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Voorwoord
Voor u ligt alweer de 12de editie van ons 
Zorgbulletin: met herkenbare casussen uit de zorg 
en praktische oplossingen voor uitdagingen in 
praktijksituaties in de zorg. 

In dit Zorgbulletin stellen wij onze Account 
Managers Care, Ageeth te Winkel en Ariadne 
Krommedam, aan u voor: een multidisciplinair 
team met een achtergrond in de zorg, dat u graag 
voorziet van deskundig advies.

Verder introduceren wij het nieuwe Vendlet 
V5S(+) systeem, dat ook geschikt is voor 
plaatsing op een obesitas bed. Dit zorgt voor een 
aanzienlijke verlichting van de fysieke belasting 
van verzorgenden

In het artikel „Gebruiksvriendelijk kantelen“ leggen 
we het belang van zwaartepuntsverplaatsing bij 
kantelrolstoelen uit.

Op de achterzijde vindt u een overzicht van alle 
evenementen waarop wij binnenkort aanwezig 
zullen zijn. Komt u ook naar één van deze 
dagen? Loop dan eens bij onze stand langs om 
kennis te maken met onze medewerkers en onze 
oplossingen.

Wilt u meer weten over één van de onderwerpen 
uit dit Bulletin, of heeft u een andere vraag? Neem 
dan contact met ons op. Dat kan via onderstaande 
telefoonnummers. Wij helpen u graag!
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Zorginstellingen
06 - 50 27 47 58

Han Geveke
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Frits Jaap Vos

Account Manager Mobility
06 – 50 27 47 49

Probleemloos draaien in bed     met een maatje meer en een verzorger minder…
Vendlet V5S+ in combinatie met het Invacare 
Octave Obesitas bed

Wat te doen wanneer een (bedlegerige) obesitas 
cliënt niet meer over voldoende lichaamsfuncties 
beschikt? Hoe deze dan te verzorgen in bed? Dit 
zijn moeilijke en vooral zware situaties. Hierbij 
kan Vendlet een oplossing zijn. 

Vendlet is een elektrisch wentelsysteem 
waarmee de cliënt wordt verplaatst of gedraaid 
in bed zonder fysieke belasting van de 
zorgverlener. Het bestaat uit een glijlaken en een 
wentellaken, een handbediening en aan beide 
zijden van het bed gemotoriseerde zijhekken. 
Door het indrukken van de handbediening 
wordt het wentellaken gespannen en opgerold 
aan één van de zijhekken. Hierdoor wordt de 
cliënt verplaatst in bed.

Elwin van Middendorp 

Account Manager Zorginstellingen 06 - 50 27 47 42

Ariadne Krommedam

Account Manager Care 
06 - 20 05 65 23
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Probleemloos draaien in bed     met een maatje meer en een verzorger minder…

Vendlet V5S - nieuwe versie

De ontwikkeling van de nieuwe variant van 
het Vendlet V5 systeem is de Vendlet V5S. 
Het belangrijkste verschil is dat wanneer de 
lakenrollen naar boven worden gezet met 
de afstandsbediening, deze automatisch 
dienst doen als zijhek op het bed. Hierdoor 
is het niet meer noodzakelijk om separaat 
nog een veilige bedomgeving te creëren 
middels de additionele plexiglas panelen. 
Daarnaast is montage van het systeem een 
stuk eenvoudiger geworden. V5S maakt het 
de fysieke belasting een stuk minder bij het 
aanbrengen van een tilband, het verplaatsen 
van een cliënt van de ene zijde van het bed 
naar de andere en bij het mobiliseren van een 
cliënt.

Invacare Octave Obesitas bed

Het Invacare Octave Obesitas 
bed, met een maximaal belastbaar 
gewicht van 385 kg, kan vanaf 
heden ook uitgerust worden met 
de obese variant van het Vendlet 
V5S systeem: het Vendlet V5S+ 
systeem (belastbaar tot een 
gewicht van 400 kg).

