
Makkelijk draaien in bed
WendyLett is bedoeld voor zorgvragers die moeite hebben met draaien in bed. WendyLett glij- en treklakens zijn 
ontworpen om de zelfstandigheid van de zorgvrager zoveel mogelijk te behouden en overbelasting van de 
zorgverlener zoveel mogelijk te voorkomen.

WendyLett 
Glijlakens



gebruikt kan worden. Het ontwerp maakt de lakens 
tevens gemakkelijk te herkennen in de was.

Een hulpmiddel dat decubitus helpt voorkomen
Met WendyLett kunnen kleine transfers zoals draaien en 
positioneren in bed uitgevoerd worden zonder wrijving 
op de huid van de zorgvrager. De lakens kunnen worden 
gebruikt bovenop een drukverlagend 
matras zonder afbreuk te doen aan de 
drukverlagende eigenschappen van 
het matras. Voor een maximaal comfort 
van de zorgvrager hebben de lakens 
alleen naden tussen de verschillende 
materialen.

Kijk voor meer informatie 
en video’s met tips voor 
eindgebruikers op 
www.handicare-hulpmiddelen.nl
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Drie typen lakens
WendyLett wordt als een normaal laken in het bed 
gelegd, met de gladde baan in het midden. Het gladde 
satijn maakt het draaien en zijwaarts verplaatsen van 
de zorgvrager mogelijk met minimale inspanning. De 
speciaal geweven katoenen randen fungeren als anti-glij 
materiaal aan de zijkant van het laken. Voor zorgvragers 
die meer hulp nodig hebben, kan WendyLett 
gecombineerd worden met het WendyLett2Way 
treklaken of het WendyLett4Way trek- en glijlaken.

WendyLett keuze hulp
Handicare maakt het u graag gemakkelijker. Om 
eenvoudig het juiste WendyLett product of combinatie 
aan producten te vinden voor uw situatie, hebben wij de 
WendyLett Keuzehulp ontwikkeld. Met dit eenvoudige 
stappenplan komt u tot de passende WendyLett 
oplossing voor makkelijker draaien en positioneren in 
bed. Kijk voor de keuzehulp op www.handicare.com/nl

Comfortabel en functioneel materiaal
De 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. De lakens zijn sterk, slijtvast en kunnen 
worden gewassen tot 90° C. In de droger kunnen ze op 
lage temperatuur worden gedroogd. 

Zelf-instruerend en handig ontwerp
De wit/grijze strepen en ruitjespatronen geven aan in 
welke richting het laken kan glijden en dus hoe het laken 
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Onder- of hoeslaken
Voor gebruikers die moeite hebben met zelfstandig  
draaien in bed. Gebruik WendyLett in plaats van het  
gewone beddengoed.

Een steeklaken dat gebruikt wordt in combinatie 
met het WendyLett onder- of hoeslaken
Voor zelfstandige gebruikers, maar ook voor gebruikers die 
hulp nodig hebben bij het draaien in bed, maar wel actief 
kunnen participeren.

WendyLett WendyLett2Way

Een steeklaken te gebruiken in combinatie met het WendyLett onder- of hoeslaken.
Deze combinatie is bedoeld voor de zwaardere of passievere gebruiker die met hulp gedraaid of hogerop in bed gepositioneerd 
moet worden. Dit type steeklaken is aan de onderzijde ook voorzien van glijmateriaal, waardoor de gebruiker eenvoudig is te 
draaien en herpositioneren.

WendyLett4Way
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Artikel nr. Productomschrijving (lengte x breedte) t.b.v. bed breedte glijvlak breedte eenheid
1609 WendyLett, onderlaken, 100×200cm, wit, glijvlak 100 cm lang 80/90 cm 60 cm stuk

