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Overzicht van de lakens
Kies de juiste glijzone van het laken. Deze is afhankelijk van de behoefte.

Kies het juiste glijlaken afhankelijk van de breedte van het bed.

Glijzone Heup: Voor actievere of lichtere 
gebruikers die alleen glijfunctie ter hoogte 
van de heup nodig hebben.

Glijzone Hoofd-Heup: Voor minder actieve 
of zwaardere gebruikers die de glijfunctie 
nodig hebben vanaf heuphoogte.

Glijzone Hoofd-Voeten: Voor passieve gebrui-
kers die intensievere zorg nodig hebben waarbij 
glijfunctie onder het hele lichaam is gewenst.

Breedte bed

80 cm 90 cm 105 cm 120 cm 140 cm

Wasvoorschriften.

Houd rekening met de wasvoorschriften bij de keuze van uw product.

80 90 105 120 140

Vind de juiste toepassing.

Incontinentiebescherming

Handvat

Elastisch

Incontinentiebescherming is een wasbaar incontinentielaken dat geplaatst wordt boven op een normaal laken en/of ander beddengoed. 
Incontinentiebescherming is beschikbaar met of zonder glijoppervlak aan de onderkant. Het materiaal is zeer absorberend en verdeelt vocht 
over een groter oppervlak. 

Sommige glij-steeklakens bevatten handvatten die gebruikt kunnen worden in combinatie met een tillift. Dit zorgt ervoor dat positioneren, 
hygiëne van het onderlichaam en het vastmaken van een harnas makkelijker wordt.

Glijlakens met dit symbool hebben elastiek dat over het matras heen is getrokken. Andere lakens hebben een zijsectie die ingestopt wordt 
onder het matras.

De matrasafmetingen zijn belangrijk voor het optimaliseren van het glijoppervlak van het 
laken en het stimuleren van activiteit voor de gebruiker.
Voor onze steeklakens en glij-steeklakens is er geen aanbevolen matrasbreedte.
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Vind het juiste laken.

Voorbeeld uit de productlijst:

 1661 WendyLett 120 120 120 95 Grey/white striped Sliding sheet Mogelijke info Art.nr.
1661

Productnummer
Overige informatie Speciale 

eigen-
schappen

Productnaam Productkleur
Product functie

Dimensies (lengte 
+ breedte)

Zone/
Glijoppervlak

Laken + 
glijzone op 
het matras

Het laken is 
geschikt voor 

deze bedbreedte

Herhaling van 
artikelnummer

Glijlaken + glij-steeklakens.
Beide lakens hebben glijopper-
vlakken op zowel boven- als 
onderzijde. De glijrichting is 
aangegeven in het patroon.

Selecteer de juiste combinaties.

Hoeslaken met 
beschermlaag. Deze 
komt bovenop het 
matras.

Glijlaken. Satijn in het midden 
en ruwer materiaal aan de 
zijkanten. De glijrichting is 
aangegeven in het patroon.

Glijlakens + steeklakens.
Faciliteert draaien en reduceert 
warmte van het satijnen deel 
van het glijlaken. De glijrichting 
is aangegeven in het patroon.

Hoe gebruik je de combinaties?

Voor patiënten die zelfstandig kunnen 
draaien voldoet een glijlaken dat het 
draaien vergemakkelijkt meestal al.

Een combinatie van een glijlaken en een 
steeklaken wordt meestal gebruikt bij een 
minder actieve gebruiker, of een gebruiker 
die meer zorg nodig heeft.

De combinatie van een glijlaken en een glij-steeklaken 
wordt gebruikt bij passieve/zware patiënten, óf 
patiënten die meer zorg nodig hebben. Deze com-
binatie wordt vaak gebruikt i.c.m. een lift, bij intieme 
hygiëne en bij het vastmaken van een harnas.