Met een veilige werkbelasting van 
385 kg is de Invacare Octave een 
technisch hoogstaand zorgbed 
dat mensen met een hoger 
gewicht optimaal ondersteunt in 
hun dagelijks leven. Met standaard 
een volledig elektrisch bediend 
4-delig inlegraam, biedt de Octave 
optimaal comfort en perfecte 
ondersteuning.

Vendlet wordt in toenemende mate gebruikt 
in intensieve zorgsituaties. Vendlet maakt het 
mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen of met minder personeel verzorgd 
kunnen worden. Vendlet voorkomt fysieke 
overbelasting bij verzorgenden en is onmisbaar 
bij het voorkomen van rugklachten. De inzet van 
Vendlet bespaart kostbare tijd.
Naast deze voordelen is Vendlet zeer 
comfortabel voor de cliënt zelf. Voor de 
cliënten geeft het systeem een optimaal 
gevoel van veiligheid en voorkomt het onnodig 
aanraken en plotselinge stoten of rukken die 
pijn veroorzaken bij het draaien van de patiënt 
en draagt dus bij aan het voorkomen van 
decubitus.
Vandaag de dag is Vendlet ook het aangewezen 
product voor Obese cliënten, die voornamelijk 
worden verzorgd in bed, waarbij de 
verplaatsings- en werkprocedures moeilijk en 
zwaar zijn. 
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Tegelijkertijd met de ontwikkeling van het vernieuwd Vendlet systeem V5S is het systeem 
ook geschikt gemaakt voor montage op het Invacare Octave obesitas bed (V5S+). 

De Octave biedt een ideale werkomgeving voor verzorgenden. De constructie van het 
inlegraam zorgt ervoor dat de cliënt goed benaderd kan worden. Het hoofd- en voetenbord 

kunnen eruit gehaald worden, zodat de verzorgende gemakkelijk bij hoofd en voeten kan. 
Door gebruik in combinatie met het Vendlet V5S+ systeem wordt verzorging van de obese 

cliënt veel eenvoudiger en fysiek minder belastend. 



Het Invacare Account    Managers team Care: deskundig advies
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Als Account Managers Care zijn Ariadne 
Krommedam en Ageeth te Winkel 
verantwoordelijk voor de Invacare Care 
producten. Dit is de gehele lijn van 
hygiëne producten, bedden, matrassen en 
tilliften. De Care producten worden zowel 
thuis als in de zorginstellingen gebruikt. 

Ariadne en Ageeth ondersteunen dealers, 
zorgwinkels en zorgprofessionals met 
passingen en een goed en compleet 
advies. De voorzieningen worden via 
de Zorgverzekeraars of WMO aan 
de eindgebruiker thuis verstrekt. De 
zorginstelling schaft deze voorzieningen 
aan via het eigen budget. In de 
verschillende zorgwinkels zijn eenvoudige 
voorzieningen van Invacare ook particulier 
te koop. 

Ageeth te Winkel is in 1991 afgestudeerd als 
verpleegkundige en in 1994 heeft ze de studie 
Algemene Sociale Wetenschappen aan de 
Universiteit van Utrecht afgerond.
Met de ervaring als verpleegkundige in de 
verschillende velden van de gezondheidszorg 
en als onderzoeker op het thema mobiliteit 
en inzet van verschillende hulpmiddelen voor 
cliënt en verpleegkundige heeft ze de overstap 
gemaakt naar het werken voor een fabrikant. Eerst 
gespecialiseerd in hulpmiddelen voor de reductie 
van fysieke belasting bij verpleegkundigen 
en verzorgenden. Daarna op het gebied van 
continentie- en stomazorg binnen de revalidatie.
Naast de begeleiding van drie leuke pubers en 
het beoefenen van verschillende sporten is zij van 
maandag tot en met donderdag bereikbaar voor 
Noord-Oost en Zuid-Oost Nederland via  
06 57 58 86 24 of atwinkel@invacare.com.

