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Janneke  
Caddy  
Jasmijn

“Variatie voor de juiste oplossing”
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Janneke evo

Janneke FT

Caddy FT

Caddy evo

optimaal

matig

optimaal

matig

 GMFCs 1 GMFCs 2 GMFCs 3 GMFCs 4 GMFCs 5

 GMFCs 1 GMFCs 2 GMFCs 3 GMFCs 4 GMFCs 5

 GMFCs 1 GMFCs 2 GMFCs 3 GMFCs 4 GMFCs 5

ventrale loophulp Janneke zie pag. 3

dorsale loophulp Caddy zie pag. 4

Combi loophulp Jasmijn zie pag. 5

Kenmerken:

●  spoorbreedte en zwaartepunt optimaal voor 
dorsaal lopen

●  Twee uitvoeringen: 
1.  evo: met 4 zwenkwielen waarvan  

2 geremd
 2.  Ft:  met 2 grote bokwielen en  

2 zwenkwielen

●  drie verschillende steunopties: 
1.  Zonder zadel als posterior rollator 
2.  Met zadel en/of bekkenondersteuning 
3.   Met zadel, bekkenondersteuning en romp

ondersteuning

●  vele uitvoeringen en accessoires voor opti
male afstemming op gebruiker

●   hoge kwaliteit lichtgewicht materialen voor 
perfecte ondersteuning

●  perfecte rijeigenschappen door speciaal 
ontwerp

●   optimale prestaties in GMFCs 2,3,4

Jasmijn
Kenmerken:

●  spoorbreedte en zwaartepunt  zijn compromis 
voor zowel ventraal en dorsaal lopen

●  1 uitvoering: 1. std. met 4 beremde wielen

●  eenvoudige omschakeling van ventrale naar 
dorsale ondersteuning

●  vele uitvoeringen en accessoires voor optimale 
afstemming op gebruiker

●  dubbele functionaliteit geeft iets hoger gewicht 
en compromis in rijeigenschappen

●  voor functieniveauverschuiving binnen  
1 à 2 jaar of als multifunctionele loophulp

●  Gebruik binnen GMFCs 2,3,4

• let op: deze tabel is indicatief en in de praktijk kunnen andere combinaties ontstaan

optimaal

matig
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Kenmerken:

●  spoorbreedte en zwaartepunt optimaal  
voor ventraal lopen

● Twee uitvoeringen: 
 1.  evo: met 4 zwenkwielen waarvan  

2 geremd
 2.  FT: met 2 grote bokwielen en  

2 zwenkwielen

●  vele uitvoeringen en accessoires voor  
optimale afstemming op gebruiker

●  hoge kwaliteit lichtgewicht materialen  
voor perfecte ondersteuning

●  perfecte rijeigenschappen door speciaal 
ontwerp

●  optimale prestaties in GMFCs 3,4 en 5

optimaal

matig

optimaal

matig

vijf loophulpen voor optimale keuze
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algemene kenmerken:
●	 	Circulair lichtgewicht frame standaard uitgevoerd met  

stootrand
●	 	spoorbreedte en (dynamisch) zwaartepunt optimaal voor 

 ventraal lopen
●	 	Zeer veel accessoires mogelijk (pagina 6 & 7) voor maximale 

afstemming op gebruiker 
●	 	standaard voorzien van gewichtsloze gasveerhoogte verstelling
●	 	standaard voorzien van zeer grote (loop) hoekverstelling.
●	 	in hoogte en breedte verstelbare borststeun (zacht gepolsterd) 

met rugveiligheidsgordel 
●	 	standaard voorzien van bekkensteun en anatomisch zadel
●	 	in hoogte, diepte en hoek instelbaar multigribstuur, met 

transferhandgrepen. links en rechts onafhankelijk instelbaar.
●	 	Mogelijkheid voor individuele aanpassingen en accessoires
●	 	vele kleuren leverbaar

eiGensChappen:
●	 	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd en voorzien van rijrichting

fixatie.
●	 	wielen standaard rond 150 mm optionele buitenwielen rond  

200 mm met zachter loopvlak.
●	 	Mogelijkheid voor 0 graden draaicirkel en opzij lopen.
●	 		lichte en compacte bouwvorm
●	 	standaard leverbaar in 4 maten:
  Janneke evo maat 1 voor kinderen van 0 tot 6 jaar*
  Janneke evo maat 2 voor kinderen van 6 tot 12 jaar*
  Janneke evo maat 3 voor kinderen van 12 tot 16 jaar*
  Janneke evo Xl voor volwassenen
●	 	vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk

* deze leeftijdsverdeling is indicatief en in de praktijk kunnen zich andere combinaties voordoen. peereboom kan voor elke maat, functieniveau, leeftijd en handicap een geschikte loophulp produceren.

eiGensChappen:
●	 	2 zwenkwielen en 2 geremde vaste buitenwielen
●	 	Geschikt voor binnen en buiten gebruik
●	 	Mogelijkheid voor transferremsysteem met één handbediening
●	 	Mogelijkheid voor transferliftsysteem met veiligheidsdemping
●	 	Mogelijkheid voor antischaarsysteem d.m.v. ankle huggers en 

geleiders
●	 	Mogelijkheid voor uitschakelbare teruglooprem met groot en snel 

aangrijpmoment
●	 	uitstekende rijeigenschappen perfect voor buitenshuis
●	 	standaard leverbaar in 3 maten:
  Janneke FT ‘mini’ voor kinderen van 3 tot 8 jaar*
  Janneke FT ‘maxi’ voor kinderen van 8 tot 16 jaar*
  Janneke FT ‘maxi plus’ voor volwassenen
●	 	vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk

De loophulp Janneke is een hoogwaardige en 
geavanceerde loophulp in diverse uitvoeringen. 
Samen met de grote verscheidenheid aan accessoires 
en instelmogelijkheden is het mogelijk de 
loophulp volledig op de gebruiker en situatie af te 
stemmen. Het creëren van optimale configuraties 
en omstandigheden maken het lopen een stuk 
gemakkelijker.

ventrale loophulp Janneke

 Janneke Evo  Janneke FT
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Caddy Evo Caddy FT

algemene kenmerken:
●	 	lichtgewicht open frame, standaard uitgevoerd met stootrand
●	 	spoorbreedte en (dynamisch) zwaartepunt optimaal voor dorsaal 

lopen
●	 	Maximale vrijheid door ‘open’ voorzijde
●	 	Zeer veel accessoires mogelijk (pagina 6 & 7) voor maximale 

afstemming op gebruiker
●	 	standaard voorzien van gewichtsloze gasveerhoogteverstelling.
●	 	standaard voorzien van (loop) hoekverstelling
●	 	standaard voorzien van flexibele bekkensteun en anatomisch 

zadel
●	 	in hoogte, diepte en hoek instelbaar stuur
●	 	Mogelijkheid voor individuele aanpassingen en accessoires
●	 	vele kleuren leverbaar

eiGensChappen:
●	 	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd en voorzien van rijrichting

fixatie
●	 	wielen standaard rond 150 mm. optioneel: buitenwielen rond 200 

mm met zachter loopvlak
●	 	Mogelijkheid voor 0 graden draaicirkel en opzij lopen
●	 		lichte en compacte bouwvorm
●	 	standaard leverbaar in 4 maten:
  Caddy evo maat 1 voor kinderen van 0 tot 6 jaar*
  Caddy evo maat 2 voor kinderen van 6 tot 12 jaar*
  Caddy evo maat 3 voor kinderen van 12 tot 16 jaar*
  Caddy evo Xl voor volwassenen
●	 	vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk

* deze leeftijdsverdeling is indicatief en in de praktijk kunnen zich andere combinaties voordoen. peereboom kan voor elke maat, functieniveau, leeftijd en handicap een geschikte loophulp produceren.