1614 WendyLett, onderlaken, 140×200cm, wit, glijvlak 140 cm lang 80/90 cm 60 cm stuk

1629 WendyLett onderlaken, 100×200 cm, grijs/wit, glijvlak 100 cm lang 80/90 cm 60 cm stuk

1634 WendyLett onderlaken, 140×200 cm, grijs/wit, glijvlak 140 cm lang 80/90 cm 60 cm stuk

1639 WendyLett onderlaken, 200×200 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang 105 cm 70 cm stuk

1667 WendyLett onderlaken, 100×220 cm, grijs/wit, glijvlak 100 cm lang 120 cm 100 cm stuk

1668 WendyLett onderlaken, 140×220 cm, grijs/wit, glijvlak 140 cm lang 120 cm 100 cm stuk

1669 WendyLett onderlaken, 200x220 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang 120 cm 100 cm stuk

1681 WendyLett onderlaken, 200x370 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang 2 pers. 70 cm stuk

1681 betreft een hoeslaken met 1 glijvlak van 70 cm breed en heeft extra stof aan beide zijde voor positioneren van glijvlak op een 2 persoonsmatras.

100 cm lang glijvlak: 
Voor verlaging wrijving onder heup 
of schouders (afhankelijk van waar 
WendyLett is geplaatst in bed)

140 cm lang glijvlak: 
Voor verlaging wrijving onder heup en 
schouders (voeten behouden grip om af 
te kunnen zetten)

200 cm lang glijvlak: 
Voor verlaging wrijving onder schouders, 
heup en voeten

Diverse lengte maten:

Dit onderlaken is geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig 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 aan beide zijden 
van het matras. Door te kiezen voor een onderlaken dat niet helemaal doorloopt tot aan het voeteneind, hebben mensen 
meer grip bij het voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met de voeten. Dit type onderlaken wordt op zijn plaats 
gehouden door de randen van het laken goed in te stoppen onder het matras, vandaar dat de WendyLett onderlakens breed 
zijn uitgevoerd. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

WendyLett - glij-onderlaken
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Diverse lengte maten:

Veilige anti-slipranden 

Het WendyLett Glij-onderlaken 
wordt ingestopt onder het matras

Glad satijnen stof in het midden 
voor makkelijker draaien

Kies een kortere lengte om het 
voeteinde vrij te houden voor meer grip



Artikel nr. Productomschrijving (lengte x breedte) t.b.v. bed breedte glijvlak breedte eenheid
1641 WendyLett hoeslaken, 200x90 cm, grijs/wit 90 cm 70 cm stuk

1651 WendyLett hoeslaken, 200x105 cm, grijs/wit 105 cm 80 cm stuk

1661 WendyLett hoeslaken, 200x120 cm, grijs/wit 120 cm 95 cm stuk

1671 WendyLett hoeslaken, 200x140 cm, grijs/wit 140 cm 110 cm stuk

200 cm lang glijvlak: Voor 
verlaging wrijving onder 
schouders, heup en voeten

Dit hoeslaken is voorzien van een elastieke band en is geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig 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 aan 
de zijkant van het matras. Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligplekken, ook op de 
hielen. Geschikt voor matrassen van maximaal 20 cm dik. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

WendyLett - glij-hoeslaken
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Veilige anti-slipranden 

Elastieke band om matras

voorzien van uitsparing voor slang 
luchtwisselmatras



Artikel nr. Productomschrijving (lengte x breedte) eenheid
1620 WendyLett2Way, trekzeil, 90×180 cm,wit stuk

1631 WendyLett2Way, 100×200 cm, grijs/wit stuk

1636 WendyLett2Way, 140×200 cm, grijs/wit stuk

Artikel nr. Productomschrijving (lengte x breedte) eenheid

1680 WendyLean,50×60cm,grijs/wit kussensloop

Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg .

stuk

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. Het WendyLett2way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. Zorg 
ervoor dat u met uw schouder en/of uw heup op het steeklaken ligt. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

WendyLett2Way - steeklaken

Deze kussensloop heeft een onderkant van glad satijn. Dit glijdt gemakkelijk over het WendyLett hoeslaken waardoor het hoofd 
en de schouders van de gebruiker mee omhoog schuiven als u uw hoofdeinde omhoog zet. Hierdoor wordt de gebruiker 
minder in elkaar gedrukt wat het comfort ten goede komt. Helpt tevens decubitus op de oorschelp voorkomen.