Wat is er zo leuk aan het werken bij Invacare?
„Als Account Manager Care werk ik met een 
breed assortiment. Dat maakt dat er voor 
iedere vraag een passende oplossing is. Wij 
hebben oplossingen voor 55 plussers die hun 
woning levensloopbestendig willen inrichten tot 

Ageeth te Winkel – achtergrond: verpleegkundige en 
onderzoeker

hulpmiddelen die ervoor 
zorgen dat een klant 
met een grote zorgvraag 
zo lang mogelijk thuis 
kan blijven wonen. De 
pasvoorraad in mijn 
aanhangwagen wisselt 
dan ook iedere dag. Op deze manier kan ik 
samen met een ergotherapeut of adviseur alle 
hulpmiddelen uitproberen in de eigen omgeving 
van de cliënt.

Op andere dagen ben ik actief binnen de 
zorginstellingen. Dat kan een verpleeghuis, 
gehandicaptenzorginstelling of ziekenhuis 
zijn. Naast het adviseren en leveren van 
de verschillende oplossingen kan ik actief 
meedenken in bijvoorbeeld het beleid fysieke 
belasting of een bijdrage leveren aan het 
decubitusbeleid. Op deze manier worden de 
investeringen van de zorginstelling optimaal 
ingezet. Voor mij geeft het veel voldoening 
als de voorziening bijdraagt aan goede zorg 
en comfort voor de cliënt en daarnaast de 
arbeidsomstandigheden van de professional 
optimaliseert.“
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De van oorsprong in 1997 afgestudeerde 
ergotherapeut heeft veel ervaring in de 
verschillende organisaties ten aanzien van 
voorzieningen en behandelingen. Ariadne 
werkte voorheen bij meerdere leveranciers en 
fabrikanten met als specialisme communicatie- 
en omgevingsbediening, scootmobielen en 
woningaanpassingen. Ze werkte als stage 
coördinator en relatiebeheerder op de opleiding 
voor ergotherapie aan de Hogeschool van 
Amsterdam en als hockeytrainer binnen 
verschillende verenigingen. Naast de zorg voor 
vier kinderen reist zij in West Nederland door 
het land. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag 
en donderdag. Heb je directe vragen dan kun je 
met haar contact opnemen:
06 20 05 65 23 of akrommed@invacare.com.

Wat is je rol bij Invacare?
„Mijn functie is Account Manager Care. Een 
breed begrip! Want mijn dagen vullen zich met 
veel verschillende activiteiten. Ik kom veelal in 
aanraking met verzorgenden, verpleegkundigen 
en ergotherapeuten. Deze hebben vaak hele 
directe vragen uit de praktijk. 
Daarnaast probeer ik mijn kennis en ervaringen 
te delen met allen die te maken hebben met 
fysieke belasting op de werkvloer. Niet alleen in 
instellingen, maar ook steeds vaker in de 1e lijn!“ 

Hoe gebruik je je ervaring als ergotherapeut bij 
je werkzaamheden?
„Het rugzakje van ergotherapeut draag ik 
altijd bij mij! In een vraaggerichte situatie ga ik 
vaak op pad met een door de ergotherapeut 

voorgestelde voorziening. 
Het voordeel van mijn 
jaren lange ervaring 
met verschillende 
voorzieningen 
maakt dat je vanuit 
verschillende oogpunten 
de vraagstelling kunt 
benaderen. 
Een directe vraagstelling zoals “ik kan 
niet draaien in bed” zou ik sec kunnen 
beantwoorden met de inzet van een Vendlet 
systeem. Dat is niet mijn werkwijze. Ik ga dieper 
in op wat de eindgebruiker nog allemaal 
aan functionele vaardigheden heeft. Wat hij 
reeds heeft geprobeerd (voorliggende) aan 
voorzieningen en handelingsaanpassingen. Een 
voorziening moet echt van meerwaarde zijn 
voor de cliënt en/of voor diegene die zorg 
levert aan bed! 

