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Zelfstandig draaien in bed 
of zelfstandig verplaatsen 
naar het midden van het 

bed

Slaapt zorgvrager met of 
zonder een pyjama aan? 

Met Pyjama; 
kies alleen een onder- of 

hoeslaken

Zet de zorgvrager af met 
de voeten om te draaien 

in bed?

Zorgvrager zet sterk af met 
de voeten

Kies een onderlaken waar 
het voeteneind vrij is van 

glijmateriaal

Matrasbreedte: 
80/90 cm

1634
WendyLett onderlaken, 140×200 cm, glijvlak 

60 cm breed

Matrasbreedte: 
120 cm

1668
WendyLett onderlaken, 140×220cm, glijvlak 

100 cm breed

Zorgvrager zet niet af met 
de voeten

Kies een onder of 
hoeslaken waarbij het satijn 
doorloopt bij het voeteneind

Heeft u voorkeur voor een 
onderlaken of hoeslaken?

Onderlaken
Voorzien van instopstroken

Matrasbreedte: 
105 cm

1639
WendyLett onderlaken, 200×200cm, glijvlak 

70 cm breed

Matrasbreedte: 
120 cm

1669
WendyLett onderlaken, 200x220 cm, glijvlak 

100 cm breed

2 persoonsbed met 
1 strook glijmateriaal 

1681
WendyLett onderlaken, 200x370cm, glijvlak 

70 cm breed

Hoeslaken 
Voorzien van elastike band. 
Geschikt  voor matrasdikte 

van maximaal 20cm dik

Matrasbreedte: 
90 cm

1641
WendyLett hoeslaken, 200x90cm, 

glijvlak 70 cm breed

Matrasbreedte: 
105 cm

1651
WendyLett hoeslaken, 200x105cm, glijvlak 

80 cm breed

Matrasbreedte: 
120 cm

1661
WendyLett hoeslaken, 200x120cm, glijvlak 

95 cm breed

Matrasbreedte: 
140 cm

1671
WendyLett hoeslaken, 200x140cm, glijvlak 

110 cm breed

Zonder Pyjama, 
kies naast het juiste onder-

of hoeslaken ook een 
WendyLett2Way

Draaien met hulp van 
zorggever en zorgvrager. 

Zorgvrager kan nog 
helpen bij het draaien in 

bed.

Gebruik  een 
WendyLett2Way steeklaken 

Let op! Moet altijd i.c.m. 
WendyLett onder- of 

hoeslaken

1636
WendyLett2Way, 

140×200cm, grijs/wit

Draaien en hoger in bed 
positioneren van passieve 
of zwaardere zorgvrager 

door zorggever(s)

Gebruik  een 
WendyLett4Way steeklaken 

Let op! Moet altijd i.c.m. 
WendyLett onder- of 

hoeslaken)

Dient het 4Way 
steeklaken voorzien te zijn 

van incontinentie-
materiaal?

Incontinentie- materiaal 
nodig 

Moet het WendyLett4Way  
gekoppeld  kunnen 

worden aan tillift om de 
zorgvrager hiermee  te 

draaien?

Alleen handmatig draaien 
en positioneren

Waar is verlaging van de 
wrijving nodig?

Alleen onder de heup
1648 

WendyLett4Way, Inco met instopstroken, 
75x200cm

Onder zowel schouder als 
de heup

1637
WendyLett4Way, 140×200cm + 1530 t/m 

1532 Losse incosheet 

Onder schouder, heup en 
voeten

1647 
WendyLett4Way, 200x200cm + 1530 t/m 

1532 Losse incosheet 

Zowel handmatig als met 
behulp van een tillift draaien 

en positioneren

1649
WendyLett4Way,inco+handels, 

140×120cm

Geen incontinentie-
materiaal nodig

Moet het WendyLett4Way  
gekoppeld  kunnen 

worden aan tillift om de 
zorgvrager hiermee  te 

draaien?

Zowel handmatig als met 
behulp van een tillift draaien 

en positioneren

1657
WendyLett4Way,handels,

140×190cm

Alleen handmatig draaien 
en positioneren

Waar is verlaging van de 
wrijving nodig?

Onder schouders en heup

1637
WendyLett4Way, 

140×200cm

1652
WendyLett4Way, 140×260cm, extra breed 

voor zware gebruikers

Onder schouder, heup en 
voeten

1647
WendyLett4Way, 

200x200cm

WendyLett Keuzehulp 
 

Door stap voor stap de keuzehulp te doorlopen komt u uiteindelijk vanzelf tot het juiste WendyLett product of combinatie van 
producten voor uw situatie. Zie onze transferhulpmiddelen prijslijst en WendyLett brochure voor meer informatie over het 
WendyLettSysteem.  
Neem voor vragen gerust contact met ons op: info.LS@handicare.com of 015‐369 54 40 
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