eiGensChappen:
●	 	2 zwenkwielen en 2 geremde vaste buitenwielen
●	 	Mogelijkheid voor transferremsysteem met één handsbediening
●	 	Mogelijkheid voor uitschakelbare teruglooprem met groot en snel 

aangrijpmoment
●	 	Mogelijkheid voor transferliftsysteem met veiligheidsdemping
●	 	uitstekende rijeigenschappen perfect voor buitenshuis
●	 	standaard leverbaar in 3 maten:
  Caddy FT ‘mini’ voor kinderen van 3 tot 8 jaar*
  Caddy FT ‘maxi’ voor kinderen van 8 tot 16 jaar*
  Caddy FT ‘maxi plus’ voor volwassenen
●	 	vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk

De loophulp Caddy is ontwikkeld voor personen waarbij 
het (nog) niet lukt om goed in een standaard posterior 
rollator te lopen. Het modulaire ontwerp maakt het 
mogelijk om dorsaal met veel steun te beginnen en deze 
vervolgens af te bouwen, allemaal binnen één product.  
Er zijn 3 vormen mogelijk:
1.  Caddy met rompondersteuning, bekkenondersteuning 

en zadel
2.  Caddy met bekkenondersteuning en zadel (standaard)
3.   Caddy met bekkenondersteuning zonder zadel (als 

posterior rollator)
Dit maakt het mogelijk om bij toename van de loopfunctie 
de loophulp precies op het kind af te stemmen. 

dorsale loophulp Caddy



eiGensChappen:
●	 	4 zwenkwielen, waarvan 4 geremd en voorzien van rijrichting fixatie
●	 	wielen standaard rond 150 mm optionele buitenwielen rond  

200 mm met zachter loopvlak
●	 Mogelijkheid voor 0 graden draaicirkel en opzij lopen

●	 	standaard leverbaar in 2 maten:
  Jasmijn maat 1 voor kinderen van 0 tot 6 jaar*
  Jasmijn maat 2 voor kinderen van 6 tot 12 jaar*
●	 	vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk

* deze leeftijdsverdeling is indicatief en in de praktijk kunnen zich andere combinaties voordoen. peereboom kan voor elke maat, functieniveau, leeftijd en handicap een geschikte loophulp produceren.
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De loophulp Jasmijn kan zowel gebruikt worden als 
ventrale en dorsale loophulp. Het ontwerp maakt het 
mogelijk om te starten met lopen in een ventrale 
loophulp en bij toename van functie niveau deze 
makkelijk om te bouwen naar een dorsale loophulp. 
Hierdoor is het vooral bij beginnende lopers niet 
meer nodig om na bijvoorbeeld één a twee jaar een 
andere loophulp in te zetten. 

algemene kenmerken:
●	 	ondersteunt de mogelijkheid van functie niveau  verschuiving 

in de toekomst
●	 	eenvoudige omschakeling van ventrale naar dorsale 

 ondersteuning
●	 	lichtgewicht frame standaard uitgevoerd met stootrand
●	 	Maximale vrijheid door ‘open’ voorzijde
●	 	Zeer veel accessoires mogelijk (pagina 6 & 7) voor  maximale 

afstemming op gebruiker
●	 	standaard voorzien van gewichtsloze gasveer 

hoogteverstelling
●	 	standaard voorzien van (loop)  

hoekverstelling (dorsaal & ventraal)
●	 	standaard voorzien van flexibele  

rompsteun en anatomisch zadel
●	 	standaard voorzien van circulaire bekkensteun
●	 	in hoogte, diepte en hoek instelbaar stuur
●	 	Mogelijkheid voor individuele aanpassingen en  accessoires
●	 	vele kleuren leverbaar

Combi loophulp Jasmijn

 Jasmijn ventrale stand  Jasmijn dorsale stand
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accessoires voor loophulp Caddy  sTeunen

accessoires voor loophulp Janneke  sTeunen 

accessoires voor loophulp Janneke  werKBladen 

accessoires voor loophulp Jasmijn  sTeunen 

accessoires voor loophulp Jasmijn  overiG 

romppelotte met 
fixatieband van 
neopreen

onderbuikpelotte hoofdsteun

werkblad transparant

Bekkenbuikpelotte 
met fixatieband van 
neopreen

Zijwangen bekkensteun 
met 5 cm verlengen

Circulaire bekkensteun hoofdsteun + rug
schouderpelotte 
(samen)

