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Hondenrolstoel-Nederland.nl is een Nederlands, maar internationaal opererend, 
familiebedrijf dat al sinds 1998 gespecialiseerd is in: 
 

- Het ontwerp en de vervaardiging van hondenrolstoelen 
- Het begeleiden van het revalidatieproces van deze hondenrolstoel-viervoeters 

 
         Het leven van uw huisdier weer op rolletjes… 

 
Wat is de hondenrolstoel 
De hondenrolstoel is een hulpmiddel dat uw hond helpt om zich in zijn natuurlijke 
lichaamshouding te kunnen blijven voortbewegen. Uw hond gebruikt het als een verlengstuk van 
zijn eigen lichaam. Zowel tijdens een revalidatieproces als bij (blijvende) invaliditeit kan dit 
"steuntje in de rug" worden ingezet. Door te lopen met de hondenrolstoel traint uw hond als het 
ware zichzelf. Iedere dag opnieuw en zelfs meerdere keren per dag tijdens dat u hem uitlaat. Een 
frequentie die redelijkerwijs met geen enkel andere therapie te behalen is en die daarbij ook nog 
eens aansluit op uw normale dagelijkse patroon. 
 
Voor welke hond en wanneer 
De hondenrolstoel is bedoeld voor alle viervoeters die iets aan rug, heup of achterpoten mankeren 
en hierdoor verminderd mobiel of immobiel zijn. Voor de beslissing van het al dan niet inzetten 
van een hondenrolstoel is de leeftijd van de hond of de aard van de klachten eigenlijk niet echt 
van belang. Opdat de levenskwaliteit van de hond behouden blijft, moet een hond goed uit de 
‘pootjes’ kunnen. De hondenrolstoel is het hulpmiddel dat u en uw hond in staat stelt om dit doel 
te verwezenlijken. 
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Waarom een hondenrolstoel 
Met de hondenrolstoel kan uw hond de leuke dingen van een hondenleven gewoon blijven doen. 
Zo blijft uw hond vrolijk, levenslustig en mentaal sterk. In de hondenrolstoel traint uw hond als 
het ware zichzelf. Zijn lichamelijke conditie verbetert snel en blijft op peil. Een revaliderende hond 
herstelt hierdoor sneller, een blijvend invalide hond blijft gezond en fit.   
 
Maatwerk 
De hondenrolstoel is een ambachtelijk maatwerkproduct. Iedere hondenrolstoel wordt volgens de 
specificaties en bijzonderheden van de individuele hond gemaakt en is derhalve in iedere grootte 
verkrijgbaar. De prijs van de hondenrolstoel varieert tussen de 300-550 euro en de fabricagetijd is 
1 – 2 dagen. 
 

Een  
gelukkiger  
dier en  
mens…      

    

                                                                                                                
 

 
Heeft u nog vragen of vraagt u zich af of de hondenrolstoel ook de oplossing voor uw 
hond is, neem dan gerust contact met ons op. 

 

                                                     

Bij Hondenrolstoel-Nederland.nl mogen wij iedere dag opnieuw bijdragen aan een 

gelukkiger dier en mens.  
Uit eigen ervaring weten wij hoe het is om plotseling geconfronteerd te worden met 

de invaliditeit van je geliefde huisdier. Ons overkwam het in 1997. In die emotioneel 
onzekere periode van uiteenlopende adviezen, behandelingen en probeersels -helaas 

allemaal zonder succes- knaagde bij ons de gedachte dat gehandicapte mensen in 

een rolstoel een prima menswaardig bestaan leiden. Waarom zou dat voor onze 
huisdieren dan anders zijn? 

 
Inmiddels kunnen wij u vertellen dat er inderdaad geen verschil is. De meeste 

honden lopen binnen 5 a 10 minuten met de hondenrolstoel weg alsof ze nooit 
anders gedaan hebben en starten gelijk het proces van zelf-revalidatie. Het is 

eigenlijk niets anders dan simpelweg overleven wat de hond zijn baasje dan zo mooi 

demonstreert. Mee blijven lopen met je roedel, net als in de natuur, want alleen 
achter blijven, betekent sterven en daarvoor is de nog levenslustige, maar wel 

gehandicapte, hond echt nog niet klaar! 
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                                                AANVRAAGFORMULIER 

 
 

        Offerte      Bestelling 

 
Naam: 

Straat, huisnummer: 
Postcode, woonplaats, Land: 

Telefoon: 

 

E-mail: 

 

    Ophalen     Verzenden 

 

     

Naam hond:   

Ras:  

Geslacht:  

Leeftijd:  

Gewicht:  

Gebruikt uw hond de achterpoten nog?:  

Zijn de voorpoten van uw hond sterk?:  

Omschrijving ziekte/aandoening:  

  

 

Maten:  

1. Midden heup achterpoot tot vloer:  

2. Midden voorschouder tot de vloer:  

3. Midden voorschouder tot midden heup achterpoot:  

4. Omtrek borstkast achter de voorpoten:  

5. Omtrek bovenbeen achterpoten:  

6. Breedte rug (achter):  

7. Breedte rug (voor):  

8. Omtrek buik direct voor de achterpoten:  

  

                           


