Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Afdeling:
Doorkiesnummer:
E-Mail:

Utrecht,

datum

Betreft: Voorlopig programma van eisen voorziening

Aan dhr./ mevr.

Deze informatie ontvangt u ter aanvulling en ter ondersteuning van uw aanvraag bij de
gemeente.
U heeft aangevraagd bij de gemeente:
Handbewogen rolstoel

U vraagt deze voorziening aan omdat u de volgende beperkingen ervaart:
A.L.S.

Voorlopig programma van eisen:
 Vouwframe. De rolstoel moet gemakkelijk ingeklapt kunnen worden.
 Lichtgewicht in verband met beter rijrendement en zodat de rolstoel gemakkelijker in
de auto getild kan worden.
 Achteras instelbaar zodat deze zodanig afgesteld kan worden dat de rolstoel niet te
snel kiept.
 Zitbreedte: tijdens passing te bepalen.
 Zitdiepte: tijdens passing te bepalen
 Zithoogte; Tijdens passing de juiste zithoogte bepalen. voorwaarde is dat mw. goed
kan opstaan uit de rolstoel. Beensteunen; standaard, naar achteren weg zwenkbaar
en uitneembaar
 Voetplaten: opklapbaar
 Rugleuning: Voorzien van een spanbanden rug en polstering om voldoende steun in
de rug te kunnen krijgen. Met name lumbale ondersteuning is van belang!
 Rugleuning: hoogte tijdens passing te bepalen.
 Duw-trekremmen; Remmen moeten licht versteld zijn in verband met verminderde
handfunctie.
 Zitkussen
 Zitting horizontaal
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Grootte voorwiel: tijdens passing te bepalen
Materiaal voorwiel: massief

Te verwachten eisen in de toekomst.









Hoofdsteun: dhr/mevr. heeft nu nog geen hoofdsteun nodig, maar wel in de
toekomst. Dus nu wel alvast meenemen bij deze passing. Het moet mogelijk zijn om
een hoofdsteun op de rugleuning te kunnen plaatsen.
Naspanbare zitting
Zitkussen: preventief AD kussen, minimale dikte 5/6 cm.
Duw-trekremmen; Voorzien van remverlengers. Remmen moeten licht versteld zijn in
verband met verminderde handfunctie.
Duwhandvatten: in hoogte verstelbaar
Armleuningen: in hoogte verstelbaar; lange en brede, zacht gepolsterde
armleuningen
Hoepels: rubber gecoat.

Voorstel tot passing met de volgende voorziening en motivatie

Een passing in aanwezigheid van de ergotherapeut behoeft sterk de voorkeur, omdat zij
inhoudelijk goed op de hoogte is van het functioneren van u.
Wanneer de passing in De Hoogstraat revalidatie plaatsvindt, is het zeer wenselijk dat de
technisch adviseur op de hoogte is van bovenstaand programma van eisen en contact
opneemt met de behandelend ergotherapeut om de passing zo effectief mogelijk te laten
verlopen.
Voor het maken van een afspraak kan de leverancier contact opnemen met de afdeling
planning,
telefoonnummer
bereikbaar op
.

Ergotherapeut:
Revalidatiearts:
Aanvrager:
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