3



EasyRoll Sliding Sheet
with Barrier
Glijlaken 
pagina 9

EasyRoll Inco 2way 
Glijlaken
pagina 10

WendyLett portefeuille

WendyLett 
Glijlaken
pagina 5

WendyLett2Way 
Treklaken
pagina 6

WendyLett4Way 
Glijlaken/Treklaken
pagina 7

WendyLett inco range
WendyLett 4Way, inco
Glijlaken/Treklaken
pagina 7

EasyRoll portefeuille

EasyRoll Underpads 
met matras beschermer
pagina 12-14

WendyLean 
Kussensloop
pagina 8

EasyRoll Pillow Case
Kussensloop 
pagina 11

4

O n s  a s s o r t i m e n t

EasyRoll 
Glijlaken 
pagina 9



Art.nr.
1629

Art.nr.
1634

Art.nr.
1614

Art.nr.
1641

Art.nr.
1681

Art.nr.
1668

Art.nr.
1669

Art.nr.
1661

Art.nr.
1671

Art.nr.
1639

Art.nr.
1651

Art.nr.
1667
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Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een
droogtrommel om levensduur te optimaliseren. 194

90
Class 1 medical 
device

Productoverz icht  WendyLett  Gl i j laken

Onze WendyLett producten zijn onze gepatenteerde systemen van hoge kwaliteit, speciaal ontwikkeld om hoger in bed 
te komen, te draaien en te herpositioneren in bed. Samen vormen de drie type WendyLett lakens van Handicare een goed 
uitgedacht systeem van glij- en treklakens. Deze lakens vullen elkaar aan en dragen bij aan het gemakkelijker maken van 
het dagelijks leven voor zorgvragers, zorgprofessionals en privé zorgverleners. 

Het materiaal voorkomt ook dat de zorgvrager in bed naar beneden glijdt. 
Het WendyLett hoeslaken of onderlaken vervangt het normale hoeslaken. 
De satijnen strook wordt hierbij in het midden van het bed gelegd, 
waarmee de zorgvrager makkelijker zelfstandig kan draaien in bed. Voor 
zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan de WendyLett gecombineerd 
worden met het WendyLett2Way treklaken of het WendyLett4Way trek- en 
glijlaken. De WendyLett is beschikbaar in verschillende versies en maten.

Art.nr.
1609

WendyLett Glijlaken 
WendyLett onderlaken is een satijnen glijlaken. Het glijden gaat in de 
richting van de strepen op het laken. De WendyLett is voor zorgvragers 
die problemen hebben met draaien in bed. 
De gladde, zijdeachtige kern, maakt het draaien van de zorgvrager 
mogelijk met minimale inspanningen. Zijwaarts glijden is nu makkelijker, 
zonder dat de zorgvrager risico loopt uit het bed te vallen. Dit komt door 
het anti-glij materiaal aan beide kanten van het laken. 

 

 1609 WendyLett  80–90 100 200 60 Wit Glijlaken

 1614 WendyLett  80–90 140 200 60 Wit Glijlaken

 1629 WendyLett  80–90 100 200 60 Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1634 WendyLett  80–90 140 200 60 Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1641 WendyLett 90 200 90 70  Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1639 WendyLett 105 200 200  70 Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1651 WendyLett 105 200 105 80 Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1667 WendyLett 120 100 220 100  Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1668 WendyLett 120  140 220 100 Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1669 WendyLett 120  200 220 100 Grijs/wit gestreept Glijlaken

 1661 WendyLett 120 200 120  95 Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1671 WendyLett 140 200 140 110 Grijs/wit gestreept Glijlaken 

 1681 WendyLett -  200 365  70 Grijs/wit gestreept Glijlaken Extra  breed voor optionele
         plaatsing van het glijoppervlak

Laken

Laken lengte

Glij zone
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WendyLett2Way Treklaken
WendyLett2Way is een treklaken gemaakt van materiaal aangepast aan 
het WendyLett-onderlaken, waardoor wegglijden in bed aanzienlijk minder 
voorkomt.  Het glijden vindt zijdelings plaats, met de strepen mee. 

Materiaal: Polyester, katoen, satijn

194
90
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Productoverz icht  WendyLett2Way Trek laken

Art.nr.
1620

Art.nr.
1631

Art.nr.
1636

 1620 WendyLett2Way  - 90 180 - Wit Treklaken

 1631 WendyLett2Way - 100 200 - Wit/grijs gestreept Treklaken

 1636 WendyLett2Way - 140 200 -  Wit/grijs gestreept Treklaken  

WendyLett2Way wordt in combinatie met het WendyLett onder- of 
hoeslaken gebruikt. Deze combinatie maakt het makkelijker voor de 
zorgverlener om de zorgvrager zijdelings te draaien.

