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Via de opening aan de onderkant, pak je nu het 
incontinentiemateriaal aan en gooi je het weg. 
Je verzorgt de huid en brengt eventueel weer 
een schoon verband aan. 

Om het weer te verschonen scheur je de 
zijkanten los, vouw je het gebruikte verband 
dubbel in een plasgoot en verwijder je het 
verband van voor naar achter door de opening. 

Met sommige slimme hoog-laag douchestoelen 
kan je goed incontinentie-materiaal wisselen. 
Behalve de hoog-laag functie kunnen ze 
namelijk meer in ligstand komen. Zo ontstaat 
er ruimte bij het onderlichaam en het ligt een 
stuk comfortabeler. Via speciale openingen 
kun je er dan verschoond en verzorgd worden. 
Incontinentiemateriaal met een buikband-
systeem is daarvoor het meest geschikt. Dit 
kan zowel aan de voor- als aan de achterzijde 
gesloten worden.

Zorg dat de persoon goed achterin de stoel zit. 
Vouw het verband open en leg de buikband 
alvast over de buik. Sluit de heupband en 
breng het dubbelgevouwen verbandgootje 
nu van achter naar voren (of andersom) via 
de opening in de stoel. Zachtjes zigzaggend 
maak je het verband vervolgens vast op de 
heupband. 

Dan controleer je in de liezen op plooitjes in het 
verband en een goede aansluiting. Vraag ook 
altijd of het goed voelt. 

Verwisselen incontinentiemateriaal in slimme douchestoel
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