Daarnaast kijk ik gedurende een passing altijd 
welke voorzieningen, omgevingsfactoren 
en activiteiten er in en rond het bed 
plaatsvinden. Vragen zoals; “Hoe kan ik mijn 
omgevingsbediening gebruiken als ik in bed 
lig?” of “Hoe kan ik na het wentelen in bed 
mijn cliënt goed positioneren?”, probeer ik 
gedurende de passing mee te nemen. Dit geeft 
de behandelend ergotherapeut de gelegenheid 
aspecten mee te nemen in haar totale 
advisering.
Ik behandel cliënten niet, maar help mee in 
de implementatie van de voorzieningen in het 
dagelijks handelen.“ 

Ariadne Krommedam – achtergrond: ergotherapeut

Casuïstiek delen

Samenvattend: het Careteam is 
multidisciplinair. Zij leggen regelmatig 
casussen aan elkaar voor. Vanuit de 
verschillende invalshoeken bespreken 
ze mogelijke oplossingen voor de 
vraagstellingen. 
Zij ontwikkelen en geven gezamenlijke 
trainingen aan verpleegkundigen, 
verzorgenden, behandelaren, studenten, 
mantelzorgers en accountmanagers en 
adviseurs van de dealers. Daarnaast zijn 
ze ook te vinden op vele beurzen en 
congressen – zie de agenda verderop in dit 
Zorgbulletin.

Volgende keer: Het Invacare Account Managers team Zorginstellingen Mobility
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Gebruiksvriendelijk kantelen

Niet achterover vallen

De kantelrolstoelen van Invacare hebben 
het DSS (Dual Stability systeem). Dit is een 
zwaartepuntsverplaatsings mechanisme dat 
beide genoemde problemen oplost. Zie in de 
afbeelding hiernaast hoe dit werkt: door het 
mechanisme gaat het zitgedeelte van de rolstoel 
naar voren en beneden. 
Voordelen van DSS zijn: 
• Cliënt heeft niet meer het gevoel van achter- 

over kiepen, maar voelt nu dat hij/zij in de 
zitunit naar voren tussen het onderframe 
verschuift.

• De wielen kunnen relatief meer naar voren 
(omdat er geen omkiep risico is) en daarmee 
dichter bij het lichaam en dus beter bereikbaar 
voor de zelfrijder. De rolstoel rijdt daardoor 
gemakkelijker en lichter.

Ook gekanteld aan tafels zitten
Een ander voordeel van het DSS 
zwaartepuntsverplaatsings mechanisme is dat 
de zitting bijna niet verhoogt bij kanteling. Met 
als voordeel dat men goed aan tafel kan zitten, 
ook in gekantelde positie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het DSS mechanisme? 
Bekijk eens de video op YouTube Invacare 
Nederland hierover. Of neem contact op met 
Jeske van Bruggen of Elwin van Middendorp, zij 
laten u graag de Invacare Rea Kantelrolstoelen 
zien met DSS: Clematis, Dahlia en Azalea Max.

Wanneer valt een 
rolstoel om?

Zonder  
zwaartepunts-
verplaatsing

Met zwaarte-
puntsverplaat-
sing (DSS)

Kantelrolstoel in 
standaard positie:
Kanteling: 8˚
Rughoekverst.: 10˚

17˚ 19˚

Kantelrolstoel in 
standaard positie:
Kanteling: 20˚
Rughoekverst.: 22˚

7,4˚ 17˚

*beide met 16” wielen en 125 kg dummy

Stabieler met zwaartepuntsverplaatsing

Zo is er een test uitgevoerd met 2* kantelrolstoelen 
om dit te bewijzen: 1 kantelrolstoel zonder 
zwaartepuntsverplaatsing t.o.v. 1 met DSS. Deze 
test heet de “Tip Stability Test” (een test waarbij 
de stoel gekanteld wordt totdat deze valt). De 
resultaten waren overduidelijk: de stoel met DSS 
zwaartepuntsverplaatsing was significant stabieler, 
zowel in standaard positie als in kantel positie. 
Zie tabel hiernaast