Gepolsterd werkblad

Circulaire bekkensteun hoofdsteun + rug
schouderpelotte 
(samen)

Teruglooprem 
ventraal en dorsaal 
(uitschakelbaar)

Zijwangen rompsteun 
met 5 cm verlengen

rugschouderpelotte Zijwangen rompsteun 
met 5 cm verlengen

verticale greepjes  
op werkblad

half werkblad met 
stuurgreepjes

hoofdsteunrugschouderpelotte

accessoires specifiek (per hulpmiddel)
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Geschikt voor: Geschikt voor:
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dynamisch zadel 
+ 3 cm zadelhoogte antischaarkussen

Zitbroek ipv zadel antischaarplaat

Zitrol 50 mm

antischaarsysteem 
d.m.v. ankle huggers 
en geleiders

Zitrol 100 mm 
(transferhulp)

Transfersysteem met 
veiligheids demping

Buitenwielen 
zwenkbaar 
+ 2,5 cm zadelhoogte

stootwielen  
voor p.p.

Zwenkblokkering op 
voorwielen extra dikke stootrand

sleeprem duwbeugel

onderarmsteunen

Gesloten 
zijkanten i.v.m. 
voetbescherming

Teruglooprem 
(uitschakelbaar)

Bedienbeveiliging 
voor gasveer

Bepolstering 
middenkolom

Zadel systemen

wielsystemen

overige

antischaarsystemen

accessoires algemeen



TeChnisChe GeGevens
Janneke EVO Janneke FT

1 2 3 Xl mini maxi maxiplus

frame lengte (mm): 730 785 900 900 821 912 1119

frame breedte (mm): 520 620 680 680 582 672 788

hoogte zitsysteem (mm): 185485 335630 485775 635925 305600 510810 610920

maximale belasting (kg): 35 60 85 100 60 85 100

gewicht (st. uitvoering) (kg): 15 16 18 18 17 18 20

TeChnisChe GeGevens
Caddy EVO Caddy FT

1 2 3 Xl mini maxi maxiplus

frame lengte (mm): 761 816 866 916 932 1003 1054

frame breedte (mm): 618 728 788 777 728 802 853

hoogte zitsysteem (mm): 185485 335630 485775 635925 305600 510820 610920

maximale belasting (kg): 35 60 85 100 60 85 100

gewicht (st. uitvoering) (kg): 15 16 18 18 17 18 20

TeChnisChe GeGevens
Jasmijn

1 2

frame lengte (mm): 833 883

frame breedte (mm): 618 718

hoogte zitsysteem (mm): 185485 335630

maximale belasting (kg): 35 60

gewicht (st. uitvoering) (kg): 15 16

Technische gegevens

Peereboom Revalidatietechniek
spieringweg 931
2136 lK  Zwaanshoek

T: 023  561 73 19
F: 023  563 94 99
www.peereboom.com
info@peereboom.com

peereboom revalidatietechniek is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in het 
ontwikkelen, produceren en aanpassen van revalidatie hulpmiddelen, zowel voor 
kinderen als volwassenen. hierdoor zijn onze producten uitermate doorontwikkeld, 
wat resulteert in een groot gebruiksgemak en hoge kwaliteit. alle hulpmiddelen 
worden in nederland vervaardigd, waardoor het mogelijk is de kosten en levertijden 
tot een minimum te beperken en zijn aanpassingen bovendien eenvoudig 
te realiseren.

door de solide constructie zijn de producten niet alleen 
bijzonder veilig, maar kennen zij ook een lange levensduur. 
elk hulpmiddel kan op de individuele gebruiker worden 
afgestemd en is maximaal instelbaar. alle producten komen 
in aanmerking voor vergoeding. peereboom revalidatie
techniek kent een hoge servicegraad en heeft een nauwe 
samenwerking met regionale dealerbedrijven, instellingen, 
zorgverzekeraars en uwv’s.

peereboom revalidatietechniek verbetert haar producten doorlopend. ondanks de 

 grote zorg die aan deze productcatalogus is besteed kan het voorkomen dat het 

 product afwijkt van de afbeelding/omschrijving uit deze catalogus.


