
‘Ik moet vaker dan 10 keer per dag 
zware mobiele producten verrijden of ze 
verplaatsen over een afstand van meer 
dan 300 meter per dag.’

‘Ik moet mijn bovenlichaam buigen of 
verdraaien terwijl ik in kleine ruimtes 
manoeuvreer. Geregeld moet ik starten, 
stoppen en van richting veranderen.’

‘Ik moet over ongelijke of zachte 

vloeren rijden. Soms gaat mijn 

route ook over hellingen en kom ik  

drempels tegen.’ 

‘Het gewicht van het product dat ik 
moet verplaatsen is meer dan 100 kg.’

Ervaar esense

Intuïtieve rijondersteuning
Verplaats zware producten 
zonder inspanning
 

Full service
Ontwikkeling en productie

Ons engineering team combineert expertise in mechanica, 

elektronica en softwareontwikkeling. Hierdoor kunnen we 

onze volledige technologieontwikkeling onder één dak houden. 

Onze engineers bieden ondersteuning bij integratie van esense 

op ieder zwaar product op wielen! Indes biedt assistentie bij 

het voldoen aan alle product vereisten, inclusief de machine-, 

medische hulpmiddelen en EMC-richtlijnen.

PowerTalk biedt  
inzicht en instelbaarheid.

Een belangrijk onderdeel van ons trainings- en support-

programma is PowerTalk. Dit is een krachtige pc-applicatie 

waarmee verbinding gemaakt kan worden met ieder esense 

product. PowerTalk verwerkt data uit het esense systeem 

en biedt effectieve functies voor fout analyse en preventief 

onderhoud. Systeem instellingen, zoals het rijgedrag, zijn 

eenvoudig aan te passen. Dit zorgt voor optimaal productgebruik, 

minimale uitvaltijd en lage onderhoudskosten. 

Betrouwbare technologie
Esense is een product van Indes, 
een gerenommeerd Nederlands 
ontwikkel- en productiebedrijf. 
 

Sinds 1987
Gevestigd in Nederland

60+
Medewerkers

5.000.000+
Tevreden gebruikers

esense-moves.com

Hoe gezond is jouw werk?
Risicoanalyse toont aan dat lichamelijk overbelasting een probleem 
vormt in 93% van de zorginstellingen. Hoe zwaar word jij belast?

Bewustwording is de eerste 
stap naar de oplossing. 

Met de esense ergometer kan onderzocht worden of 

jouw werkzaamheden een verhoogd risico geven op 

overbelastingsklachten. Met geavanceerde sensoren 

meet de ergometer de krachten die je gebruikt bij het 

duwen van een product. 

Analyse van deze krachten is belangrijk bij het 

inrichten van een veilige en gezonde werkomgeving. 

Testresultaten worden gepresenteerd in relatie tot 

internationale Arborichtlijnen. Aan de hand van de 

conclusies kan gericht actie ondernomen worden. 

Bezoek voor meer informatie  

esense-moves.com

Klinkt dit bekend?

Als je jouw werksituatie herkent in één of meerdere van 

deze opmerkingen, dan werk je mogelijk in een onveilige 

situatie. Esense kan de risico’s wegnemen!



Ontdek esense

33% van het ziekteverzuim in  
de zorg heeft te maken met 

lichamelijke overbelasting.

Een vijfde van de zorg-
medewerkers is boven de 

50. Ook door vergrijzing van 
de patiëntenpopulatie 
neemt de werkdruk toe.

Gezondheid op de werkplek “Hoe rustiger je de tillift bestuurt, hoe 
makkelijker de bewegingen gaan. Je 
wordt dus beloont wanneer je maar een 
kleine fysieke inspanning levert.”

Bart Brinkhuis 

Ergocoach en persoonlijk begeleider, 
verpleegafdeling Estrade, Liberein*

“De tijd dat we ons hele lichaamsgewicht 
nodig hadden om de patiënt te verplaatsen 
is voorbij. Nu kunnen we de lift bewegen 
met maar één vinger!”

Joanne Pauëlsen 
Persoonlijk begeleider,  
verpleegafdeling Estrade, Liberein*

Liberein is een zorginstelling in Oost-Nederland. 

In 2014 zijn esense tilliften bij deze instelling 

geïntroduceerd om het ziekteverzuim door 

lichamelijke klachten te verminderen. Momenteel 

zijn meer dan 15 esense tilliften in gebruik. Het 

praktisch gebruik van deze liften is gevolgd in 

een casestudie. 

Online zijn meer casestudies te vinden op

esense-moves.com

85% van de zorgmedewerkers heeft 
last van lichamelijke klachten.

60% - 70% van de zorg-
medewerkers heeft rugklachten.

50% van alle patiënt 
transporten wordt uitgevoerd 

door twee personen. 

Esense maakt het verschil

Patiënten tilliften Apparatuur trolleys Ziekenhuisbedden Facilitaire trolleys Medische apparatuur

Esense is de ideale oplossing voor 

zware mobiele producten in de zorg. Het 

intelligente systeem omvat een elektrisch 

aangedreven wiel en krachtgevoelige 

sensoren. De sensoren voelen de natuurlijke 

duwkracht van de gebruiker en vertalen 

deze, bijna onmerkbaar, naar een vloeiende 

rijondersteuning. De hoge krachten die 

nodig zijn voor het verplaatsen van zware 

mobiele producten, zoals bijvoorbeeld 

bedden, tilliften, medische 

apparatuur en trolleys 

worden zo weggenomen. Esense 

maakt het mogelijk deze producten 

op een natuurlijke en comfortabele 

manier te verplaatsen, over lange afstanden, 

over drempels en hellingen of tijdens het 

manoeuvreren in kleine ruimtes. Zware 

producten worden verplaatst alsof ze maar 

een paar kilogram wegen.   

Resultaten
Bij Liberein is het dagelijks werk 

met patiëntenliften geanalyseerd 

met de esense ergometer.  

Het resultaat toont de voordelen 

van de esense rijondersteuning. 

Zowel de piekbelasting als de 

frequentie van voorkomen zijn 

teruggebracht tot een veilig niveau.

Without esense

Zonder esense

Maximale 
belastbaarheid
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With esense

Met esense

van de gebruikers ervaart 
volledige controle tijdens 
het manoeuvreren van een 
esense tillift. 

van de gebruikers ervaart 
meer werkplezier tijdens het 
werken met esense.

van de gebruikers geeft 
aan minder nekklachten te 
ervaren. Aanvullend noemt 20 
– 25 % een vermindering van 
schouder- en polsklachten. 

70%

40%

80%

Percentage van de werktijd per zone van belasting

Maximale piekkracht tijdens trek- en duwbewegingen