Sommige cliënten ervaren het kantelen in een rolstoel als een enge ervaring, het geeft hun een 
angstig en onveilig gevoel – ze zijn bang achterover te kiepen met stoel en al. Daarnaast ervaren 
sommigen het als onhandig omdat hun knieen hoger komen te zitten waardoor het moeilijk 
is om aan tafels te zitten. In kantelrolstoelen zonder zwaartepuntsverplaatsing, verplaatst het 
zwaartepunt bij het kantelen naar achteren. Dit zorgt ervoor dat, om de stoel veilig te stellen tegen 
omkiepen, de achterwielen naar achteren gemonteerd moeten worden, waardoor de rolstoel 
zwaarder wordt om te duwen/rijden, maar ook dat de rolstoel eerder achterover kan vallen. 

6 | ZORGBULLETIN

zwaartepunt gaat naar achteren

Kantelrolstoel
zonder zwaartepunt

verplaatsing

Zwaartepunt

Kantelrolstoel
met zwaartepunt

verplaatsing

Grotere verhoging van 
de zithoogte

Verhoging van de 
zithoogte is minimal



Belangrijkste uitkomsten van 
onderzoek onder o.a. ergotherapeuten:

•  Bijna de helft van de respondenten 
heeft minder dan een hele dag les 
gehad in zitten en mobiliteit tijdens 
hun opleiding

•  65% van de respondenten gaf aan 
geen adequate training “on the 
job” te hebben gehad.
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Hoeveel training heeft u gehad over het 
onderwerp “Zitten en Mobiliteit”?

Om het kennisniveau op het gebied van zitten en mobiliteit te verhogen, geeft Invacare Nederland 
trainingen op dit gebied. Heeft u interesse in een dergelijke training? Neem dan contact op met 
Invacare via: 0318 69 57 57. 

Van 13 tot 15 juni jongstleden vond in Dublin 
het European Seating Symposium plaats.  

Circa 600 deelnemers (therapeuten, fabrikanten, 
dealers en gebruikers) uit heel Europa lieten 
zich tijdens ESS informeren over de laatste 
inzichten en mogelijkheden op het gebied van 
zitten en mobiliteit.
Rhona Moot, klinisch specialist bij Invacare, 
presenteerde tijdens ESS de uitkomst van een 
onderzoek naar onderwijs en training op het 
gebied van zitten en mobiliteit. Dit onderzoek is 
gehouden onder therapeuten en onderwijzers 
op dit vakgebied in Europa, de VS en Canada.

Invacare op ESS.
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De komende tijd is er gelegenheid om ons te ontmoeten en onze zorgoplossingen te zien en 
te bespreken. Maak onder andere kennis met het Vendlet wentelsysteem en Alber elektrische 
hulpaandrijvingen voor handbewogen rolstoelen.

8 | ZORGBULLETIN

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3, 6716 AE Ede, Nederland 

+31 (0)318 69 57 57
nederland@invacare.com www.invacare.nl

© 2016 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden.

Bulletin onder voorbehoud van fouten. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.

Ontmoet Invacare in het land!

31 oktober en 1 
november 
Nieuwegein
Gezond & Zeker 
Kennisdagen

20 november
Utrecht
Nationale MS dag 

4 november
Utrecht
Dag van de 
Fysiotherapeut / 
FysioExpo 

22 en 23 
november
Venlo
Landelijk Decubitis 
Congres

1 december
Nieuwegein
MSMS dag

HOU ONZE AGENDA IN DE GATEN!
NIEUWE GEACCREDITEERDE CURSUS 

VOOR ERGOTHERAPEUTEN (5 PT):
„ELEKTRISCHE HULPAANDRIJVINGEN 
VOOR HANDBEWOGEN ROLSTOELEN“


