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ThevoChair - De Bewegingsfauteuil
Activeert lichaam en geest bij  

mensen met Dementie



Wetenschappelijke studies tonen aan: schommelbewegingen verminderen de symptomen van 
dementie. De patiënt is evenwichtiger en ontvankelijker, angst en depressies worden minder.

Zachte schommelbewegingen worden voorzichtig overgebracht naar voet-, knie- en 
heupgewrichten.

Schommelen stimuleert de zintuigen
en activeert de mensen!

ThevoChair - De Fauteuil voor mensen met Dementie 

ThevoChair is een aanvulling op oefeningen om bewegen te stimuleren –  
ook bij beperkte mobiliteit.

Voetenbank (optie)
schommelt mee met de  
ThevoChair en zorgt voor extra  
bewegingsimpulsen

Stof
De ademende stof kan worden  
gereinigd en gedesinfecteerd.  
De stof is vochtbestendig
en brandvertragend 

Rugleuning met MiS Micro-Stimulatie®

verbetert de lichaamswaarneming van de  
dementiepatiënt. Dit versterkt het positieve aspect  
van de schommelbeweging 

Zachtjes schommelen
vraagt weinig inspanning, dankzij 
speciale slingerelementen die de 
gewrichten zachtjes doen bewegen

Voordelen
 Veel mensen met dementie zijn rustiger en meer ontvankelijk

  Minder zorgen en inspanning voor familie en zorgverleners

 Geen bijwerkingen – medicijngebruik kan mogelijk worden teruggebracht 

 Unieke constructie biedt stabiliteit en voorkomt kantelen

 Een kwaliteitsproduct van Thomashilfen

Alert en opmerkzaam…
Naarmate de patiënt langer  
schommelt zal het  
concentratievermogen toenemen.
Verbeterde bloedcirculatie, in  
combinatie met meer beweging,  
ondersteunt het gevoel van  
evenwicht en verkleint de kans  
op vallen. De patiënten zijn alerter  
en hebben een beter  
dag & nacht ritme.

„Hij is veel actiever en alerter sinds hij de ThevoChair elke dag gebruikt.  
En zijn medicijngebruik kon worden teruggebracht.“

ThevoChair – De Bewegingsfauteuil                         Fauteuil voor Dementie

Minder medicatie 
– minder bijwerkingen
Door de duur van het schommelen 
te verhogen, kan de dosis  
antidepressiva worden verlaagd. 
80 Minuten schommelen per dag 
kan depressie en angst al  
aanzienlijk doen afnemen.

Bron: Nancy M. Watson, Thelma J. 

Wells, Christopher Cox (1998)

*Rocking chair therapy for  

dementia patients:  

Its effect on psychosocial  

well-being and balance

Werking 

aangetoond in 

onderzoeken *

Veiligheid
De stevige constructie biedt optimale 
stabiliteit tijdens het schommelen.  
De schommelelementen bewegen zachtjes, 
terwijl de stoel stabiel blijft. Het draaipla-
teau (360° draaibaar) maakt gaan zitten en 
weer opstaan gemakkelijk en  
zonder enig risico.
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