
 

 

Durf jezelf een goede houding te geven! 

‘’2020, een jaar van uitdaging, flexibiliteit en veerkracht!’’ 
 
Het is alweer het einde van een bewogen jaar, maar zeker geen verloren jaar voor Innocare. Er zijn 
verschillende ontwikkelingen geweest in het afgelopen jaar die we in het komende jaar, samen met 
jullie, een vervolg willen gaan geven. 
 
Zorgverzekeraars  
Ook voor 2021 hebben we vanuit de zorgverzekeraars weer het vertrouwen gekregen. Dit wil zeggen 
dat er zeer korte lijnen zijn, wat direct schakelen mogelijk maakt. Voor de meeste van jullie is dit oud 
nieuws, aangezien dit de afgelopen jaren ook al zo was. Voor ons is het toch het benoemen waard, 
omdat we er niet minder trots op zijn dat de zorgverzekeraars ons dit vertrouwen wederom hebben 
gegeven. We hopen jullie het aankomende jaar dus ook weer allemaal te mogen treffen voor de 
passingen en inzet van de producten/adviezen om het houdingsmanagement van de 
mensen te verbeteren. Contact opnemen hiervoor mag direct via de rayonmanager in jouw 
regio of via het hoofdkantoor. 
 
Mobiliteit  
Wij hebben ons voorgenomen om ons in het komende jaar, meer te gaan richten op 
mobiliteit. In de keten van houdingsmanagement (liggen-zitten-staan-lopen), komen we nu 
vaak in beeld bij het liggen. Dit is geen enkel probleem en we zien dat hier mooie 
resultaten te behalen zijn. In het liggen worden immers houdingsafwijkingen hersteld.  
Het komende jaar hopen we echter ons in bredere zin betekenisvol te kunnen 
maken op de gebieden van het staan en het lopen om te voorkomen dat 
houdingsafwijkingen in eerste instantie ontstaan. Dit is de afgelopen jaren al 
afgetrapt met het gebruik van de Cricket II en de Walk’n Care. Dit wordt echter 
nog verder uitgebreid met een volledig nieuw mobiliteitsproduct. Daarover later 
meer…  
 
 
Nieuwe stoel 

Verder is in het afgelopen jaar een nieuwe stoel ontwikkeld, waarvoor de 
brochure binnenkort beschikbaar komt. Dit is een unieke stoel in gebruik en 
verstelmogelijkheden. De stoel is eenvoudig op de maten van de gebruiker in te 
stellen en door de geavanceerde kantelverstelling zal er nooit een probleem zijn 
met de onderbeenlengte. De stoel is tevens uiterst geschikt om te combineren 
met de Take-a-Seat voor meer ondersteuning.  
 
Echter is er nog geen naam voor deze stoel. Wij zouden het erg waarderen als een 
lezer van de nieuwsbrief ons wil helpen om een naam voor dit product te 

bedenken. Om een beter beeld van de stoel te krijgen bij het proces van naamgeving, kan er altijd 
een proefplaatsing/demo gerealiseerd worden. Suggesties voor een naam mogen naar 
administratie@innocare.nl gemaild worden en wellicht word jouw voorstel wel de nieuwe naam van 
ons jongste product.  
 
 
Geniet allemaal van de feestdagen en dat we elkaar in het komende jaar weer in goede gezondheid 

mogen treffen. 
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