig is een 6-jarige jongen die de diagnose Cerebrale 
Parese, GMFCS V heeft. Zijn ouders hopen dat hij in de 
toekomst zelfstandig met mobiliteitshulpmiddelen zal 
kunnen bewegen. Na het staan in de Innowalk heeft hij al 
meerdere mijlpalen op die weg gehaald, zoals wanneer hij 
zijn passie kon vervullen door te gaan skiën en schaatsen 
in de winter zonder vrieswonden te krijgen.

Ontmoet 
LUDVIG!

LUDVIG’S MOEDER

De Innowalk biedt een allround 
training met een goede 
ondersteuning, iets dat geen enkele 
ander hulpmiddel kan geven. 
Ludvig houdt ervan te oefenen in 
zijn Innowalk; hij is trots en rekt zijn 
lichaam uit op een manier zoals hij 
nooit doet bij andere therapieën. Je 
ziet dat hij zich zelfstandiger voelt 
in de Innowalk en ondanks dat hij 
vastgebonden is voelt hij zich niet 
beperkt.
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Ontmoet  
ADA!
Ada is een 4-jarig meisje dat 3 maanden te vroeg werd 
geboren met Cerebrale Parese, functioneel niveau GMFCS 
IV. Voor haar ouders is het belangrijk geweest om haar te 
stimuleren in een actieve staande, gewichtdragende 
houding en in een looppatroon. Het doel was dat Ada 
lichaamskracht en stabiliteit zou opbouwen, iets dat haar 
de kans zal bieden op verhoogde activiteit en sociale 
interactie.

Het personeel in het 
kinderdagverblijf integreert haar 
training in de Innowalk heel goed 
met activiteiten samen met andere 
kinderen. Ada houdt ervan om te 
staan in de Innowalk.

ADA’S MOEDER
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Neem voor meer informatie 
contact met ons op.

Albatros NV

+32 (0)15 56 01 56

contact@albatros.be 

www.madeformovement.com

www.albatros.be