• Dun, hoge kwaliteit 
 ademende stof

• Geschikt voor zorgvragers  
 die risico lopen op  
 ontwikkelen van decubitus

• Duidelijk patroon toont  
 glijrichtingen

Onze WendyLett
producten

Class 1 medical 
deviceWasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een

Droogtrommel om levensduur te optimaliseren.
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WendyLett4Way Glijlaken/Treklaken
WendyLett4Way is een glijlaken dat gecombineerd wordt met het 
WendyLett onderlaken of hoeslaken. WendyLett4Way biedt glij-
mogelijkheden in meerdere richtingen, zoals aangegeven op het geruite 
patroon. WendyLett4Way wordt bovenop een WendyLett onderlaken of 
hoeslaken gelegd. Met deze ideale combinatie wordt bewegen in meerdere 
richtingen mogelijk en worden handelingen zoals draaien in bed, hoger/
lager gaan liggen in bed, of verschillende andere 

herpositioneringen van de liggende zorgvrager 
vergemakkelijkt, dat geldt zelfs voor zwaardere of 
passievere zorgvragers. Daarnaast blijft het 
WendyLettsysteem onder de zorgvrager liggen, 
waardoor het niet aangebracht of weggehaald 
hoeft te worden. Dit verhoogd het comfort voor de zorgvrager, en bespaart 
tijd voor de zorggever.

WendyLett4Way 
met handvatten, 
Art.nr. 1657
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Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een
droogtrommel om levensduur te optimaliseren. 194

90

Glijrichting

Productoverz icht  WendyLett4Way Gl i j laken/Trek laken

Art.nr.
1657

Art.nr.
1637

Art.nr.
1647

Art.nr.
1652

 1657 WendyLett4Way - 140 190 -  Grijs/wit geruit Glijlaken/Treklaken     2 x 7 handvatten 

 1637 WendyLett4Way  - 140 200 - Grijs/wit geruit Glijlaken/Treklaken

 1647 WendyLett4Way - 200 200 - Grijs/wit geruit Glijlaken/Treklaken

 1652 WendyLett4Way - 140 260 -  Grijs/wit geruit Glijlaken/Treklaken Breder matras

Class 1 medical 
device
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Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een
droogtrommel om levensduur te optimaliseren. 194

90

Glijrichting

Productoverz icht  WendyLett4Way Inco Gl i j laken/Trek laken

Art.nr.
1649

Art.nr.
1648

 1648 WendyLett4Way, inco - 75 200 -  Grijs/wit geruit Glijlaken/Treklaken    Met extra stof aan beide kanten

 1649 WendyLett4Way, inco - 140 120 -  Grijs Glijlaken/Treklaken       2 x 7 handvatten

Class 1 medical 
device
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WendyLean
De gepatenteerde handvatten, die vanzelf 
inschuiven, maakt WendyLean erg handig 
als een zorgvrager geholpen moet worden 
om rechtop in bed te gaan zitten. 
De onderkant van het kussensloop is gemaakt van glad 
satijn wat het erg makkelijk maakt om het kussen onder 
de schouders te trekken om het bovenlichaam van de 
zorgvrager rechtop te zetten.

194
90
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Materiaal: Bovenkant: Polyester/katoen. Achterzijde: Katoen/polyester. Onderzijde: Satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen spoelmiddel. Hang het materiaal voor een maximale 
levensduur op of in de droger op lage stand.

Productoverz icht  WendyLean

 1680 WendyLean - 50 60 - Grijs/wit gestreept Kussensloop 2 handvatten Art.nr.
1680

• Glad satijn 
 met vanzelf 
 inschuivende
 handgrepen

Class 1 medical 
device
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EasyRoll Sliding Sheet 
with Barrier
EasyRoll Sliding Sheet with Barrier is op dezelfde manier op bed 
geplaatst als een normaal laken. Deze glijlakens zijn ingestopt onder 
het matras ter bevestiging. Het glijlaken met een vochtbarrière wordt 
gebruikt als er sprake is van een gevaar van lekken. 
De barrièrelaag is vochtdicht en voorkomt dat vocht op onder-
liggende lagen komt. Gemarkeerde rode strepen maken het makke-
lijker om te checken of het glijlaken correct is geplaatst.

Class 1 medical 
device

Glijrichting
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194
90

Productoverz icht  EasyRol l  S l id ing Sheet wi th Barr ier

Materiaal: Polyester. Barrièrelaag: PU. Absorptiemateriaal: Polyester. 
Wasvoorschriften: Wassen voor eerste gebruik. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. 
Gebruik geen wasverzachter. Vermijd het gebruik van de droger om verzekerd te zijn van de 
optimale levensduur van het materiaal.

