
Een glijlaken is zo glad dat u makkelijker kunt draaien in bed. De onderlakens hebben een 

veilige anti-sliprand. Makkelijker draaien betekent behoud van zelfstandigheid. 

Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving en helpt doorliggen voorkomen.

Met WendyLett glijlakens

MAAK HET U
GEMAKKELIJK

...BIJ HET 
DRAAIEN IN BED



Dit onderlaken is geschikt voor mensen die moeite hebben 
met draaien in bed, maar wel het grootste deel van de 
dag uit bed zijn. Het onderlaken is gemaakt van glad  
satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand.

Leg het onderlaken op uw gewone hoeslaken zodat  
u met uw schouder en heup op de WendyLett ligt. 

Dit hoeslaken is geschikt voor mensen die moeite 
hebben met draaien in bed en een groter deel van 
de dag in bed liggen. Het is gemaakt van glad satijn 
in het midden en heeft een veilige anti-sliprand.  
Het gladde voeteneinde maakt het makkelijker  
om de voeten te verplaatsen bij het uit bed gaan.  
Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving waardoor 
er minder kans is op doorligplekken op de hielen. 

Gebruik het WendyLett hoeslaken in plaats van 
uw gewone beddengoed.

Wilt u omhoog in bed? Gebruik dan een anti-slip matje 
of anti-slip sokken voor een sterkere afzet. Til uw heupen 
op en verplaats omhoog. Op deze manier schuift u niet. 
Zo ontziet u uw stuit en voorkomt u doorliggen. 

Zelfstandig draaien in bed

WendyLett hoeslaken
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TIP

WendyLett onderlaken kort 



Leg het WendyLett2way opleglaken bovenop het  
WendyLett hoeslaken zodat u er met uw schouder  
en heup op ligt. Stop het laken in. 

Dit opleglaken is gemaakt van speciaal geweven katoen. 
Het glijdt alleen in de richting van de strepen. U kunt  
het gebruiken om met het hoofdeinde omhoog in bed  
te zitten zonder naar beneden te schuiven en om  
gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp.

Draaien in bed en zitten zonder onderuit schuiven.

Zet uw hoofdeinde niet helemaal rechtop. Als u 
half zit is de druk lager. Dit helpt om doorliggen 
te voorkomen.

WendyLett2way opleglaken

Zet een hoog-laag bed op de juiste hoogte voor 
hulp bij draaien in bed. Het bed staat op de juiste 
hoogte als de zorgverlener met de vingertoppen 
het bed raakt. Zet het bedhek omhoog aan de kant 
waar de zorgverlener niet staat. Dit is veiliger.

TIP



Het gebruiksgemak van WendyLett2way en WendyLett4way: 
U kunt de lakens veilig in bed laten liggen. Hierdoor hoeven mantelzorgers zichzelf niet onnodig 
te belasten. De opleglakens voorkomen schuiven en wrijving bij het verplaatsen in bed.  
Dit helpt om doorliggen te voorkomen.

Bekijk de filmpjes over de WendyLett 
glijlakens op doorliggen.nl 

Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant die glijdt in  
alle richtingen. De bovenkant is gemaakt van speciaal  
geweven katoen. U kunt het gebruiken voor hulp bij draaien  
in bed en om naar het hoofdeinde van het bed te glijden. 

Leg het WendyLett4way opleglaken, met de satijnen kant  
naar onderen, op het WendyLett hoeslaken. De schouder  
en heup moeten op het laken liggen. Stop het laken in. 

WendyLett4way opleglaken

Voor hulp bij draaien in bed maakt de zorgverlener 
het laken aan beide zijden los. De zorgverlener 
plaatst één been naar voren en één naar achteren 
(schredestand), pakt het treklaken vast ter hoogte 
van schouder en heup en leunt met rechte rug en 
gestrekte armen naar achteren. 

Als u wilt zitten in bed kunt u WendyLett4way dubbel-
slaan aan de onderkant met de geruite kant naar 
onderen. Dit zorgt ervoor dat u niet onderuit schuift.



Ga voor meer informatie over de WendyLett producten naar doorliggen.nl 

Deze kussensloop heeft een onderkant van glad satijn. Dit 
glijdt gemakkelijk over het WendyLett hoeslaken waardoor 
uw hoofd en schouders mee omhoog schuiven als u uw 
hoofdeinde omhoog zet. U kunt ook liggen op de satijnen 
kant, bijvoorbeeld als u pijnlijke of beschadigde oorschelpen 
heeft. De gladde stof is comfortabel om op te liggen. 

WendyLean kussensloop

WendyLett lakens zijn gemaakt van polyester, katoen en satijn. 
Het witte satijn is glad waardoor het gemakkelijk glijdt. Bij de 
speciaal geweven katoenen stof is de streep de glijrichting. 

Materiaal

WendyLett lakens kunt u zelf wassen tot 90˚C en drogen op hoge 
temperatuur in de droger. Gebruik geen (chloor)bleekmiddelen 
en laat ze niet chemisch reinigen bij de stomerij. Gebruik geen 
wasverzachter. Niet samen wassen met kledingstukken met 
klittenband. Dit veroorzaakt pillen van het satijn. 

Onderhoud90̊



Meer weten?
Vraag uw huisarts of wijkverpleegkundige 
om advies welk type WendyLett glijlaken 
voor u geschikt is.

WendyLett glijlakens zijn verkrijgbaar bij 
zorgwinkels en de revalidatie vakhandel. 
Voor advies en informatie over onze 
producten en over verkooppunten kunt  
u contact met ons opnemen:

Handicare
Postbus 70, 2640 AB Pijnacker
T 015 369 54 40
E info.LS@handicare.com
www.handicare.com

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze dealer

MAAK HET U
GEMAKKELIJK


