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Kinderstoelen
Voor activiteiten en comfort op school en thuis

VELA’s assortiment 
van kinderstoelen 

combineert comfort 
met functionaliteit 

en ondersteuning ter 
bevordering van de 

autonomie en sociale 
inclusie



 VELA Tango 100ES VELA Tango 100ES  

 VELA Hip Hop 100 VELA Hip Hop 50 

 VELA Tango 100S  VELA Tango 100ES 

:: De rem en armsteunen voorzien extra veiligheid en een 
verhoogde concentratie tijdens werk en andere activitei-
ten

:: De rem en armsteunen stabiliseren de stoel en zorgen er-
voor dat uw kind gemakkelijk in de stoel kan plaatsnemen

:: Gemakkelijk beweegbare wieltjes zorgen ervoor dat de 
gebruiker dicht tot bij de taak kan komen

:: Comfortabele en verstelbare zitting, rugsteun en kan-
telfunctie promoten een ergonomische zithouding

:: De rugsteun voorziet een ergonomische lendensteun
:: Verschillende zittingen en rugsteunen kunnen gecombi-

neerd worden op basis van de leeftijd en behoeftes van 
het kind

:: De zitting beschikt over een ‘schuimreservoir’ welke 
vervangen kan worden voor een optimale stabiliteit

:: De bekleding is goed slijtvast en waterafstotend

VELA Hip Hop 50
:: Praktische en simpele schelpstoel bedoeld voor klas-

ruimtes, organisaties & instellingen
:: Ook beschikbaar in een versie met de VELA Hip Hop 

100-bekleding, E1-zitting en –rugsteun
:: Extra korte zithoogte en -wijdte tot 25 centimeter
:: Hoogteverstelling zowel links als rechts beschikbaar

VELA Tango 100S
:: Goede ergonomie, comfort en ondersteuning voor een 

optimale zithouding, welke de deelname aan activiteiten 
promoot

:: De rugsteun kan versteld worden in een hoek voor extra 
lendensteun 

Voor activiteiten en comfort op school en thuis

ACTIVITEIT- EN SCHOOLSTOELEN

 VELA’s kinderstoelen ondersteunen personen met een handicap en helpen hun een optimaal niveau van autonomie te bereiken, 
zowel thuis als op school. Alle stoelen beschikken over vier soepel lopende wieltjes en een unieke centrale rem die de gebruiker in 
staat stelt veilig plaats te nemen in de stoel.

met E1-zit-/ rugsteun & gordel

met hoofd-, laterale en zijsteun

Opmerking: de weergegeven stoelen beschikken mogelijks over accessoires die
niet standaard worden meegeleverd

met ES5 - rugsteun

:: Traploze elektrische hoogteverstelling zorgt voor een 
comfortabele en veilige verstelling van de zithoogte

:: Elektrische hoogteverstelling optimaliseert de zithoogte 
voor een verhoogde participatie. Deze functie biedt daar-
naast ook ondersteuning tijdens de transfer van bv. bed 
naar stoel of het gaan van zit naar stand

:: Armsteunen en rem stabiliseren de stoel
:: Comfortabele en verstelbare zitting, rugsteun en kan-

telfunctie
:: Speciale zittingen en rugsteunen kunnen het kind hel-

pen te concentreren
:: Stabiele basis en centrale veiligheidsrem, ondersteu-

ning en verhoogde concentratie tijdens het werk en 
andere activiteiten

VELA Tango 100ES
:: Goede ergonomie, comfort en ondersteuning voor 

een optimale zithouding, welke de deelname aan acti-
viteiten promoot

VELA Tango 100ES met ES5-ruggensteun
:: Hoge rugsteun met laterale ondersteuning stabiliseert 

en ondersteunt het kind zonder behulp van lichaam-
steunen

VELA Tango 100ES met lichaamsteunen
:: Hoofd- en lichaamsteunen voor extra stabiliteit en 

veiligheid wanneer het kind in de stoel zit

SCHOOLSTOELEN (ELEKTRISCH)



:: Laterale ondersteuning is geschikt voor kinderen die 
nood hebben aan stabiliteit aan de linker-, rechter- en 
voorzijde

:: Dij-/zijsteunen beschikken over gewatteerde kussentjes 
die zorgen voor stabiliteit en comfort zonder de activiteit 
te beperken

:: Abductieblokken zorgen ervoor dat de gebruikers een 
optimale, comfortabele positie behouden

LICHAAMSTEUNEN

 VELA’s kinderstoelen zijn ontworpen zodat kinderen en jonge volwassenen met een handicap autonoom kunnen zijn en actief 
blijven. De juiste accessoires kunnen cruciaal blijken in het voorzien van o.a. een goede zithouding en de verhoogde participatie 
van het kind promoten.

