
De aankleedboom is een

hulpmiddel dat gebruikt kan

worden door mensen die

geheel of gedeeltelijk hun

arm(en) missen of deze niet

goed kunnen gebruiken.
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Aankleedboom

De aankleedboom is een

hulpmiddel dat gebruikt kan

worden door mensen die

geheel of gedeeltelijk hun

arm(en) missen of deze niet

goed kunnen gebruiken.

Aankleedboom op zuignap

De bedsling is gemaakt voor

mensen die niet in staat zijn

om zelfstandig overeind te

komen in bed of om zich in

bed te verplaatsen. 

Bedsling

De beenspreider is een hulp-

middel dat gebruikt wordt door

mensen die moeite hebben met

het uit elkaar houden van de

benen bijvoorbeeld tijdens het

wassen, katheteriseren of laxeren. 

Beenspreider

Dit product is

ontwikkeld

om zelfstandig

de bril op/af 

te zetten.

Brilstatief

Elektrische tandenborstel aanpassing

De deodorant pomp wordt

gemaakt voor mensen die

geheel of gedeeltelijk hun

armen missen, of deze niet

goed kunnen gebruiken.

Deodorant pomp

Met deze aanpassing kan

iemand met minimale hand-

functie zelfstandig zijn tanden

poetsen.

Met deze tang kunt u het

wc papier vasthouden en de

afstand overbruggen die u

tekort komt om bij uw billen

te komen.

Bilafveegtang
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Deze inbrenger is een hulpmiddel

dat wordt gebruikt bij het

inbrengen van laxeermiddel.

Mensen met een beperkte

armfunctie en een slechte romp-

balans kunnen hiermee overweg.

Deze inbrenger is een hulp-

middel dat wordt gebruikt bij

het inbrengen van laxeermiddel.

Mensen met een beperkte

armfunctie en een slechte romp-

balans kunnen deze gebruiken.

Laxomaat aan de muur

Deze micro- of norgolaxinbrenger

is geschikt voor mensen met een

beperkte hand en polsfunctie 

om een tube laxeermiddel in te

brengen en leeg te drukken.

Micro- of norgolaxinbrenger handmodel Micro- of norgolaxinbrenger knijpmodel

Micro- of norgolaxinbrenger spuitmodel

Laxomaat op verplaatsbaar statief

Dit is een hulpmiddel dat wordt 

gebruikt bij het inbrengen van laxeer-

middelen. De inbrenger dient ervoor 

om met een zeer beperkte hand en 

armfunctie zelfstandig een tube 

laxeermiddel te in te brengen en uit te knijpen.

Dit is een hulpmiddel dat wordt gebruikt 

bij het inbrengen van laxeermiddelen. De

inbrenger dient ervoor om met een beperkte

handfunctie zelfstandig een dosis laxeer-

middel in te brengen en uit de spuit 

kunnen knijpen. U kunt zelf de dosis bepalen.

Deze inbrenger is een hulp-

middel dat wordt gebruikt

voor het leegknijpen van

een tube laxeermiddel. 

Microlaxinbrenger handknijper

Dit is een hulpmiddel dat wordt gebruikt 

bij het inbrengen van laxeermiddelen. De

inbrenger dient ervoor om met een beperkte

handfunctie zelfstandig een dosis laxeer-

middel in te brengen en uit de spuit kunnen

knijpen. U kunt zelf de dosis bepalen.

Hand micro- of norgolaxinbrenger
spuitmodel

Met deze aanpassing kan

iemand met minimale 

handfunctie zelfstandig 

katheteriseren.

Catheteraanpassing



De tamponinbrenger is

bedoeld voor mensen met

een beperkte arm- en /of

handfunctie die niet in staat

zijn om zelfstandig een

tampon in te brengen.
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Tamponinbrenger

De toiletzitting is een hulpmiddel

dat gebruikt kan worden door

mensen met een gevoelige huid

die voor langere tijd op het toilet

zitten om te douchen, te laxeren 

of te catheteriseren. 

Verplaatsbare toiletzitting

Met deze aanpassing kan

iemand met minimale

handfunctie zelfstandig

katheteriseren.

Catheter met spiegel

De toiletzitting is een hulpmiddel

dat gebruikt kan worden door

mensen met een gevoelige huid

die voor langere tijd op de

douchestoel zitten om te douchen,

te laxeren of te catheteriseren. 

Vaste toiletzitting voor de douchestoel

Aan de urinaalfles zit een

overloop waaraan een

katheterzak gekoppeld 

kan worden.

Herenurinaal met overloop (onder)

Het herenurinaal is een urine-

opvangsysteem voor mannen.

Met het herenurinaal op een

beenbeugel is een man in staat

om - liggend in bed of zittend 

in de rolstoel - de blaas te legen. 

Herenurinaal op beenbeugel

Sub-inbrenger (zetpil)

De subinbrenger is bedoeld

voor mensen met een

beperkte handfunctie, die

niet in staat zijn om zelf-

standig een zetpil in te

brengen.

Colonspoelhefboom douchestoelmodel

De colonspoelhefboom voor op een 

zachte toiletzitting of douchestoel is een 

hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het 

colonspoelen (darmspoelen). Met de colon-

spoelhefboom kunnen mensen met een beperkte

handfunctie zelfstandig een conus hanteren.
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Colonspoelhefboom toiletmodel

De colonspoelhefboom voor op een

normale toiletbril is een hulpmiddel dat

wordt gebruikt bij het colonspoelen 

(darmspoelen). Met de colonspoelhefboom

kunnen mensen met een beperkte hand-

functie zelfstandig een conus hanteren.


