
ADVERTENTIE

R82 al 25 jaar in Nederland 
Nog niet zo heel lang geleden waren de medische 
hulpmiddelen voor kinderen ongeveer gelijk aan 
die voor volwassenen, maar dan kleiner. De 
Deense oprichters van R82 zagen dat daarmee 
niet werd tegemoetgekomen aan de specifieke 
ergonomie en behoeften van het kind en de 
ouders. „Een kind is immers in de groei, dat 
vraagt om een maatgerichte aanpak”, zegt Ferre 
Leujes, algemeen directeur Etac R82. Erik 
Bodewes, kinderhulpmiddelen adviseur, vult aan: 
„maatwerk betekent blijven luisteren naar de 
wensen en behoeften van ouder en kind.”  
De aanpak van R82 werd omarmd in Scandinavië 
en andere delen van Europa volgden. Niet alleen 
de hulpmiddelen, maar ook de visie en werkwijze 
werden geëxporteerd. Nederland kreeg 25 jaar 
geleden de eerste buitenlandse vestiging van R82. 
 
Vroegtijdig de juiste hulpmiddelen 
De adviseurs van R82 worden ingeschakeld door 
de revalidatiedealer en therapeut op het moment 
dat een kind een hulpmiddel nodig heeft. Veelal is 
dit rond de leeftijd van 1 jaar. Door de 
groeiontwikkeling die een kind doormaakt, 
blijven de R82 adviseurs vaak nauw betrokken bij 
het kind en de ouders. Wanneer vroegtijdig de 
juiste medische hulpmiddelen worden gebruikt, 
kunnen complicaties op latere leeftijd vermeden 
worden. „Een belangrijk kenmerk van onze 
hulpmiddelen is ook dat ze zoveel mogelijk de 
look en feel hebben van reguliere producten. De 
aandacht gaat naar het kind, niet naar het 
hulpmiddel.”  
 
Hulpmiddelen die de zorg makkelijker 
maken 
Het welzijn van het kind staat voorop. Daarnaast 
moet het hulpmiddel ook een meerwaarde voor 
de ouder zijn. Een buggy waarbij de zitting 
omgedraaid kan worden, geeft de ouder de 
mogelijkheid hun kind in de ogen te kijken. Een 
autostoeltje dat met een vernuftig systeem deels 
buiten de auto kan worden geschoven, maakt het 
plaatsen van het kindje in     het stoeltje een stuk 

makkelijker. „Het hulpmiddel moet de zorg 
vergemakkelijken. De therapeut en ouders weten 
vaak welke aanpassingen nodig zijn. Het is aan 
ons om met oplossingen te komen.”  
 
 

‘Nothing compares to 
a smile.’ 

 
Duurzaamheid door hergebruik 
‘Nothing compares to a smile’, is de 
onderliggende drijfveer van R82. „Een kind voelt 
zich beter en vrijer met onze hulpmiddelen,”, zegt 
Ferre. „Het is dat gevoel, die lach die we 
nastreven.” Kinderen zijn in de groei en een 
hulpmiddel moet met ze meegroeien „Onze 
medische hulpmiddelen doen dit. Wanneer een 
kind er na enkele jaren uiteindelijk toch is 
uitgegroeid, zijn de hulpmiddelen niet 
afgeschreven. In het kader van duurzaamheid en 
betaalbaarheid worden hulpmiddelen meerdere 
keren ingezet. Onze voorzieningen zoals de 
rolstoelen en wandelwagens gaan vele jaren mee. 
Duurzaamheid, design en functionaliteit gaan 
prima samen.”  
 

Langer zelfstandig wonen voor senioren 
Sinds 5 jaar is R82 samengegaan met Etac dat 
zich richt op hulpmiddelen voor senioren en 
volwassenen met een beperking. „We zien dat 
senioren actiever blijven in de samenleving en 
langer thuis blijven wonen.” Daarmee groeit de 
vraag naar hulpmiddelen waarbij comfort en 
gebruiksgemak bovenaan staan en die zelfstandig 
wonen langer mogelijk maken. Ook instellingen 
zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra en 
ziekenhuizen maken gebruik van de 
hulpmiddelen van Etac. Deze hulpmiddelen staan 
veelal in het teken van het ontzorgen van 
zorgverleners. Denk aan glijlakens, 
douchestoelen, rolstoelen en tilliften. „Als we de 
zorgverleners kunnen ontzorgen en de cliënt 
optimaal gebruiksgemak en comfort kunnen laten 
ervaren, dan zijn wij tevreden,” zegt Ferre. „We 
blijven doorontwikkelen.” 
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R82 is leverancier van hulpmiddelen voor kinderen met een beperking. 
Hulpmiddelen waarvan we hopen ze niet nodig te hebben, maar waarvan 
het wel goed is dat ze er zijn. Hulpmiddelen met als doel meer 
levensvreugde en bewegingsmogelijkheden. Betrokken adviseurs met oog 
voor het welzijn van de kinderen en ouders is wat R82 kenmerkt. 
Inmiddels is R82 al 25 jaar op dit gebied de marktleider in Nederland.

Hulpmiddelen voor meer mogelijkheden

Ferre Leujes, Algemeen directeur en Erik Bodewes,  
kinderhulpmiddelen adviseur


