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Juiste zithoogte van het toilet?
Als opstaan moeilijk wordt, kies dan niet direct voor een
hogere zit maar schakel een ergotherapeut in of Toilet Op
Maat voor het geven van een passend advies.
Het kiezen van de juiste hoogte voor het toilet is uiterst
belangrijk. Bij een te hoge zit kunnen er problemen
ontstaan met de stoelgang, de blaas en kan de zit als
pijnlijk ervaren worden. Een mens is anatomisch zo
gevormd dat de hurkzit de juiste manier is om te
ontlasten. De endeldarm is dan vrij en je hebt de
mogelijkheid om goed te ontlasten. Druk zetten tijdens
toiletgebruik dient voorkomen te worden. Naast eerder
genoemde problemen ontstaan hierdoor ook aambeien
en wist u dat 60% van de CVA's tijdens toiletgebruik
ontstaan?
Zie filmpje van Ruud Dirkse over zithoogte. In het filmpje
gaat het specifiek over zithoogte bij dementie, maar dit
geldt voor iedere situatie.
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Als adviseur werkzaam in
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Wijziging stand Supportbeurs 2018
Zoals eerder aangekondigd zijn wij aanwezig op de
supportbeurs. We hebben echter een nieuwe, prominente
plaats in hal 8 gekregen.
De Supportbeurs is volgende week van 30 mei t/m 2 juni
in de Jaarbeurs te Utrecht en toegangskaarten kunt u
gratis aanvragen via onderstaande link.
U vindt ons in hal 8 stand D101
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Nieuws TOM CareBidet+
De TOM CareBidet+ is de komende vier jaar de nummer
één in Noorwegen. Via een landelijke inschrijving (tender)
waarbij meerdere doucheWC merken mee deden is de
TOM CareBidet+ met de maximale score gekozen als
nummer één.
Toilet Op Maat is importeur van de TOM CareBidet+ in
Nederland. Te zien op de stand in diverse variaties.
Kijk op onze webiste voor meer info

Nieuw is de zwarte zitting en tevens plasprotector en de
makkelijk in te pluggen éénknopsbediening.

maak afspraak voor meer info

Uitbreiding website

Wij hebben onze website uitgebreid met aanvullende
informatie over toiletzittingen, bedieningsmogelijkheden
en zithoogte. Daarnaast algemene informatie over
ergotherapie.
Neem een kijkje op onze website voor aanvullingen over
bijvoorbeeld de laterale steunen op een doucheWC, de
obesitas zittingen, zachte zittingen en zittingen met een
groter zitoppervlak.
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Toiletzitting met grotere opening?
Regelmatig krijgen wij de vraag naar een toiletzitting met
een grotere opening. Indien u deze vraag heeft,
adviseren wij u graag over de mogelijkheden.

Ons privacybeleid.
In ons privacybeleid staat hoe we met persoonlijke
gegevens omgaan. We geven hierbij aan dat ons
privacybeleid is toegevoegd aan onze website.
Het privacybeleid is geschreven in duidelijke taal, want
over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid
bestaan. Je kan per activiteit zien welke gegevens we
verzamelen en zien waarom en hoe lang we de gegevens
bewaren.
Het privacybeleid kan je hier lezen. Je hoeft niets te doen,
het gaat per direct in.
Onderaan deze nieuwsbrief kun je klikken om je
gegevens in te zien, wijzigen en om je eventueel af te
melden.

Toilet Op Maat
Luilaantje 13
1935 BT Egmond-Binnen
T: 085-1301959
E: info@toiletopmaat.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@toiletopmaat.nl toe aan uw adresboek.

