GEZOCHT
tandarts met pijn
in nek, rug of
schouder
Een schrale troost: je bent niet alleen. Door de lange zit tijdens controles en behandelingen vermindert de doorbloeding, en raak je door de eenzijdige belasting vanzelf
overbelast. Hou dat twee decennia vol, en je komt er nooit meer vanaf.
Voorkom statisch zitten en ervaar de Flexchair
Zes redenen waarom juist tandartsen en andere

Uniek

mondzorgspecialisten voor een Flexchair kiezen:

2x 3D

1. Je voelt je minder moe - ook na een lange en drukke werkdag
2. Je ervaart duidelijk dat je rug sterker wordt
3. Je vergroot als vanzelf je bewustzijn van houding

systeem

11º

4. Je voorkomt rugklachten, ook voor de toekomst
5. Je ondersteunt de juiste rug- en bekkenpositie optimaal
6. Je zit actief waardoor je veel makkelijker opstaat

7º

ERVAAR het zelf hoe je dynamisch zit:
• Vraag een proefplaatsing van de Flexchair aan.
• Organiseer een IQual avond om praktijkbreed
rugklachten te voorkomen en aan te pakken.
Vision4Movement komt graag langs met een
actieve presentatie vol tips en inzicht.

Voor meer informatie:
info@vision4movement.nl - (06) 42 62 71 01 - www.vision4movement.nl

Referentie

Wat is er bijzonder
aan de Flexchair:
• uniek kantelend 3D systeem onder
de zitting en boven de voet
• op maat voor jouw wensen:
instelbare zithoogte (gasveer 18,
25 of 31 cm), geremde of ongeremde wielen, diverse modellen en
kleuren zittingen.
• training op werkplek mogelijk.

“Geruime tijd merkte ik dat na een werkdag mijn onderrug en schouders vermoeid aanvoelden.
Al na de eerste week proefzitten merkte ik meer beweeglijkheid in mijn onderrug en schouders.
Ook nodigt de stoel tijdens behandelingen of controles uit om te gaan bewegen, zelfs bij langere
behandelingen als kroon- en brugwerk. In het begin gebruik je spieren die je met passief zitten
niet gebruikt, maar na enige training is je lichaam eraan gewend en wil je écht niets liever dan
dynamisch zitten. Een lichaam is gemaakt om te bewegen. Wat is er mooier om prettig te werken
en ondertussen als vanzelf te bewegen!“ dr. Casper P. Bots, tandarts-epidemioloog

Denk aan je toekomst
Geef rugklachten geen kans, start met dynamisch zitten!
Voor meer informatie:
info@vision4movement.nl - (06) 42 62 71 01 - www.vision4movement.nl