:: VELA biedt individuele op maat gemaakte oplossingen 
aan met betrekking tot de bekleding, het comfort en 
de ondersteuning van alle zittingen en rugsteunen, bv. 
pommel aan de voorkant van de zitting of laterale on-
dersteuning

:: Indien een op maat gemaakt kussen vereist is, kan de 
O-zitting/- rugsteun gebruikt worden als basis om het 
aangepast kussen op te plaatsen

:: VELA biedt ook oplossingen met geheugenschuim, 
Dunlopillo of andere

BEKLEDING EN SCHUIM

Laterale 
ondersteuning

Dij-/ 
zijondersteuning

Abductieblok

Voetensteun met uit-
vouwbare LP-plaat

Uitklapbare 
voetenstang

Voet- en 
enkelharnassen

Y-zitgordel H-zitgordel

Stoelhoezen

O-zitting/- rugsteun 
wanneer gebruik gemaakt 
wordt van speciaal kussen

ES-rugsteun met 
laterale ondersteuning

Meervoudig 
verstelbare duwstang

Remhendel 
extensiegreep

T-remhendel greep

:: Voetensteun met uitvouwbare LP-plaat. Deze voeten- 
steun wordt aan de stoel gemonteerd en gaat met de 
stoel mee wanneer deze in de hoogte versteld wordt

:: Uitklapbare voetenstang, welke ingeklapt kan worden zodat 
deze niet in de weg zit of gebruikt kan worden als opstap 
wanneer het kind in de stoel plaatsneemt of er uit wil

:: Voet- en enkelharnassen zijn geschikt voor kinderen die 
het moeilijk hebben om hun voeten op de voetenplaat te 
houden

VOET- & BEENSTEUNEN

:: De Y-zitgordel is een vierpuntsheupgordel met een ver-
stelbare lengte. De zitgordel is beschikbaar met ofwel 
een drukslot of bindingvergrendeling

:: De H-zitgordel zorgt voor lichaamscontrole en stabiliteit 
in de zithouding

:: De vierpuntsheupgordel voor het bekken is geschikt 
voor kinderen en volwassen die een erg ondersteunde 
heupgordel nodig hebben

GORDELS

:: De HH-hoofdsteun met kussen is verstelbaar opdat het 
kind een optimale ondersteuning voor het hoofd en de 
nek kan bekomen

:: Stoffen hoezen tegen het morsen of waterresistente hoe-
zen voor kinderen die lijden aan incontinentie. Een hoes 
is hygiënisch en kan eenvoudig verwijderd en gewassen 
worden.

:: De voorzettafel plooit naar beneden en kan verwijderd wor-
den. Het is in de hoogte, diepte en wijdte verstelbaar opdat 
deze overeenkomt met de zitpositie van de gebruiker

:: De meervoudig verstelbare duwstang houdt rekening 
met de houding van de zorgverlener wanneer deze de 
gebruiker in de stoel transporteert

:: Een extensiegreep voor de remhendel vormt een voor-
deel voor heel wat kinderen aangezien velen van hen 
moeilijkheden ervaren om de standaard remhendel te 
bereiken

:: De T-remhendel verlengt de standaard remhendel, wat 
het eenvoudiger maakt voor mensen met een handicap 
om naar de remhendel te reiken

OVERIGE

Vierpuntsheupgordel 
voor het bekken

E-zitting met 
pommel

HH-hoofdsteun Voorzettafel

Accessoires
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Met een VELA-kinderstoel is het mogelijk om met 
de stoel ‘mee te groeien’ en speciale aanpassingen 
te verkrijgen – voor een perfecte pasvorm voor 
kinderen en adolescenten.

VELA’s kinderstoelen groeien werkelijk mee met de gebruiker. De 
unieke rugsteun kan versteld worden in de diepte naarmate het kind 
groeit. Mocht de gebruiker uiteindelijk uit de bestaande zitting zijn 
gegroeid, dan kan de zitting eenvoudig vervangen worden door een 
maatje groter – hetzelfde geldt voor onze rugsteunen. Ons modu-
leer systeem stelt u in staat accessoires/ondersteuningen toe te voe-
gen in retrospectief wanneer dit nodig blijkt.

Het voorgevormd zitsysteem met geheugenschuim helpt om sacraal 
zitten te voorkomen. Een selectie van ondersteunende rugsteunen 
en verstelbare armsteunen helpt het kind gefocust te blijven en on-
dersteunt het in de klas of bij u thuis.

De ergonomische zitting- en rugsteunsystemen van VELA worden 
specifiek ontworpen voor kinderen en voorzien een optimaal zit-
comfort, aangezien zowel de rugsteun als zitting aangepast kunnen 
worden om te voldoen aan de behoeftes van het individuele kind.

Groei met de stoel

Advies over ergonomie
Een goede ergonomie is belangrijk voor kinderen 
met een handicap, aangezien heel wat activiteiten 
plaatsvinden tijdens het zitten. Het is ook belangrijk 
voor zorgverleners en therapeuten in relatie tot de 
werkomgeving, bv. op school of tijdens de training.

1. Een goede ergonomie betekent niet één specifieke zithouding, maar 
een variatie van verschillende zithoudingen voor verschillende taken 
tijdens de dag.

2. Gebruik de zit- en rugverstelling van de kinderstoel om de zithouding 
van het kind aan te passen – beweeg en pas de positie aan met betrek-
king tot de relevante activiteit.

3. Beweeg de stoel dicht tot bij de taak en vermijdt houdingen waar het 
kind de rug of nek moet buigen of forceren.

4. Gebruik de hoogteverstelling en kantelfunctie om een goede zithoogte 
te bekomen. De hoogteverstelling dient ook om de zorgverlener te hel-
pen tijdens het transport.

VELA  ::  Gøteborgvej 8-12  ::  9200 Aalborg SV  ::  Denmark  ::  Tel: +45 96 34 76 00  ::  mail@vela.dk www.vela.eu

Een volwassene moet steeds het kind helpen bij het verstellen van de stoel 
zodat deze correct is ingesteld voor het kind overeenkomstig met de activiteit.
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