
ROMPSTABILITEIT
EFFECTIEF TRAINEN
Balanstraining met softwareondersteuning 
voor dagelijks gebruik in therapieën



"Rompstabiliteit en evenwicht is van cruciaal 
belang voor actieve deelname aan het 
dagelijks leven en daarmee ook integraal in 
het behoud van zelfstandigheid en mobiliteit. 
Er zijn vele factoren die van invloed zijn op 
een goede rompstabiliteit, zoals persoonlijke 
aspecten (motoriek, sensoriek, cognitie), 
omgeving (bijv. de oppervlakte waarop men 
staat of loopt) en aspecten van de uitgevoerde 
handeling (bijv. anticiperend, reactief, Dual-
Task enz.). In de hedendaagse, individuele 
en gedifferentieerde therapie moet met al 
deze factoren rekening worden gehouden."

Martin Huber
Fysiotherapeut, MSc

HOE BELANGRIJK IS 
ROMPSTABILITEIT EN 
EVENWICHT?
Rompstabiliteit is de basis voor alle activiteiten 
van het dagelijkse leven en staat centraal in het 
revalidatieproces.



Statische rompstabiliteit: lichaamszwaartepunt in balans brengen boven 
de standvlakken 

Anticiperende rompstabiliteit: verlagen van zwaartepunt in alle richtingen vanuit 
het midden van het lichaam

Reactieve rompstabiliteit: training van het reactievermogen op onvoorziene 
factoren

Dual-Task: staan onder invloed van zwaartekracht en tegelijk motorische 
of cognitieve opdrachten uitvoeren

Spierkracht: krachttraining in combinatie met training van de rompstabiliteit 
als essentieel onderdeel van valpreventie

EFFECTIEF 
OVERTUIGEND 
UNIEK



  Geschikt voor 
alle patiënten
  THERA-Trainers zijn geschikt 
voor alle Patientgroepen. 
In elke fase van de revalidatie 
zorgen zij voor veilige training, 
staand of met extra 
ondersteuning

  Ontlast 
therapeuten
  Met THERA-trainers worden 
therapeuten ontlast tijdens 
hun dagelijkse werk, zodat 
zij zich op de essentiële 
aspecten van de therapie 
kunnen concentreren

Dynamisch, 
veilig trainen

THERA-Trainer balo
Veilige training van het 
evenwicht, ook voor patiënten 
die niet kunnen staan

Snelle 
verticalisering

THERA-Trainer verto
Mobilisatie vanuit bed 
of rolstoel: staan in nog 
geen drie minuten

Maximale 
bewegingsvrijheid - 
minimaal risico
THERA-Trainer coro
Evenwichtstraining met 
valbeveiliging en maximale 
bewegingsvrijheid



INTUÏTIEF 
MOTIVEREND 
VEELZIJDIG

  Ondersteund 
door bewijs
  Opdrachtgerichte training 
volgens de individuele 
prestatiegrens van de patiënt 
met externe focus, vele 
herhalingen en directe 
feedback

  Kies met zekerheid 
de juiste therapie
  Met THERA-trainers kan een 
unieke sta- en balanstraining 
worden samengesteld met 
nauwkeurige trainingscontrole 
en evaluatie

THERA-soft® SB basic voor Standing & Balancing

 De THERE-soft biedt opdrachtgerichte training met specifieke interventies 
volgens actueel wetenschappelijk onderzoek.

 Met behulp van de software kunt u alle trainingsgegevens opslaan, vastleggen 
en evalueren.
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HET THERA-CONCEPT
Wij bieden producten en softwareoplossingen aan 
voor alle fasen van het revalidatatieproces.

Interesse? 
Vraag nu zonder enige verplichting informatie aan!

Tel. +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de 
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Duitsland

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

Cy
cl

in
g

St
an

di
ng

 &
 

B
al

an
ci

ng
Ga

it

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer e-go

THERA-Trainer lyra