 42901PS EasyRoll Sliding Sheet w Barrier 90 100 200 60 Wit/blauw Glijlaken met barrière

 42902PS EasyRoll Sliding Sheet w Barrier 90 140 200 60 Wit/blauw Glijlaken met barrière Art.nr.
42902PS

Art.nr.
42901PS

Laken Lengte

Glijzone

Class 1 medical 
device

EasyRoll Anti-frictie 
elastisch glijlaken
Bij het EasyRoll anti-frictie glijlaken zijn de ruwe oppervlakken aan de zij-
kanten van het laken versterkt met siliconen om te voorkomen dat de
gebruiker uit het bed glijdt. Het glijlaken wordt door middel van 
elastiek bevestigd rondom het matras. Geschikt voor mensen met 
beperkte mobiliteit en/of hevige pijn omdat het een goede onder-
steuning biedt bij het draaien als de patiënt direct op het laken ligt.
Als alternatief kan EasyRoll gebruikt worden i.c.m. met een Steeklaken 
of een Glij-steeklaken als hulp voor professionals in de gezondheidszorg 
bij het draaien of herpositionering van zorgvragers in bed.
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Laken

Laken lengte

Glij zone

Productoverz icht  EasyRol l  Gl i j laken Ant i- f r ict ie

Materiaal: Zij secties: Katoen/polyester. Glij oppervlak: Duchesse (polyester)
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om 
levensduur te optimaliseren.

194
90

Art. nr
519031RAH 519031RAH EasyRoll Anti-frictie 90 200 90 70 Wit Glijlaken Silicone remoppervlak

• Glad satijn 
 met vanzelf 
 inschuivende
 handgrepen
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E a s y R o l l  I n c o  2 w a y  G l i j l a k e n

Class 1 medical 
device
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Productoverz icht  EasyRol l  Inco 2way Sl id ing sheet

Art.nr.
10991

Glijrichting

 10991 EasyRoll Inco 2way  - 90 185 - Wit/rood Glijlaken 2 x 3 handvatten

EasyRoll Inco 2way 
Sliding Sheet
EasyRoll Inco 2Way Sliding Sheet is een absorberend 
incontinentielaken met een beschermingslaag die door-
lekken voorkomt. Daarnaast heeft de onderkant van het 
product een wrijvingarme coating (glijdende stof) die zorgt 
voor het gemakkelijk verplaatsen in bed. Het draaien van 
de zorgvrager door de zorgverlener wordt hierdoor een-
voudiger. De EasyRoll Inco 2Way Sliding Sheet is voorzien 
van drie handvatten aan elke kant voor de beste houvast 
bij zijwaartse verplaatsing van de zorgvrager. 

194
90

Materiaal: Katoen/Polyster
Wasvoorschriften: Wassen voor eerste gebruik. Drogen op max.70°C.

• Dit product
 wordt gebruikt
 zonder 
 glijlaken



Class 1 medical 
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Material: 
4303: Glijoppervlakte: Duchesse (100% Polyester). Achterkant: Katoen/polyester. 
4304: Beschermlaag: Polyurethaan, Oppervlak: Katoen.

Productoverz icht  EasyRol l  P i l low Case

194
90

Art.nr.
4303

Art.nr.
4304

EasyRoll Pillow Case
EasyRoll kussensloop (4303) met glijoppervlak heeft een lage wrijving die de mobiliteit in de nek en schouders verhoogt. Ook zorgt deze voor lagere 
wrijving op de achterkant van het hoofd en oren. De EasyRoll kussensloop (4304) heeft aan de binnenzijde een beschermlaag tegen vuil en vocht. Ook 
werkt het als een barrière voor mijt. De hoes is versterkt doordat de kussensloop wordt afgesloten met een ritssluiting. Deze kussensloop heeft geen 
glijdende functie.

4303 4304

Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Wassen voor eerste gebruik. Drogen op max 70 °C.

