
 

 

 

 

 

² Een beperkte mobiliteit heeft 3 voornaamste uitdagingen:  

 De persoon in beweging houden; 
 Het risico op vallen verminderen; 
 Het behouden van de autonomie  

Wheeleo, de stok met wielen, werd ontworpen om een oplossing te bieden aan 
die 3 uitdagingen en biedt ook veel extra voordelen aan:  

• Gemakkelijk te gebruiken, geen enkele specifiek training is vereist; 
• Wandelen gaat sneller dan met een standaard vierpootstok; 
• Een veiliger wandeling dan een standaard vierpootstok, dankzij zijn 

constante steun op de grond; 
• Bediening met één hand en tegelijk constante steun op de grond, de 

andere hand kan gebruik worden om een voorwerp te verplaatsen, een 
deur te openen, … 

• Minimaal vereiste ruimte en perfect voor binnenshuis gebruik wanneer 
een rollator te groot is; 

• Versterkte stabiliteit: de wielen bieden een veiligheidssysteem aan. 
Een zijwaartse duw zal een zijwaartse verplaatsing veroorzaken en geen 
kanteling of val. 

De Wheeleo is een unieke vierpootstok met wielen die de mobiliteit verbetert. 
Zijn design werd ontworpen met als doel hulp bieden en dat zonder de handicap 
van zijn gebruiker te stigmatiseren. 

Zij zal de wandeling vloeiender en veiliger maken, zodat haar gebruiker in staat 
blijft om zijn autonomie te behouden of te vergroten. 

De Wheeleo wordt gebruikt met één hand. Dankzij haar 4 wielen, is er geen 
behoefte om haar te op te tillen, wat de stabiliteit versterkt en het risico op vallen 
vermindert. 

Een belangrijk eigenschap van de Wheeleo is dat er geen noodzaak is aan 
remmen om een val van zijn gebruiker te voorkomen. Dankzij haar wielen, 
zal de Wheeleo zich altijd op de goed plaats bevinden voor haar gebruiker. 
In geval van een verlies van evenwicht, zal de gebruiker automatisch de 
Wheeleo duwen en haar op de beste plek plaatsen, zonder haar op te tillen. 

Het toevoegen van remmen zou betekenen dat de wielen verplaatst 
worden met doppen, omdat de remmen de wielen tegenhouden. Als 
gevolg daarvan, zou de Wheeleo wiebelen et zou haar gebruiker vallen. 

Verstelbare 
hoogte 

 77,5 – 101,5cm 
     38x42cm 
    120kg 

Meer informatie op      @wheeleo      @wheeleo.be   www.wheeleo.be 

De Wheeleo is super gemakkelijk te 
gebruiken. Zeer intuïtief, haar gebruiker 
zal haar altijd op de beste plek plaatsen om 
zijn stabiliteit en evenwicht te verzekeren.. 

 


