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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel 
binnen- als buitenshuis. De loophulp creëert een actieve 
houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steunen 
op de voeten, kan de Zoefzoef zo worden ingesteld dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel wordt gesteund. Hierdoor kan 
steunen op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Ventrale loophulp 
met gewichts-
ondersteuning

Zoefzoef

LOPEN

Aan de kant, 
hier kom ik aan!
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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- 
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëert een 
actieve houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steu-
nen op de voeten, kan de Zoefzoef zo ingesteld worden dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen 
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Zoefzoef
Lopen is gezond. Je leert het letterlijk met vallen en opstaan. Het is een complexe activiteit die vraagt 
om balans, spierspanning en coördinatie.

Het is belangrijk om kinderen te laten bewegen, spelen en ontdekken.

De Zoefzoef geeft kinderen en jongeren met een bewegingsbeperking de mogelijkheid om toch 
mobiel te zijn. Hierdoor kan ieder kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen en op een veilige manier 
de wereld ontdekken.

Zoefzoef
De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- als buitenshuis. De loophulp is in hoek 
verstelbaar van 0 tot 30 graden. Dit creëert een actieve houding en stimuleert de loopbeweging. 
Om actief te steunen op de voeten, kan de Zoefzoef zo worden ingesteld dat hij stopt zodra er te veel op 
het zadel wordt gesteund. Hierdoor kan steunen op het zadel steeds meer worden afgebouwd. 

Het zadel beweegt mee en laat rotatie van de heupen toe. De mate van beweging is instelbaar en 
wanneer nodig vast te zetten. Aan de voorzijde van het zadel zit een bekkensteun en aan de achterzijde 
een stevige sacrumsteun die het kind positioneert. Hierdoor wordt de bekkenrotatie en het alternerend 
lopen gestimuleerd.
De Zoefzoef is in hoogte verstelbaar. Tijdens het verstellen kan het kind in de loophulp blijven staan. 

Speciaal gevormde handgrepen
Door de speciale vorm van de handgrepen zijn het linker en rechter handvat individueel verstelbaar en in 
elke gewenste positie te draaien en vast te zetten.

Flexibele borststeun
De omvattende steun voor de romp is buigbaar en hierdoor kan voor ieder kind de ideale pasvorm 
worden gerealiseerd. 

De Zoefzoef is standaard 
voorzien van: 

• handgrepen
• flexibele borststeun
• borstfixatieband
• zadel met rotatiemogelijkheid
• bekkensteun
• sacrumsteun
• stootrubbers
• zwenkwielen
• parkeerrem
• rijrichtingfixatie

Opties:

• anti-schaarplaat
• verticale handgrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Zoefzoef Maat 1 Maat 2
Geschikt voor lichaamslengte 80 - 125 cm 105 - 150 cm
Maximale belasting 30 kg 40 kg
Griphoogte 50 - 78 cm 70 - 98 cm
Zithoogte 25 - 60 cm 45 - 80 cm
Hoogte borststeun 60 - 95 cm 80 - 115 cm
Afmetingen frame (L x B) 80 x 62 cm 90 x 72 cm
Wieldiameter voor 5,5 inch 5,5 inch
Wieldiameter achter 10 inch 10 inch
Zadellengte 21 cm 26 cm
Afstand bekkensteun - sacrumsteun 9 - 15 cm 14 - 20 cm
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