 4303 EasyRoll Sliding Pillow case  - 50 60 - Wit Kussensloop Lage-frictie glij oppervlak 

4304 EasyRoll Pillow case w Barrier - 50 60 - Wit Kussensloop     Beschermlaag

11
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Class 1 medical 
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Productoverz icht  EasyRol l  Underpad with bed tabs

Art.nr.
80011B

Art.nr.
80011P

Art.nr.
80011PL

Art.nr.
80011PS

Barrière laag

Materiaal: 
80011B: Bed oppervlak: Katoen, Polyester; Barrière: PU; Absorptiemateriaal: Polyester. 
80011P: Bed oppervlak: Polyester; Barrière: PU; Absorptiemateriaal: Polyester 
80011PL: Bed oppervlak: Polyester; Barrière: PU; Absorptiemateriaal: Polyester
80011PS: Bed oppervlak: Duchesse, Katoen, Polyester; Barrière: PU; Absorptiemateriaal: Polyester Rayon
Wasvoorschriften: Mag in de droogtrommel op max  70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter.

194
90

EasyRoll Underpad with bed tabs 
EasyRoll Underpad (uitwasbaar) wordt gebruikt als absorberende 
bescherming in het bed voor incontinente gebruikers. De bescherming 
absorbeert ca. 1-2 liter m2 en heeft een gelamineerde bescherming-
slaag die voorkomt dat vloeistof doorsijpelt naar ander beddengoed. 
De hoes is sterk en zeer geschikt voor gebruik bij het draaien/herpo-
sitioneren van patiënten in bed. oud bij het verplaatsen/positioneren 
van gebruikers het absorptiedeel vast, de zijsecties zijn niet geschikt 
om aan te trekken. Bij gebruik i.c.m. een glijlaken is dit een uitstek-
end hulpmiddel voor incontinentie en herpositionering. Dankzij het 
hoge absorptievermogen van het hoeslaken ervaart de gebruiker een 
beter gevoel van droogte, aangezien het product zelden de maximale 
absorptie bereikt.

 80011B EasyRoll Underpad 80–90 80 180 - Wit Matrasbeschermer m instopstrook

 80011P EasyRoll Underpad 80–90 80 180 - Wit Matrasbeschermer m instopstrook

 80011PL EasyRoll Underpad 80–90 90 210 - Wit Matrasbeschermer m instopstrook

 80011PS EasyRoll Underpad w Barrier 90 70 190 - Wit Matrasbeschermer m instopstrook
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194
90

EasyRoll Underpad without bed tabs  
EasyRoll Underpad Sheet cover without bed tabs wordt gebruikt als een 
vochtaantrekker in bed als de gebruiker incontinent is. De bescherming ab-
sorbeert ca. 1-2 liters/m2 en heeft een gelamineerde beschermingslaag die 
voorkomt dat vocht in onderliggende lakens komt. De hoes van het laken is 
stevig en zeer geschikt om te gebruiken bij het draaien en positioneren van 
zorgvragers in bed. Tijdens het verplaatsen of positioneren van zorgvragers 
in bed, pak dan het absorberende gedeelte beet, omdat de zijkanten niet 
geschikt zijn om aan te trekken en te herpositioneren. Wanneer dit laken 
samen wordt gebruikt met een glijhoes- of onderlaken, dan ontstaat er een 
uitstekende productcombinatie van hulpmiddelen voor incontinentie en 
herpositioneren. Dankzij het hoge absorptievermogen van het hoeslaken 
ervaart de gebruiker een beter gevoel van droogte, aangezien het product 
zelden de maximale absorptie bereikt.

Productoverz icht  EasyRol l  Underpad without bed tabs

Wasvoorschriften: Mag in droogtrommel op max. 70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. 
Gebruik geen wasverzachter.

 80017-1 EasyRoll Underpad 80–90 85 180 - Wit Matrasbeschermer 

 80017P EasyRoll Underpad 80–90 90 85 - Wit Matrasbeschermer

 80018P EasyRoll Underpad 80–120 90 150 - Wit Matrasbeschermer

Art.nr.
80017P

Art.nr.
80017-1

Art.nr.
80018P

Class 1 medical 
device

Functio
nalite

it

 80018 EasyRoll Underpad 90 150 180 - Wit/Licht groen Matrasbeschermer m instopstrook

 80019 EasyRoll Underpad 90 120 180 - Wit/lLicht groen Matrasbeschermer m instopstrook
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Productoverz icht  EasyRol l  Underpad with bed tabs/extra protect ion

Art.nr.
80018

Art.nr.
80019

Barrière laag

Barrière laag

Materiaal: Katoen/polyester bed oppervlak. Polyester/rayon absorptiemateriaal. Polyurethane vocht barrière.
Wasvoorschriften: Mag in de droogtrommel op max 70°C.  Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. 
Gebruik geen wasverzachter.