WendyLean - glij-kussensloop
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ervoor dat u met uw schouder en/of uw heup op het steeklaken ligt. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

Glijdt alleen in de richting 
van de strepen

Alleen te gebruiken i.c.m. 
WendyLett onder- of hoeslaken WendyLean  Glij-kussensloop

In meerdere maten verkrijgbaar



Artikel nr. Productomschrijving (lengte x breedte) eenheid
1637 WendyLett4Way, 140×200 cm, grijs/wit, 300 kg stuk

1647 WendyLett4Way, 200x200 cm, grijs/wit,

Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg. 

stuk

1648 WendyLett4Way, inco, 75×200 cm,grijs/wit, 

Voorzien van zeer absorberend materiaal. Het oppervlak voelt altijd droog aan, 
waardoor doorliggen (decubitus) wordt voorkomen.
Max. 300 kg.

stuk

1649 WendyLett4Way,inco+handels, 140×120 cm, grijs 

Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om zorgvrager te draaien. 
Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.

stuk

1657 WendyLett4Way,handels,140×190 cm, grijs/wit

Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om zorgvrager te draaien. 
Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.

stuk

1652 WendyLett4Way, 140×260 cm, grijs/wit, 

Voorzien van extra stof voor zwaardere gebruikers
Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

stuk

Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant waardoor er nog minder wrijving tussen de lakens ontstaat en het positioneren 
en draaien van zwaardere en passieve cliënten nog makkelijker gaat. Daarnaast glijdt de WendyLett in alle richtingen, 
waardoor de zorgvrager zowel verticaal, als horizontaal gepositioneerd kan worden in bed. De bovenkant is gemaakt van 
speciaal geweven katoen wat comfortabel aanvoelt. Het WendyLett4way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het 
WendyLett onderlaken of hoeslaken. WendyLett4Way is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voorzien van handels en/of met 
incontinentiemateriaal, waarmee de zorgvrager ook gedraaid en gepositioneerd kan worden met behulp van een tillift.

WendyLett4Way - steeklaken
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Glijdt in alle richtingen

Alleen te gebruiken i.c.m. WendyLett 
onder- of hoeslaken

In meerdere maten  en uitvoeringen 
verkrijgbaar Het steeklaken is te “fi xeren” 

door het  in te stoppen onder 
het matras



Weteringweg 9, 
2641 KM Pijnacker, 
Tel: +31 (0)15 369 54 40 
Fax: +31 (0)15 369 71 64
www.handicare.com/nl 
info.LS@handicare.com

30 jaar in dienst van de eenvoud
Handicare’s unieke en eenvoudige transferconcept –voorheen 
System RoMedic™ – is het meest uitgebreide en complete 
assortiment van slimme, gemakkelijk te gebruiken en veilige 
transferhulpmiddelen op de markt. Handicare is er voor alle 
soorten transfers van cliënten en voldoet aan alle eisen om een 
cliënt veilig te transfereren. 
De filosofie achter het transferassortiment is gericht op het 
voorkomen en verminderen van beroeps gerelateerde proble-
men. Hierdoor worden cliënten in staat gesteld om een grotere 
mate van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te ervaren. 
Door een unieke combinatie van scholing, training en een 
compleet assortiment van efficiënte transferhulpmiddelen, biedt 
Handicare een aanmerkelijke verbetering van zowel werkom-
standigheden als zorgkwaliteit. Daarnaast levert het assortiment 
een beduidende kostenbesparing op.

Ontwikkeld en geproduceerd door Handicare
Al meer dan 30 jaar biedt Handicare eenvoudige oplossingen 
aan met fantastische resultaten en daardoor een gemakkelijker 
leven voor zowel zorgvragers als personeel in de zorgsector. 
Van 1984 tot 2010 onder de naam RoMedic™ en vanaf 1 
januari 2011 onder de naam van Handicare.

Handicare biedt oplossingen en ondersteuning om de 
zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking te verhogen, 
evenals het makkelijker maken voor diegenen die voor hen zorgen.
Handicare 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. Handicare’s 
producten worden gedistribueerd door partners in meer dan 40 landen 
in de wereld. Ons brede assortiment met hoogkwalitatieve producten 
omvat badkameroplossingen, transfer- en tilhulpmiddelen, trapliften
en autoaanpassingen.
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Handicare Bathroom Safety B.V. 


