
Verslag bijeenkomst d.d. 19 februari 2019  van het 

ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 

 
Vandaag wordt de Lea Robotrollator gepresenteerd door de 
medewerkers van Robot Care Systems, dat Lea ontwikkelde. 
Aanwezig hiervoor zijn : Loes Schilderink, Roland Sloterdijk en de 
stagiaires Asnaya Jaglal en Sophie Boelen. 

 

Jacques de Roos opent de bijeenkomst 
en heet allen van harte welkom. Hij wijst 

eerst nog op de aankondiging van 
Wereld Parkinsondag op 13 april a.s. en 

de mogelijkheid om boeken te lenen uit 
onze eigen bibliotheek. 

 

 

 

Loes Schilderink begint met de introductie van de Lea Robot Rollator. De naam LEA betekent: 
Lean Empowering Assistent. Vier jaar geleden is het project valbescherming  begonnen op de 

Technische Universiteit Delft.  Dit bracht hen in contact met de doelgroep. Men wilde:  
-  Zelfstandigheid teruggeven 

- Mobiel beperkten ondersteunen 
- Mantelzorg ontzorgen 
- Zekerheid en vertrouwen geven 

 
Er stonden 2 doelgroepen voor ogen: 

1. Revalidatie (kort project) en 
2. Langdurig gebruik: als je niet meer veilig met een rollator kan lopen en de stap naar de 
rolstoel uitstellen. 

 

          
 

De Lea is pas sinds juni 2018 op de markt. Er is gestart bij de Parkinson doelgroep en er zijn 

inmiddels 50 gebruikers. 



Wat kan Lea? 

- Vergroten van de veiligheid, minder vallen. 

- Continuïteit bij het  lopen (minder freezing) 

- Stimuleert bewegen 

- Registratie activiteit 

- Oefeningen en dansen 

- Ondersteuning dagritme: agenda medicijnen en afspraken 

- Vergroot sociaal contact 

 

De aanwezigen krijgen de mogelijkheid 

om de Lea uit te proberen. 

Iedereen vindt het een prachtige 

rollator. 

De wielen worden elektrisch 

aangedreven, waardoor dit mensen met 

Parkinson helpt met de eerste stap. Lea 

stopt automatisch als iemand niet 

meeloopt. Hij biedt ook hulp bij het 

opstaan vanuit een stoel. De rollator kan 

“voelen” wat iemand wil gaan doen en 

past zich zodanig aan.   

 

Men kan 10-13 uur rijden en voor het opladen hoeft er geen stekker in het stopcontact maar 

kan de rollator tegen een klein paaltje in de vloer worden geparkeerd. 

Om Lea voor nog meer mensen bereikbaar te maken, zijn Robot Care Systems samen met 

wetenschappers, artsen en zorgverzekeraars onderzoek aan het doen want de aanschafprijs 

of huur ligt nu nog behoorlijk hoog. 

Tot slot bedankt Jacques  Loes Schilderink en haar collega’s voor de mooie presentatie. 

        
  

  

 



 
 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 
19 maart  2019  
 

Het onderwerp zal dan zijn : De weg vinden in de Zorg. Een presentatie door 
Eliane Heseltine. 


