Douchelift, Plasprotector en meer in de nieuwsbrief van
Toilet Op Maat (TOM)

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Toilet Op Maat

Advies aanvragen

Passing aanvragen

De nieuwe TOM douchelift
Een douchestoeltje aan de muur is heel vertrouwd. Maar
wat als je met moeite op kunt staan van het zitje?
Herkent u dit probleem:
- Niet meer staand kunnen douchen?
- Moeite met gaan zitten en opstaan op of van een
douchezitje?
- Valincident tijdens douchen?
Dan is de TOM douchelift de ideale ondersteuning voor
het veilig gaan zitten en weer opstaan tijdens het
douchen.

lees verder

Marcel Oud
0644836247
Als adviseur werkzaam
in Noord- en ZuidHolland, Flevoland,
Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Groningen,
Friesland.

Plasprotector
Met grote regelmaat krijgen wij de vraag of we kunnen
voorkomen dat er onder de toiletzitting doorgeplast
kan worden. Dit probleem veroorzaakt niet alleen
extra schoonmaakwerk maar ook vuile kleding en de
gebruiker moet zich omkleden.
Voor de TOM CareBidet+ hebben wij een
plasprotector. Deze zorgt ervoor dat er geen
mogelijkheid is om onder de zitting door te plassen.
Hij kan ook achteraf geplaatst worden en is er in wit
en zwart. Zwart is voor duidelijke herkenning of bij
slecht zien.

Klaas Jan van Vuure
0644231980
Als adviseur werkzaam
in Utrecht, Flevoland,
Overijssel, Gelderland,
Noord-Brabant, Zeeland
en Limburg.

lees verder

Zorgmail
Toilet Op Maat maakt gebruik van Zorgmail voor het
veilig en eenvoudig uitwisselen van privacy-gevoelige
informatie. Zo blijft persoonlijke informatie van u en/of
uw cliënt alleen in te zien voor wie het bedoelt is.
Toilet Op Maat hecht waarde aan de privacy van hun
cliënten.
lees verder

Ons logo
Afgelopen jaar viel het ons steeds vaker op dat men ons
in de markt lekker kort met TOM aanduidde. TOM is
natuurlijk de afkorting van Toilet Op Maat. Vanaf heden
hebben wij naast ons bestaande Toilet Op Maat logo ook
een TOM logo.

TOM toiletlift sta-op en verticaal
Zelfstandig en veilig opstaan van het toilet en ook nog
een goede zithoogte om te ontlasten en de blaas goed uit
te plassen. Deze combinatie kun je realiseren met een
toiletlift. Deze is er in verticale, diagonale (sta-op),
obesitas (heavy duty) en hoog/laag uitvoering. Ook de
bediening kan worden aangepast aan de gebruiker.
Bel ons voor een passing of proefplaatsing.

lees verder

Linkedin
Word "volger" van onze linkedin pagina en blijf op de
hoogte van innovatie's, gerealiseerde projecten, nieuwe
producten in ons assortiment en andere ontwikkelingen

lees verder

Filmpjes op YouTube
Het nieuwste filmpje op ons youtube-kanaal.

Eigen bijdrage berekenen
Krijgt u een TOM CareBidet+, een toiletlift, een
Closomat+ of een ander hulpmiddel vanuit de WMO?
Bereken dan zelf uw eigen bijdrage via het CAK.

Lees verder

Vacatures bij TOM
Om de kwaliteit van onze dienst en onze snelheid van
handelen te waarborgen zijn wij op zoek naar nieuw
personeel.

bekijk de openstaande vacatures
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Toilet Op Maat (TOM)
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.