194
90

EasyRoll Underpad with bed tabs 
/extra protection
EasyRoll Underpad sheet cover wordt gebruikt als een vochtaan-
trekker in bed wanneer de zorgvrager incontinent is. Dit model heeft 
extra absorberende functies. De lakenhoes is sterk en zeer geschikt 
voor het draaien en herpositioneren van zorgvragers in bed. 
Wanneer dit laken samen wordt gebruikt met een glijhoes- of 
onderlaken, dan ontstaat er een uitstekende productcombinatie van 
hulpmiddelen voor incontinentie en herpositioneren.

Art.
nr.

Materiaal: Polyester. Barrière: PU. Absorptiemateriaal: Polyester.
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 90.200J01 EasyRoll Mattress protector 90 200 90 - Wit Matrashoes

 105.200J01 EasyRoll Mattress protector 105 200 105 - Wit Matrashoes

 120.200J01 EasyRoll Mattress protector 120 200 120 - Wit Matrashoes 

Productoverz icht  EasyRol l  Mattress protector

Art.nr.
90.200J01

Art.nr.
105.200J01

Art.nr.
120.200J01

Materiaal: Katoen bedoppervlak. Polyurethane mijtbarrière.
Wasvoorschriften: Kan in de droger tot 70 C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. 
Gebruik geen wasverzachter.

194
90

EasyRoll Mattress 
Protector
EasyRoll Matress Protector beschermt 
uw matras tegen vocht in het geval van 
b.v. incontinentie, of van mijten. Het 
hoeslaken heeft aan de onderkant een 
beschermende laag om te voorkomen 
dat vocht doorsijpelt, maar werkt ook als 
een mijtbarrière.

14

E a s y R o l l  M a t r a s  b e s c h e r m e r



15



Al meer dan 30 jaar in dienst van de eenvoud
Direct Healthcare Group’s unieke en eenvoudige transfer-
concept SystemRoMedic is het meest uitgebreide en 
complete assortiment van slimme, gemakkelijk te gebruiken 
en veilige transfer-
hulpmiddelen op de markt. Direct Healthcare Group is er 
voor alle soorten transfers van zorgvragers en voldoet aan 
alle eisen om een zorgvrager veilig te transfereren. 
De filosofie achter het transferassortiment is gericht op het 
voorkomen en verminderen van beroeps gerelateerde 
problemen. Hierdoor worden zorgvragers in staat gesteld 
om een grotere mate van onafhankelijkheid en zelfred-
zaamheid te ervaren. Door een unieke combinatie van 
scholing, training en een compleet assortiment van efficiënte 
transferhulpmiddelen, biedt Direct Healthcare Group een 
aanmerkelijke verbetering van zowel werkomstandigheden 
als zorgkwaliteit. Daarnaast levert het assortiment een 
beduidende kostenbesparing op.
Al meer dan 30 jaar biedt Direct Healthcare Group eenvou-
dige oplossingen aan met fantastische resultaten en maakt 
daardoor het dagelijks leven gemakkelijker voor zowel zorg-
vragers als personeel in de zorgsector.

Direct Healthcare Group biedt oplossingen en ondersteun-
ing om de onafhankelijkheid van mindervaliden en oudere 
mensen te vergroten. Ook bieden de oplossingen een beter 
werkcomfort voor zorgverleners. 
Direct Healthcare Group is een van de leidende Healthcare bedrijven in 
de wereld met eigen productie- en verkoopkantoren in Nederland, 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Noorwegen, 
Denemarken, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. 
Direct Healthcare Group’s producten worden gedistribueerd door part-
ners in meer dan 40 landen wereldwijd. Ons uitgebreide assortiment 
van kwalitatief hoogwaardige producten bevat verschillende elektrische 
en handbediende rolstoelen, scooters, zitsystemen, een compleet 
pakket transfer hulpmiddelen en andere manuele hulpmiddelen, 
badkameraanpassingen en verschillende stoelen voor bad en toilet.

RoMedic
TM

Weteringweg 9, 2641 KM Pijnacker, 
The Netherlands
Tel: +31 (0)15 369 54 40 • Fax: +31 (0)15 369 71 64
www.directhealthcaregroup.com 
info.nl@directhealthcaregroup.com
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